CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS
Departamento de Compras e Licitações - CRC/AL

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 15 dias do mês de julho de 2021 procedemos a abertura deste volume nº I do processo
nº 2021/000090, que se inicia com a folha nº01. Para constar, eu André Luís Trindade de
Assis, subscrevo e assino.

Departamento de Compras e Licitações.

ANDRE LUIS
TRINDADE DE
ASSIS:06833176442

Assinado de forma digital por ANDRE
LUIS TRINDADE DE
ASSIS:06833176442
Dados: 2021.08.06 12:33:02 -03'00'

______________________________
André Luís Trindade de Assis
Assistente Administrativo
Setor de Compras e Licitações

Rua Dona Tereza de Azevedo, 1526 – Pinheiro, CEP: 57.057-570 - Maceió/AL CNPJ:
12.303.541/0001-78 – Telefone: (82) 3194-3030 – E-mail: crcal@crcal.org.br www.crcal.org.br

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE ALAGOAS

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO DE LICITAÇÃO
OBJETO:
SETOR
SOLICITANTE:
JUSTIFICATIVA:

Pagamento de Extensão da garantia do Servidor
Central de Processamento de Dados

PROJETO:

5002 – Tecnologia da Informação

CONTA-CONTÁBIL:

6.3.1.3.02.01.005 - Serviços de Informática

Faz-se necessária a extensão da garantia do servidor central do
Conselho de Contabilidade de Alagoas, visto que sua garantia está
ativa até 09/11/2021. Tratar-se do equipamento responsável por
manter toda a estrutura de rede da entidade funcionando, onde estão
localizados os principais sistemas. Assim, a garantia torna-se
necessária como medida de segurança da infraestrutura de redes, haja
vista o suporte oferecido pela empresa, tanto com relação a
instabilidades que possam ocorrer no funcionamento do equipamento,
como também pela troca de peças caso algumas seja danificada, no
menor espaço de tempo possível, além dos suportes que são
disponibilizados em caso de dúvidas.

GESTOR EFETIVO:

ASSINATURA:

GESTOR
SUBSTITUTO:

ASSINATURA:

GRAVIDADE:

URGÊNCIA:

TENDÊNCIA:

Maceió, 06 de agosto de 2021

Marcelo Oliveira Araújo
Técnico de Informática

De acordo.
Para Manifestação do Presidente.

Maria Francisca da Silva Araújo Filha
Diretora Executiva

GUT:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE ALAGOAS

Autorizo a abertura do respectivo processo conforme preconiza a legislação e demais
normas aplicáveis.

Contador José Vieira dos Santos
Presidente do CRCAL

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS
Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): Central de Processamento de Dados
Responsável pela Demanda:
Marcelo Oliveira Araújo
E-mail:
cpd@crcal.org.br

Matrícula:
Telefone: (82) 3194-3017

1. Justificativa da necessidade da contratação de serviço terceirizado,
considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.
Faz-se necessária a extensão da garantia do servidor central do Conselho de
Contabilidade de Alagoas, visto que sua garantia está ativa até 09/11/2021. Tratar-se do
equipamento responsável por manter toda a estrutura de rede da entidade funcionando,
onde estão localizados os principais sistemas. Assim, a garantia torna-se necessária
como medida de segurança da infraestrutura de redes, haja vista o suporte oferecido pela
empresa, tanto com relação a instabilidades que possam ocorrer no funcionamento do
equipamento, como também pela troca de peças caso algumas seja danificada, no menor
espaço de tempo possível, além dos suportes que são disponibilizados em caso de
dúvidas.
2. Quantidade de serviço a ser contratada.
Extensão da garantia do Servidor para o período de 01 (um) ano.
3. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços
Novembro de 2021
4. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o
responsável
Equipe de Planejamento:
Fiscal (Se Necessário):
Nome:
Matrícula:

Nome:
Matrícula:

Declaro que o(s) servidor(es) indicado(s), foi(ram) comunicado(s) e está(ão) ciente(s)
de suas atribuições.

Maceió, 06 de agosto de 2021
___________________________
Marcelo Oliveira Araújo
Técnico de Informática

18/08/2021

about:blank

Detalhes da garantia
ETIQUETA DE SERVIÇO DATA DE ENVIO

PAÍS

C12B2M2

Brazil

26 OUT 2017

Contratos de prazo

about:blank

SERVIÇO

DATA DE INÍCIO

DATA DE
EXPIRAÇÃO

ProSupport

25 OUT 2017

09 NOV 2020

ProSupport Plus

30 SET 2020

09 NOV 2021

Serviço no local após o diagnóstico remoto
(consumidor)/Serviço no local no próximo dia útil após o
diagnóstico remoto (cliente comercial)

09 NOV 2020

09 NOV 2021
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Assunto:

Fwd: RE: Extensão da Garantia - Conselho Regional de Contabilidade de
Alagoas

De

<cpd@crcal.org.br>

Para:

Andre <andre@crcal.org.br>, Licitação <licitacao@crcal.org.br>

Data

17/08/2021 09:23

-------- Mensagem original -------Assunto::RE: Extensão da Garantia - Conselho Regional de Contabilidade de Alagoas
Data:16/08/2021 10:52
De:"Pereira, Lisiane" <Lisiane.Pereira@dell.com>
Para::"cpd@crcal.org.br" <cpd@crcal.org.br>

Dell Customer Communication - Confidential

Ok, conforme especifiquei esta proposta é para fechamento direto com pedido de compra.
Não analisamos cláusulas contratuais.
Proposta com validade para fechamento dentro do mês de agosto/2021.

Cotação 84433374

Informação Atual do Equipamento

TAG

Modelo

C12B2M2

POWEREDGE R630

Nível de Serviço

ProSupport Plus NBD
ONSITE

Informação sobre Extensão de Servicos

Data de
Faturamento

Data de venc.
do Serviço

RENOVAÇÃO 1
ANO

Nível de Serviço Extensão

26/out/2017

9/nov/2021

9/nov/2022

ProSupport Plus NBD ONSITE

Total em Reais

Atenciosamente,

Lisiane Pereira
Specialist APOS Services
Dell EMC | Setor Publico – GOVERNO
Office +55 51 3274 5698 / 0800 970 3366 Ramal 781 5698
Lisiane_pereira@dell.com

How am I doing? Please let my manager know at marisa_martareli@dell.com

Preço total

R$
3,843.89

R$ 3,843.89

As compras dos produtos, softwares e ou serviços realizadas diretamente da Dell estarão sujeitas aos Termos de Vendas localizados em www.dell.com/br/TermosCondicoes.
Tais Termos de Vendas prevalecerão sobre quaisquer outros termos e condições das Partes.”

ü Por favor, considere a proteção ao meio ambiente antes de imprimir esse e-mail

From: cpd@crcal.org.br <cpd@crcal.org.br>
Sent: Monday, August 16, 2021 10:33 AM
To: Pereira, Lisiane
Subject: Re: Extensão da Garantia - Conselho Regional de Contabilidade de Alagoas

[EXTERNAL EMAIL]
Bom dia Lisiane,
A gente emite o empenho no valor definido, logo em seguida é executado o serviço e você emitem Nota fiscal e boleto para pagamento, esse é o
rito na administração pública e foi realizado assim na ultima extensão realizada com vocês. Conversei com o rapaz da licitação, pode enviar o
orçamento de 1 ano da extensão atualizado que daremos andamento aqui no prazo estabelecido
att

Marcelo Oliveira Araújo
te

Em 16/08/2021 09:38, Pereira, Lisiane escreveu:
Dell Customer Communication - Confidential

Bom dia Marcelo,

Segue informações:

1 - Sim, a proposta possui validade e a enviada já está desatualizada. Precisamos enviar nova proposta;
2 – Como será o fechamento desta proposta, vocês emitirão contrato para contratação da renovação de garantia?
3 – será solicitado alguam documentação para finalização da compra?
4 – a proposta de 1 ano enviada é de nov/2021 a nov/2022. Depois poderá renovar novamente.

Fico no aguardo.
Atenciosamente,

Lisiane Pereira
Specialist APOS Services
Dell EMC | Setor Publico – GOVERNO
Office +55 51 3274 5698 / 0800 970 3366 Ramal 781 5698
Lisiane_pereira@dell.com

How am I doing? Please let my manager know at marisa_martareli@dell.com

As compras dos produtos, softwares e ou serviços realizadas diretamente da Dell estarão sujeitas aos Termos de Vendas localizados em www.dell.com/br/TermosCondicoes.
Tais Termos de Vendas prevalecerão sobre quaisquer outros termos e condições das Partes.”

ü Por favor, considere a proteção ao meio ambiente antes de imprimir esse e-mail

From: cpd@crcal.org.br <cpd@crcal.org.br>
Sent: Monday, August 16, 2021 9:26 AM
To: Pereira, Lisiane
Subject: Re: Extensão da Garantia - Conselho Regional de Contabilidade de Alagoas

[EXTERNAL EMAIL]
Bom dia Lisiane,
Estou tentando entrar em contato com você pelo números passados (Office
outro número?

+55 51 3274 5698 / 0800 970 3366 Ramal 781 5698)

mas não consigo, você teria

Quantos aos valores passados no e-mail observei que a cotação possui 10 dias de validade, encontrando-se esta desatualizada. Gostaria de
confirmar as seguintes informações antes de solicitar nova proposta: saber se é até o dia 09 de novembro de 2021 que conseguimos essa nova
extensão tendo até esse prazo para solicitar a nova proposta; no prazo da validade da proposta estaremos enviando o empenho do valor, o valor
será mantido após a emissão do empenho a você, sendo esse e-mail o destinatário do empenho?; pretendemos estender por mais um ano, isso
nada impede nova extensão no ano que vem pelo mesmo prazo de um ano?
fico no aguardo

att,

Marcelo Oliveira Araújo
Técnico em Informática
Conselho Regional de Contabilidade de Alagoas

Em 14/07/2021 18:30, Pereira, Lisiane escreveu:
Boa tarde Sr. Marcelo,

Sim, podemos seguir com a renovação por mais 1 ano.
Inclusive, se renvoar por 2 anos o preço ficará melhor.

Segue o orçamento para 1 e 2 anos de renovação:

Cotação 84127052

Informação Atual do Equipamento

Informação sobre Extensão de Servicos

TAG

Modelo

Nível de Serviço

Data de
Faturamento

Data de venc.
do Serviço

RENOVAÇÃO 1
ANO

Nível de Serviço Extensão

Preço total

C12B2M2

POWEREDGE R630

ProSupport Plus NBD

26/out/2017

9/nov/2021

9/nov/2022

ProSupport Plus NBD ONSITE

R$

ONSITE

3,843.89

Total em Reais

R$ 3,843.89

Cotação 84127111

Informação Atual do Equipamento

TAG

Modelo

C12B2M2

POWEREDGE R630

Nível de Serviço

ProSupport Plus NBD
ONSITE

Informação sobre Extensão de Servicos

Data de
Faturamento

Data de venc.
do Serviço

RENOVAÇÃO 2
ANOS

Nível de Serviço Extensão

26/out/2017

9/nov/2021

9/nov/2023

ProSupport Plus NBD ONSITE

Total em Reais

*** Cotação válida por 10 dias

Obs.: A proposta de renovação de garantia é válida apenas para os itens em perfeitas condições técnicas de
funcionamento.

Atenciosamente,

Lisiane Pereira
Specialist APOS Services
Dell EMC | Setor Publico – GOVERNO
Office +55 51 3274 5698 / 0800 970 3366 Ramal 781 5698
Lisiane_pereira@dell.com

How am I doing? Please let my manager know at marisa_martareli@dell.com

Preço total

R$
5,725.92

R$ 5,725.92

As compras dos produtos, softwares e ou serviços realizadas diretamente da Dell estarão sujeitas aos Termos de Vendas localizados em www.dell.com/br/TermosCondicoes.
Tais Termos de Vendas prevalecerão sobre quaisquer outros termos e condições das Partes."

ü Por favor, considere a proteção ao meio ambiente antes de imprimir esse e-mail

From: TeixeiraViana, Inaja <Inaja_Teixeira_viana@Dell.com>
Sent: Monday, July 12, 2021 11:03 AM
To: cpd@crcal.org.br; Pereira, Lisiane
Subject: RE: Extensão da Garantia - Conselho Regional de Contabilidade de Alagoas

Marcelo, bom dia! Tudo bem?

Estou em reunião durante a manhã toda, por isso não consigo lhe atender.

De qualquer maneira, sobre extensão de garantia estou engajando a Lisiane Pereira.

@Pereira, Lisiane, bom dia!

Por favor, pode nos ajudar nesta solicitação de extensão de garantia?
Solicitação de extensão de garantia do equipamento Dell Power Edge R630 (Service Tag C12B2M2, Express Service 26185730042, tag: Mfg
Date 20171024)
CNPJ do CRCAL : 12.303.541/0001-78
Att,

Inaja Viana
Inside Sales Account Management – Setor Público
Dell Technologies | Brazil Public Sales
Phone: + 55 51 3274 4634

"Faça a coisa certa, vença jogando limpo."
7º ano consecutivo entre as empresas mais éticas do mundo.

[worldsmostethicalcompanies.com]

From: cpd@crcal.org.br <cpd@crcal.org.br>
Sent: Monday, July 12, 2021 10:46 AM
To: TeixeiraViana, Inaja
Subject: Extensão da Garantia

[EXTERNAL EMAIL]
Bom dia Inaja Viana,

Entramos em contato com o chat da Dell no mês de junho e foi nos passado que o responsável por fornecer suporte referente à solicitação de
extensão de garantia do equipamento Dell Power Edge R630 (Service Tag C12B2M2, Express Service 26185730042, tag: Mfg Date 20171024)
seria esse contato por este e-mail. Tentamos por telefone, mas infelizmente o numero passado (51 – 3274 - 4634) não se encontra
funcionando. Estamos precisando do orçamento da extensão da garantia por um ano desse servidor. Se possível enviar um telefone valido
para que seja possível entrar em contato.

CNPJ do CRCAL : 12.303.541/0001-78

Att,

Marcelo Oliveira Araújo
Técnico em Informática
Conselho Regional de Contabilidade de Alagoas

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
CNPJ: 72.381.189/0001-10
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:59:05 do dia 18/08/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/02/2022.
Código de controle da certidão: 525F.4E28.D466.9A88
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Observações PGFN:

inscrições atualmente ativas estão abarcadas pela liminar proferida na AO
nº 5029399-45.2021.4.04.7100
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 72.381.189/0001-10
Certidão nº: 25536090/2021
Expedição: 19/08/2021, às 07:52:14
Validade: 14/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 72.381.189/0001-10, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e nciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

17/09/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

72.381.189/0001-10
Inscrição:
Razão Social:DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
AV INDUSTRIAL BELGRAF 400 400 / MEDIANEIRA / ELDORADO DO SUL /
Endereço:
RS / 92990-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:31/08/2020 a 29/09/2020
Certificação Número: 2020083101141344568900
Informação obtida em 17/09/2020 10:20:28
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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Forma de Contratação: Inexigibilidade - nº: 12/2021
Nº do Processo: 2021/000090
CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS
CONTRATADA: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
Objeto da Licitação: Pagamento referente a extensão da garantia do servidor da Central de
Processamento de Dados do CRCAL.
Valor: R$ 3,843.89 (Três mil e oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e nove centavos)
Vigência: novembro de 2021 a novembro de 2022.
Fundamento Legal: Art. 25 da Lei nº 8.666/93
Data: Maceió, 19 de agosto de 2021.
Representante: José Vieira dos Santos – Presidente do CRC/AL

Rua Dona Tereza de Azevedo, 1526 – Pinheiro – Maceió/AL – CEP 57057-570
Telefone: (082) 3194-3030
www.crcal.org.br – crcal@crcal.org.br

Setor de Compras/Licitações
Em 19 de agosto de 2021

De: Licitações e Compras
Para: Departamento Jurídico
A/C. do Assessor Jurídico: Jonathan Soares de Araújo

Assunto: Solicitação de análise e parecer quanto a legalidade da contratação referente ao
Processo Administrativo nº 2021/000090 – Inexigibilidade 12/2021.

Solicitação de análise e parecer quanto à legalidade da contratação
referente ao Processo Administrativo nº 2021/000090 – Inexigibilidade 12/2021, que tem
como objetivo a despesa com o pagamento a empresa DELL Computadores do Brasil, em
virtude da Extensão da Garantia do Servidor da Central de Processamento de Dados, no
período de um ano (12) meses, cujo atual garantia tem seu período de encerramento em
novembro de 2021.

Atenciosamente,
ANDRE LUIS TRINDADE
DE ASSIS:06833176442

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS TRINDADE DE
ASSIS:06833176442
Dados: 2021.08.19 07:57:41 -03'00'

_________________________
André Luís Trindade de Assis
Assistente Administrativo
Setor de Compras e Licitações

Rua Dona Tereza de Azevedo, 1526 – Pinheiro, CEP: 57.057-570 - Maceió/AL
Telefone (82) 3194-3030 -crcal@crcal.org.br – www.crcal.org.br

DESPACHOS
Compra/Serviço/Concessão de
Diárias ou Auxílio Deslocamento

EXERCÍCIO
2021

Data: 19/08/2021

Processo nº2021/000090

(x) Propostas e resumo do resultado, estão anexos. Remeto os autos ao Deptº Contábil para se
manifestar quanto a existência de dotação orçamentária.
(x) A despesa estimada é de R$ 3,843.89 encaminho os autos ao Deptº Contábil para se manifestar
quanto à existência de dotação orçamentária.
ANDRE LUIS
TRINDADE DE
ASSIS:06833176442

Assinado de forma digital
por ANDRE LUIS TRINDADE
DE ASSIS:06833176442
Dados: 2021.08.19 08:05:30
-03'00'

19/08/2021_ André Luís Trindade de Assis
Setor de Compras /Serviços
( ) Despesa dispensável de licitação, de acordo com o art. 24, inciso I ou II, da Lei Federal nº 8.666/93;
encaminhe-se à Presidência;
( ) Despesa dispensável de licitação, de acordo com o art. 24, inciso I ou II, da Lei Federal nº 8.666/93;
necessário elaboração de termo de contrato/aditivo; encaminhem-se os autos à Assessoria Jurídica,
após autorizo da Presidência;
( ) Outros casos de dispensa/inexigibilidade (justificativa em anexo); encaminhem-se os autos à
Assessoria Jurídica;
( ) Aberto procedimento licitatório (modalidade/nº): ______________; encaminhem-se os autos à
Assessoria Jurídica, após autorizo da Presidência;
( ) Arquive-se a presente solicitação;
( ) _____________________________________________________________________________

_____/_____/2021 Maria Francisca da Silva Araújo Filha
Diretora Executiva
( ) Considerando que a presente compra é necessária e inerente às atividades deste órgão,
autorizo a contratação, encaminhe-se o processo para o setor responsável para prosseguimento
do feito.
( ) Arquive-se a presente solicitação. Encaminhe-se o processo para o Setor Contábil/Financeiro
para a anulação da reserva orçamentária.

_____/______/2021 José Vieira dos Santos
Presidente do CRCAL
( ) Existe, na dotação orçamentária específica, o saldo de R$ _________________, suficiente para o
atendimento desta despesa, sendo realizada reserva orçamentária nesta data;
( ) Não existe dotação orçamentária suficiente;
( ) Foi providenciada a abertura de crédito adicional ou realização de remanejamento para fazer
face a presente despesa – Portaria nº _________.
_____/_____/2021 Alexsandra de Lira Lima Melo
Contador CRC-AL Nº 06971/AL

Fornecedor/Interessado: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
CNPJ/CPF: 72.381.189/0001-10
Objetivo: Pagamento referente a extensão da garantia do Servidor da Central de

Processamento de Dados que vence no mês de novembro/21.

