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Conselho Regional de Contabilidade de Alagoas

A Telefônica Vivo é uma empresa que conhece as necessidades específicas de seus
clientes e oferece as soluções mais avançadas em telecomunicações com o melhor
custo-benefício.

Agradecemos a oportunidade de apresentar esta proposta para a prestação de serviços
de telecomunicações adequados à sua empresa.

Antecipâdâmente nos colocamos à sua disposição para esclarecer ou reüsar quaisquer
itens a seguir descritos, para que a nossa proposta esteja plenamente alinhada com as

suas necessidades.
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Proposta Banda Larga

50 Mega de lnternet

Total R$ 109,99
Para oferta apresentada acima, disponibilizamos:

- Wl-Fl - Grátis com Smart Wl-Fl. - VIVO CLOUD - Backup de 1OOGB. - TECNICO
- No local em até 4 horas para FIBRA. - APONTADOR - Aumênta a visibilidade da
sua empresa

OBS: Finalizando conosco; será Isento de Taxa de Instalação e será acompanhado
pelo nosso setor de pós-venda.
Garantindo para sua empresa, Todo o funcionamento dos serviços Instalados;
Tendo em vista nosso apoio juntamente com a equipe técnica.
Os técnicos só saem do estabelecimento quando os serviços; estão devidamente
instalados e funcionando em todã a empresa.

"Sua Empresa Conectada com
os Melhores Planos".

"Vivo Empresas; Conectados Vivemos
Melhor".
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TERMo DE JusnFtcATtvA - DtspENsA DE LtctrAcÃo n" o27tzo19

Pedido de Contratação n" 000156/2019

iólAL, 03 de maio de 2019.

Ked de er íoz Andrade
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Especificação Período Valor Unitário
Mensal

Valor Anual Total

Contratação Serviço de Intemet 12 R$ í09,99 R$ r.319,88

TELEFONTCA BRASTL AS (V|VO)
ENDEREÇO: Avenida Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376 - Cidade Monções, SÃO PAULO/SP -
CEP:457í-011

Valor Total R$ 1.319,88

Tel.: (082) 3027-3737 CNPJ : 02.558.'l 57 10001 -62 lnsc. Estadual: í08.383.949.í12

Enquadramento Legal: Art. 24, inciso ll, da Lei no 8.66/93 (videDecretoNos.4l2,dêl8deJunhode20í8),

in verbis:
" Ar1. 24. É dispensável a licitação:

(. .)

ll - para outros serviços e compras de valor até 1Oo/o (dez por
cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso ll do artigo anterior e para

alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que
possa ser realizada de uma só vez"'

Justificativa de preço: Proposta de preços constante do Pedido de Contratação n'000156/2019

Despacho de ratificaçáo

Ratifico o enquadramento legal de afastamento de licitação e autorizo a
aquisição/contratação do produto/serviço.

Macei L, 03 de maio de 2019.
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euroRlzeÇÃo DE FoRNEctMENTo/sERVtÇo No 2712019

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS
Rua: Dona Tereza de Azevedo, No 1.526, Pinheiro, CEP: 57.057-570, Maceió/AL
CNPJ: 12.303.541.0OO1178 - Tel.: (82) 3'194-3030 e-mail: crcal@crcal.orq.br

Pedido de Contratação no 000156/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação N"27l2019
Processo N" 2019/0001 56

Prazo de entrega: lmediata
Area (s) Demandante (s): Assessoria da Presidência

CNPJ : 02.558. 1 57 10001 -62 lnsc. Estadual: í08.383.949.í'l 2

TELEFONICA BRASIL AS (V|VO)
ENDEREÇO: Avenida Engenheiro Luiz Garlos Berrini, 1376 - Cidade Monçôes, SÃO
PAULO/SP - CEP: 4571-011

Item Especificação Quent. Período
Valor Mensal

Unitário
valor Anual

Totel

01
Contratação de Serviço de Intemet 01

12 R$ 109,99 R$ 1.319,88

Total Geral.. R$ 1.319,88
Local de entrega as Nota Fiscal

Rua: Dona Tereza de Azevedo, ne 1.526, Pinheiro, CEP: 57.057-570 Maceió/AL
Tel.: (82) 3194-3030 e-mail: compras@crcal.org.br

coNDrçoES DE COMPRAS/SERVIçO

1, O prazo de entrega dos itens constantes desta ordem de compras deverá ser cumprido rigorosamente dentro do estabelecido.

2. Qualquer comunicação sobre entrega do serviço será rêâlizadâ junto ao Departamento de Compras.

\-, 3. O pagamênto no valoÍ acima seÍá eÍetuado, de acordo com a condição de pagamento estabelecida nâ propostâ, após a entrega do
material/serviço com a corÍespondente nota fiscal acompanhada das certidões; CNDT; CRF (FGTS); Divida Ativa da União e Divida Ativa
do Estâdo.

4. No preço deverão estar inclusas as dêspesês com trànaporte, tributos e demais encargos que incidem sobre o objeto desde pedido.
S, Na nota fiscrl deverão constâr as retênçôes dos impostos, conÍorme lN RFB ns 1.234/2012, sendo: lR, CSLI- COFINS, PIS/PASEP e no
câso de prêstêçâo dê serviço haverá também o ISSQN.

6. será cobrada multa de 10% (dez por ceôto), sobre o valor do pedido, caso não seja cumprido o prâzo de êntrêga, constante da
píoposta âpresêntada a este órgâo.
7. Reservamos o direito de recusãr e devolver, à custa do fornecedor, qualquer parcela do material recebido em quantidade superior
àquela auto.izada no pedido, bem como todo o material rejeitado pelo nosso controle de qualidade.
8. Apresentâr declaração de isenção/imunidade tributário. conforme o câso,
9. Apresentar declâreção de opção pelo SIMPLES, de acordâ com lN RFB ne 1.234/2072lse for o caso).
10. Aprêsentar medida judicial que comprove suspensão dâ retenção des contribuições e/ou impostos federais (se for o caso).
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