
Maceió, 07l05/2019

À Conselho de Contabilidade a a a

coMlJNrcÂçÃo vtsuaL E BRTNDES

Prezado cliente.

Vimos atravós desta apresentar nossa proposta orçamentária para a confecção do(s) servico(s) conforme especificações abaixo

Item(ns) solicitado(s) do orÇamento : 008551.

01) 2 Banner (S) - Banner 140x170
l40xl70cm.4x0 cores em Lona Brilho 440
Com Bastâo, Ponteirâ, e Cordâo.

Total: R$ 360,00 Unit: 180,00 Pgto:30 diâs

Validâde da proposta : 60 dias

Sellcr: Ca ila Oliveira

+ Favor consultar disponibilidâde e taxa para enúegâ e ou instalaÇão em domicilio.
I PoJc á ha\ er ráriaçáo dd rondll7âdâ d( core. para mars ou paÍa menos
, Fâvorâlcntâr para todas as observâçõcs conslante no orçamenro c no lâyout

* Dados para depósito: BaDco do B.âsil, Agencia: 1523-7 Conta 45625-X CNPJ:
I1.355.874/0001 S8 INFINNI COMUNICAÇÃO VISUALE BRn,IDES Tcl:82
3132-0719

InÍinni Comunicação Visuâl e Brindes Ltda - EPP

Aulorizo a confecção do(s) item(ns) acimâ àssinalado(s),

Conselho de Contâbilidâde
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TERMO DE JUSTIFICATIVA - DISPENSA DE LICITAÇAO N" 031/2019

Pedido de Contratação n" 000147/20í9

M ceió/Al, 21 de maio de 2019.

de Quei roz And rade
Presidente da Comissáo Permanente de Licitação

Especificação Quant. Valor Unitário Valor Total
Confecção de Banner 1,40 x 1,70 02 R$ 180,00 R$ 360,00

ENDEREÇO: Rua Cid Scala, 83 - Poço, Maceió/AL CEP:57.025-620

Valor Total R$ 360,00

tNFtNNt COMUNTCAÇ O VISUAL E BRINDES LTDA EPP

Tel.: (082) 3432-0719 CNPJ: í í.355.874/0001 -88 I nsc. Estadual: 24221 130 -5

Enquadramento Legal: Art.24, inciso ll, da Lei no 8.66/93 (vide DecretoNos.412, de 18 de Junho de 201 8),

in verbis:
"Atl..24. E dispensável a licitaçáo:

(..)

ll - para outros serviços e compras de valor até 10o/o (dez por
cento) do limite previsto na alinea "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'OOO147l2O19

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

Ma iôlAL,21 de maio de 20í9.

sca silva Araújo Filha c/4

t 0

w
Ma

Diret Executiva

RuLrica

OBJETO

FORNECEDOR

Despacho de ratificação
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auroRtzaÇÃo DE FoRNEctMENTo/sERVtÇo No3i/20i 9

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS
Rua: Dona Tereza de Azevedo, N0 1.526, Pinheiro, C'EP: 57 .057 -57 0, Maceió/AL
CNPJ: 12.303.541.00ún8 - Tel.: (82) 3194-3030 e-mail: crcal@crcal.orq.br

Pedido de Contratação no 00014712019
Modalidade: Dispensa de Licitação No31/2019
Processo No 201 9/000147

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

FORNECEDOR

INFINNI COMUNICAÇÃO VISUAL E BRINDES LTDA EPP
ENDEREÇO: Rua Cid Scala, 83 - Poço, Maceió/AL CEP: 57.025-620
Tel.: (082) 3432-0719 CNPJ : 1 í.355.874/0001 -88 lnsc. Estad ual: 24221 130 -5

Item Valor Total

R$ 360,00

Rs 360,00
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: com pras@crcal.org. br

coNDrçoEs DE coMPRAS/SERVTçO

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 realizada junto ao Departamento de Compras.
3. O pagamento no valor acimã será efetuado, de acordo com a condição de pagamento estabelecida na proposta, após a entrega do
material/serviço com a correspondente nota fiscal acompanhada das certidões; CNDT; CRF (FGTS); Divida Ativa da União e Divida Atíva
do Estado.

4. No preço deverâo estar inclusas as despesas com transpoTte, tributos e demais encargos que incidem sobre o objeto desde pedido.

- 5. Na nota fiscal deverão constar as retenções dos impostos, conforme lN RFB ne 1.23412012, sendo: lR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP e no
caso de prestação de serviço haverá também 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 autorizada no pedido, bem como todo o materiâl rejeitado pelo nosso controle de qualidade.
8. Apresentar declaração de isenção/imunidade tributário, conforme o caso,
9. Apresêntâr declaíação de opção pelo SIMPLES, de acorda com lN RFB ns 1.234/2012 (se for o caso).
10. Apíesentar medida judicial que comprove suspensão da retenção das contribuições e/ou impostos federais (se for o caso).
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