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1. Objetivo

Manutenção e hospedagem do website do CRC AL

3. lnvestimento

Hospedagem e Manutenção* RS 300,00 - mensais

6. Formas de pagamento

Contrato anual com pagamento mensal, via boleto bancário a partir da data de
publicação.

Maceió, 1 de Julho de 2019

Atenciosamente,

Celina Cerqueira
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TERMO DE JUSTIFICATIVA - DISPENSA DE LICITAÇÂONTo3O2OI9

Pedido de Contratação no 000194/2019

Maceió/AL, 02 de julho de 201 9.

son de Queiroz Andrade
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Período Valor Unitário
Mensal

Valor Anual
Total

EspeciÍicação

tz R$ 300,00 R$ 3.600,00SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO SITE

CELINA CERQUEIRA GAMA (MANDULAB)
ENDEREÇO: Rua Helio Pradines, 374 Andar 401, Ponta Verde, Maceió/AL - CEP:.57.035-220

R$ 3.600,00Valor Total

lnsc. Estadual: 24/.37 535-6CNPJ : 22.964.593/0001 49Tel.: (082) 99677-5176

Enquadramento Legal: Art. 24, inciso ll, da Lei no 8.66i93 (vide Decreto N'e.412, de lsdeJunhode2o18),

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

(..)

ll - para outros serviços e compras de valor alé 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;"

Justíficativa de preço: Proposta de preços constantê do Pedido de Contratação n" 000í94/2019

Ratifico o enquadramento legal de afastamento de licitação e autorizo a

aquisição/contratação do produto/serviço.

Mace L, 02 de julho de 20'19

n sca da§ilva Araújo Filha
c/q

Maria
Diretora Executiva Pág 9$
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FORNECEDOR

Desoacho de ratiÍicação
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AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICO NO 36/2019

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS
Rua: Dona Tereza de Azevedo, No 1.526, Pinheiro, CEP: 57.057-570, Maceió/AL
CNPJ: 12.303.541.0OO1n8 - Tel.: (82) 3194-3030 e-mail: crcal@crca l.orq.br

Pedido de Contratação n" 000194/2019
Modalidade: Dispensa de Licitação N"36/2019
Processo N' 2019/000194

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

FORNECEDOR

CELINA CERQUEIRA GAMA (MANDULAB)
ENDEREÇO: Rua Helio Pradines, 374 Andar 401 , Ponta Verde, Maceió/AL - CEP: 57.035-220

Tel.: (082) 99677-5176 CNPJ: 22.964.593/0001 -49 lnsc. Estadual: 2437 535-6

Quant. Unid.
Valor Mensal

Unitário
Valor Anual

TotalEspecificação

R$ 3.600,00
01

SERVIçO DE MANUTENÇAO E HOSPEDAGEM DO

SITE
01

R$ 300,00

R$ 3.600,00Total Geral......

Local de entrega as Note Fiscal

Rua: Dona Tereza de Azevedo, n91-526, Pinheiro, CEP: 57.057-570 Maceió/AL
Tel.: (82) 3194-3030 e-mail: compras@crcal.org.br

tem

coNDrçoEs DE CoMPRAS/SERVTçO

1. O prazo de êntrêga dos itens constantes desta o.dem de compras deverá ser cumprido rigorosâmente dentro do estabêlecido,

2. Qualqúer comunicaÉo sobre entrega do serviço será realizada junto âo Departamento de compras.

3. o pagamento no valor acima será efetuado, de acordo com a condição de pagamento estabelecida na proposta, âpós a entrega do

material/serviço com a corÍespondêntê nota fiscal ecompanhada das certidôes; cNDÍ; cRF (FGTS); Dividã Ativa da União e Divida Ativã

do Estado.
'.-./ 4. No preço deverão estar inclusas as despesas com transpone, tributos e demâis encargos que incidem sobre o objeto desdê pedido.

5. Na nota fiscll deverão constar as retenções dos impostos, confoÍme lN RFB ne 1.23412012, sendo: lR, CSLL, COFINS, Pls/PÀsEP e no

caso de prestação de serviço haverá também o lssQN.
6. Será cobrada multa de 10% (dez por cento), sobre o valor do pedido, caso não seja cumprido o prãzo de entrega, constante da

propostâ apresentada a este órgão.
7. Resêrvamos o direito de recusar e devolver, à custa do fornecedor, qualquêr parcêla do mateíial recebido em quantidede supêrior

àquela autorizada no pedido, bem como todo o materiâl rêjeitedo pelo nosso controle de qualidade.

8. Apresenta. declaração de isenção/imunidade tributário, conforme o ceso,

9. Apresentar declaração de opção pelo SIMPLES, de acorda com lN RFB ne 1.23412012 (se Íor o caso),

10. Apresentar medida judicial que comprove suspensão da retenção das contribuiçôes e/ou impostos federais (se for o caso).

Ma de julho e20
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