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Prezado Çliente,
Vimos através desta apresentar nossa proposta orçâmcntária para a confecção do(s) servico(s) conforme espccificações abaixo :

itern(s) solicitado(s) do orça,ncnto numcro 0063823

160 Crachá - c/ cordão

l00xl40mm,4x0 cores em Triplex FSC 300g. PÍova Digital
Furado. Cordào Para Crachá. Colagem.

Total: R$ 294.11 Unitário:R$ 1.8382 Pgto: Contrâ empenho

Validade da proposta : 7 dias

CONTRATO - Cl 
^USULA 

l" O obrÉro ,lo pre'enre conrrdro c J t,üsrdrio c Lonltc\;u do" §ervrço. con'ranre. rJa proposra acrna qurlificaila: CLÀSUÍ A 2' lomd-* o pres(nle

CLAUSULA l" - Estc instrumento vigorará a conlar da data de suâ assinatura alé o recebimerlo definilivo dos seúiços pÍestados e do âdimplemento d€ suas pr€stações, o qual
podcrá sc pronogado por mcrâ libcrâlidade das partcs: CLÀSULA 4'^cordâ as pâícs que cm câso dc solicitação dc cródito a produçâo do pcdido cstá condicionada à sua
âprovâçâo; CLASUt.A 5'O preço e prazo do pâgâmenlo será de âcordo com â proposta acima qualificâda § 2" O não pagamenlo imponaJá no vencimento ant€cipado do débilo,
incidindo a aplicação dc multa dc I0%, juros dc mora dc I% a.m.. coEcção moDcrárià, custâs proc€ssuais e honoúrios advocatíciosi CLASULA 6" Autoriza o contratantc quc o
contrarado coloque sua mâÍca nos impressos por ele produzido e que a mesma possa utilizar o produto final, se necessário, com finalidade publicitíria; CLAUSULA 7' AcoÍdam
ainda que o serviço ora prestado poderá ser €ítregue com vaÍiação de l0% na quantidade finalc,aú mais ou paÍa menos)i CLAUSULA 8'Fica eleito o Foro da Comarca de
Mac€ió/AL, por mais privilegiâdo que seja, pârâ âs qu€slôes oriundas deste contrato. obrigando-se âs paíes e seus sucessores â quâlquer titulo.
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Grafmarques Indústria Editora e Serviços Ltda

CNPJ: 00.887.92510001-04

Vendedor: Comercial

Atenciosamente,

Grafmarques

Conselho Regional de Contabilidade de Alagc

CPF / CNPJ: 12.303.541/0001-78
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TERMo DE JUslFtcATtvA - DTSpENSA DE ltctraÇÃo N'o3o/20i9

Pedido de Contratação no 000í47/2019

aceió/AL, 21 de maio de 2019.

eiroz Andrade
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Especificação Quant. Valor Unitário Valor Total
Confecção de Crachá 4 x0 Cores c/
Cordão

160 RS 1,8382 R$ 294,1 1

GRAFMARQUES tNDUSTRtA EDTTORA E SERVTÇOS LTDA
ENDEREÇO: Praça Guimaráes Passos, BB - Poço, Maceió/AL CEP: 57.025-480

Valor Total R$ 294,í 1

Tel.: (082) 2121-6161 CNPJ : 00.887.925/0001 -04 lnsc. Estadual : 24088448-5

Enquadramento Legal: Art. 24, inciso ll, da Lei no 8.66/93 (vide Decreto No s.412 de 18 de Junho de 2or 8),

in verbis:
"Art. 24. E dispensável a licitação:

()
ll - para outros serviços e compras de valor até 10o/o (dez por

cento) do limite previsto na alÍnea "a", do inciso ll do artigo anterior e para
alienaçôes, 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" 00014712019

Despacho de ratificação

RatiÍico o enquadramento legal de afastamento de licitação e autorizo a
aq uisição/contratação do prod uto/serviço.

Macei L, 21 de maio de 2019.

ada lva Araújo Filha
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nuroRtzeÇÃo DE FoRNEctMENTo/sERVrÇo N. 30/201 9

Pedido de Contratação no 00014712019
Modalidade: Dispensa de Licitação No30/2019
Processo No 201 9/000147

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

FORNECEDOR

GRAFMARQUES tNDUSTRTA EDTTORA E SERVTÇOS LTDA
ENDEREÇO: Praça Guimaráes Passos, 88 - Poço, Maceió/AL CEP: 57.025-480
Tel.: (082) 2121-6161 CNPJ: 00.887.925/0001 -04 lnsc. Estadual: 24088448-5

Item Valor Total

R$ 294,11

Rs 294,11
Local de êntrega as Nota Fiscel
Rua: Dona Tereza de Azevedo, ne 1.526, Pinheiro, CEP: 57.057-570 Maceió/AL
Tel.: (82) 3194-3030 e-mail: compras@crca l.org. br

coNDrçoEs DE coMPRAS/SERVTçO
1. O prazo de entrega dos itens constantes desta ordem de compras deverá ser cumpíido rigorosamente dentro do estabelecido.
2. Qualquer comunicação sobre entrega do seíviço será realizada junto ao Departamento de Compras.
3. O pagamento no valor acima será efetuâdo, de acordo com a condição de pagamento estabelecida na proposta, após a entrega do
materiàl/serviço com a correspondente nota fiscalaçompanhada das certidões; CNDT; CRF (FGTS); Divida Ativa da União e Divida Ativa
do Estado.
4. No preço deverão estar inclusas as despesas com transporte, tíibutos e demais encargos que incidem sobíe o objeto desde pedido.
5. Na nota fiscâl deverão constar as retenções dos impostos, conforme lN RFB ne 1.234/2012, sendo: lR, CStt, COFINS, PIS/PASEP e no
caso de prestação de serviço haverá tâmbém o ISSQN.

6. Será cobrada multa de 10% (dez por cento), sobre o valor do pedido, caso não seja cumprido o prazo de entrega, constante da
proposta apresentada a este Órgão.
7. Reservamos o direito de recusar e devolver, à custa do fornecedor, qualquer parcela do material recebido em quantidade superior
àquela autorizadâ no pedido, bem como todo o material rejeitado pelo nosso controle de qualidade.
8. Apresentar declaração de isenção/imunidade tributário, conforme o caso,
9. Apresentar declaração de opção pelo SIMPLES, de acorda com lN RFg ne 1.23412012 (se for o caso).
10. Apresentar medida judicial que comprove suspensâo da retenção das contribuições e/ou impostos federais (se for o caso).
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Especificação Quant. U nid. Valor Unit.

01
Confecção de Crachá 4 x0 Cores c/ Cordão

160 Unid R$ 1,8382
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS
Rua: Dona Tereza de Azevedo, No 1.526, Pinheiro, CEP: 57.057-570, Maceió/AL
CNPJ: 12.303.541.00Un8 - Tel.: (82) 3194-3030 e-mail: crcal@crcal.orq. br
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