
 

EDITAL  

Processo de compras  

 O CREDEQ - Centro de Referência e Excelência em 

Dependência Química - Unidade Aparecida de Goiânia - Jamil Issys, - CNPJ: 

02.812.043/0012 – 50, torna público que no dia 19/11/2015 recebera propostas 

e orçamentos para aquisição dos seguintes serviços ou produtos: 

Serviços / 

Produtos: 
AUDITORIA 

Especificações:   Contratação de empresa especializada de Auditoria conforme 

Contrato de Gestão nº 002/2014/SES/GO, dada a necessidade de 

avaliar as demonstrações contábeis e financeiras referentes ao 

período compreendido entre janeiro a dezembro dos anos de 2015, 

2016 e 2017, incluindo-se, ainda, os fechamentos dos balanços. 

 

 A Lei Estadual nº 15.731 de 07 de julho de 2006, em seu artigo 4º, 

inciso VII, alínea “c”, determina a obrigatoriedade da realização de 

auditoria, inclusive por auditores externos independentes, para 

atendimento da prestação de contas nos contratos de gestão, 

vinculados a entidades sem fins lucrativos, como Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público Estadual. 

 

 As propostas e orçamentos deverão ser entregues em 

mãos para o Sr. Cleydson Lima -Supervisor de Compras e Logística, no 

endereço: Alameda das Paineiras, Chácara 20 – Sítios Recreio dos 

Bandeirantes, CEP 74.482-340, Goiânia – GO – protocolado pelo requisitante no 

horário até as 11:00 Horas do dia 19/11/2015. Na oportunidade, analisando as 

propostas, orçamentos e após eventual negociação, será eleita a proposta 

vencedora.  

 As propostas de preços devem constar os dados da 

empresa, CNPJ, Inscrição Estadual e/ou Inscrição Municipal, endereço 

completo, telefone, nome do vendedor, prazo de entrega do produto ou serviço, 

e informações quanto ao frete (CIF ou FOB). Tal proposta deverá estar legível e 

com caracteres nítidos, em papel timbrado com a logo da empresa. 

 Os orçamentos que não possuírem tais características 

serão desconsiderados, de modo que não serão inclusos no Processo de 

Compras. 



 

 Os interessados deverão ainda apresentar as seguintes 

certidões, conforme o art. 14 do regulamento de compras:  

- INSS 
- FGTS 
- Receita Federal 

- Receita Estadual 
-ISS 

-Certidão Negativa Da Justiça 
Trabalhista 
-  Alvará   Da Vigilância Sanitária 

Municipal 

 

*As Certidões solicitadas acima serão exigidas também no ato do pagamento.  

Os fornecedores deverão consultar o regulamento de compras. 

 

Dúvidas e esclarecimentos:  
62 - 9364-7580 – Cleydson (horário comercial) 

 

 
 

Goiânia, 17 de Novembro de 2015. 
 

 
 

Supervisão de Compras e Logística 

 


