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Locamail :: Aároo - Confirmâçâo de Emissâo (PERÊIRAUOSUE)- ZSUIYR

Aéreo - Confirmação de Emissão (PEREIRA\TOSUE) -
ZSUTYR
Val Lysturismo <val@lysturismo.com.br>
<desenprof@crcal.org.br>
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Data

Prioridade

lnformaçóes do Bilhete

Número do bilhête Localizador da Reserva

Yzz oooosr+re1 zSurYR

Voos

Cia Origem I Destino

tuíi5mo

il

Aai : MCZ - MACEIO Paknaíes
28 AGO 21:05

REC . RECIFE Guârarâpês
lntl

28 AGO 23:{0

Bilhete Eletrônico - Eticket
E-mail : yal@lyEtuÍlslle-çgm.bÍ

Telefone: 55 (E2) 2126.6í00

Passagêiro

ADT . PEREIRA/]OSUE

Azul *-'t

Emissão

LYS TURISMO - REC
19/0812079 por Walderey Tavares Lins

REC - RECIFE Guararap€s
lnll

26 AGO 2í:50

Voo

AD2497 0 P

AD 5700 0 P

DU

R$ 57,99

Total

R$ 670,84

Esc. Cl. lnfo

il23KGPoR
PÉçÂ

Aviáo: AT7
Base Tar:

PlO4CXAD

1.23KGPOR
PEçA

Avião: AT7
Basê Tar:

PíO4CXAD

Loc Cia

ZSUTYR

Z8UÍYRAItl ;

Tarifamento

TarlÍa
\' 

R$ 579,90

Pagamento

Forma

NAT - NAÍAL Sáo GonÉlo
do Amaíente

23 AGO 00:10

Taxas

R$ 32,95

Íaxas

R$ 32,95

Total

RS 670,84

Detalhes

tnvolve

Tarifa

R$ 579,90

DU

R$ 57,S9

lnfoÍmaçõe3
Os voo§ 5ão váIdos apenas para utilização nas datas e horá.ios reservados ê emitidos. Em caso de ALTERAçÃO VOLUNTÁRIA estâo suje(os às
condiçôes impostas pela companhia aérea e pela regra tariÍária. O trànsporte aéreo aqui contratàdo êstá sujêito às condiçôes geí-ais de transporte
aprovôdôs pelo Comôndo dô Aêronáutica e às demais legislasões aplicáveis, Algumas tàrifas não permitem alteraçôes e/ou reembolso âpós a compra.
Câso julguê necessário teÍ esta informôção, consulte seu agente de viagem. O não compârecamenlo pâra o embarque (no-show) em qualqúer voo
cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, rmpossibilitôndo alteração e/ou reembolso.

lnformações para Embarque

apresente-s€ em nosso checkin com 2 hoías de ànLecedênciô em voos nâcionais e com 3 horôs de ôntecedência em voos internôcionais
Levar c,ocumento ofiginal: Cartêirâ de ldentidadê para vôos nacionais,
Levar documento oíiginal: Pa$tporta e os vrstos necessános parô entrada no pais de dêstino para voos rnternacionaas.
lníormaçôes sobre validade dê PASSAPORTE, VÂCINAS e VISÍOS que possam ser n€cessários para sua vragem devem ser consu
respectivôs embôixôdas ou despachantes de vistos, verifique essa necessidêde para todos os paises envolvídos na viagem, m
ondê há apênas uma escôlô. Lembre-se que alguns paises exigem quê o passaporte tenha uma validôde mínimô de 6 meses pa

E-mail automático, não responda esse e-mail
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CO FIRMAçÃO GOL VALMIR RESEÍ{DE
Val Lysturlsmo <vôl@lysturismo.com.br>
<desenpÍof @crcal.org.br>
12108/2019 09i09
Normal

LOCAMAiI :: CONFIRIúAÇÃO GOL VALMIR RESENDE

I
60L

_____i-:=_tif
aonto d. V.rú.: rr.*.íw Crrú.doE

tLíoE: á2-!321êãrc0 ve@08!rri§rEa.çeo.bÍ

vÂrr.llR SlLvÂ oE e€sENDÊ

[nr LX5úZ

1516 D.: Sto PÀto - CGH

t ..:x.êb - Lc2

1545 o.: l{.eio - ll@

,D:S& 6ú0 - CGB

25/OlV20r9

25lOâ/m19

lr:30
2ô/o8raot9

r2r35

28lOqAnt9

ls:ao

R.gr Í..iíri. - GOt

Tot l
Rt 2.232,68

A6n.v. OoaCo Cr.e f.mIll. st.tu. !.s.i.

733L 3,00 P Pt6 Coíltm..ro I

7a8t 3.05 w Plr. Co6fr.d. I

Pagamênto

lnÍormaçóes

1.fipo dê viaqÉm: Idô € votà oà.lgEton

a&T5.lf*lâTPPECOSY

L.tf. em d.e EomDl6
vâlid. m d.e tariÍ.ria indiã(b .dGlvaDd*É 6 vc, d.tas ê tEclE .!se.<bs,
lmpd6 q@mú6rri3 pôdd hddl. iB flk6, t rlf.r . t.xó ó.r.ft,.nóo rto p.t. d. d6ttD g@ @inp.. do blthêr.

2,N& Cdp.re<tru.to (Nô-sho*):

o Êo mÉra.imnto .o .tlodim.nto @ a portào d. êmba.q@ .o tmDo h.bi, @níorru cmt ao & t6nspqt! a6e,

,*. @oprái. p.rlir ê 0a/05/2o19, sRf 33o,0o (t4..ntc ê tnôtr i.àÉ) ôu ro0r do v.kr. d! t rifâ, ô qoê d ftnú -
po. p.sr.gdrc e 0or tÉ<ào,

tà6 @m..s êntrc 22lo3/13 a 0205/2019, BRL 30O,O0 (ts r.ntG Âeais) oú r0oc6 do vdú d. t nÍâ, o qu. fo, m.or -

0.. p.$gdre ê por tRho,
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p6s9.irc e ps tsêctE.

í{. âlrtu p.rà ún n4o úo, .lcm dc!Í. valor, o p.§.!€rm teÉ q@.@r.m 0.ntú.1ôíqlno tldÍ.rir.
A dilêm t.raf.íâ podê @ftr (révtóo ro àumênto do Dr€6 .$lm @mo po. t.úi.ponlu[ó.dê d. .rrêld ds* t!íf.n
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* o pôsg.iro, rtê ô ho.áriô da p.rtida do @, .múns.. cffipônhi. quê o útit'a6 o trÉhô de id! . qu. óê4F

c/À

s.iú-
@

https://t!rebmail-seguío.com.br/crcal.org.br/?_tiask=mail& safe=Í& uid=48520& mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1

Pá

Rubric,
1t4

âçlçer

§I





o cRc

TERMo DE JUSTIFtcATtvA - DtspENsA DE LtctrAÇÃo tt' o àdzo19

Pedido de Contratação no 000190/2019

Maceió/AL, 20 de agosto de 2019

on de Queiroz Andrade
Presidente da Comissão Permanente de Licitaçáo

Especificação Quant. Valor Unitário Valor Total
Aquisição de Passagens Aéreas para
Palestrante (Valmir Resende)

0í R$ 2.232,68 R$ 2.232,68
Aquisição de Passagens Aéreas para
Palestrante (Josué Pereira) R$ 670,840í R$ 670,84

LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS LTDA
ENDEREÇO: Avenida Duque de Caxias, 1.338 Centro, Maceió/AL - CEP: 57.000-00

Valor Total R$ 2.903,52

Tel.: (082) 2126-6100 CNP J: 1 2.21 2.064/0001 -35

Enquadramento Legal: Art. 24, inciso ll, da Lei no 8.66/93 Mde Decreto No e.412, de 18 de Junho de 2018),

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

()
ll - para outros serviços e compras de valor até 1Qo/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'000í90/20'19

Ratifico o enquadramento legal de afastamento de licitação e autorizo a

aq uisiçáo/contrataçáo do produto/serviço.

Maceió/AL , 20 de agosto de 20'19.

crsca a S lva Araújo Filha

N
Ma

Diret Executiva
Rubica ,,/

OBJETO

FORNECEDOR

lnsc. Estadual:

Despacho de ratificacão

',,. 
JQ

c/<,



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS
Rua: Dona Tereza de Azevedo, No 1.526, Pinheiro, CEP: 57.057-570, Maceió/AL
CNPJ: 12.303.541.0001l78 - Tel.' (82) 3194-3030 e-mail: crcal@crcal.orq.br

Pedido de Contratação no 000'190/20'19 Prazo de entrega: lmediata
Modalidade: Dispensa de Licitaçáo No 12019 Area (s) Demandante (s): Assessoria da Presidência

Processo No 201 9/0001 90
FORNECEDOR

LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS LTDA
ENDEREÇO: Avenida Duque de Caxias, 1.338 Centro, Maceió/AL - CEP: 57.000-00

Tel.: (082) 2126-6100 CNP J : 1 2.21 2.064/0001 -35 lnsc. Estadual:

Item

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 entregà do serviço será realizada junto ao Departamento de Compras.

3. O pagamento no valor acima será efetuado, de acordo com a condição de pagamento estabelecida na proposta, após a entrega do
material/serviço com a correspondente nota fiscalacompanhada das certidõesj CNDT; CRF (FGTS); Divida Ativa da União e Divida Ativa
do Estedo.

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

5. Na nota Íiscal deverão constar as retenções dos impostos, conforme lN RFB ne 1,.234/2012, sendo: lR, CSLL, COF|NS, 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 cumpíido o prazo de entrega, constante da
proposta âpíesentâdâ 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 material rejeitado pelo nosso controle de qualidade.

8. Apresentar declaração de isenção/imunidade tributário, conforme o caso,
9. Apresentâr declaração de opção pelo SIMPLES, de acorda com lN RFB ns 1.234/2012 (se for o caso).
10. Apresentar medida iudicial que comprove suspensão da retTão das contribuições e/ou impostos federãis {se for o caso)

L, de ago d

ca da A ta

eás. Q-O

'' 4<

N

Especificação Quant. Unid

Valor
Unitário Valor Total

Aquisiçâo de Passagens Aéreas para Palestrante
(Valmir Resende)

01

R$ 2.232,68 R$ 2 232,68

02

Aquisiçâo de Passagens Aéreas para Palestrante
(Josué Pereira)

01
R$ 670,84 R$ 670,84

Tota I Geral...... R$ 2.903,52

Mari

Ma

Diretora ecutiva
úio Filha

RubÍica

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/SERVIÇO N'4O201 9

o

01
Unid

Unid

Local de entrega as Nota Fiscal

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


