
 
 

EDITAL  

Processo de compras Número 124/2016  

 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 12/08/2016 recebera propostas 

e orçamentos para aquisição dos seguintes serviços ou produtos: 

 

Objeto:  Portal eletrônico de Compras  

Especificações:  Portal que possa informar as condições para cotação (prazo de entrega 

dos produtos e ou serviços, data e horário para encerrar o recebimento 

das propostas, modelo e prazo de pagamento). 

Integração com sistemas TOTVS e publicação de edital de compras no 

site do CREDEQ-Go 

Cadastramento de fornecedores, produtos, serviços, 

Ordem de compras 

Documentações dos fornecedores e todas as CND (certidão negativas de 

débitos) Federais-Estaduais-Municipais 

Que possa selecionar os itens e determinar as quantidades. Podendo ser 

manualmente ou de preferência com integração entre sistemas acima 

referido 

Relacionar os fornecedores para recebimento do pedido de cotação 

Informar o local de entrega, que poderá ser em um único local ou vários 

com entrega distribuída; 

Quantidade: 
 01 



 

  

 

 

 

 As propostas e orçamentos deverão ser enviadas por 

e-mail para: COMPRAS@credeq-go.org.br, até o dia 12/08/2016 as 8:00 Horas. 

As propostas físicas deverão ser entregues no dia 12/08/2016 as 15:50, na 

sede da unidade conforme endereço constante no site. 

                               Na oportunidade, analisando as propostas, orçamentos 

e após eventual negociação, será eleita a proposta vencedora.  

 

Justificativa: Conforme nosso regulamento de compras no art. 

Art. 1° - O presente instrumento tem como objetivo regulamentar os 

procedimentos gerais para a contratação de obras, serviços, 

compras e alienações, a serem realizados pelo CREDEQ, com a 

utilização de recursos originários do Contrato de Gestão.  

Parágrafo único - O presente regulamento versará sobre adoção de 

procedimentos e condutas adotadas pelo CREDEQ – APARECIDA 

DE GOIÂNIA obedecendo ao disposto na Constituição Federal, no 

que tange, sobretudo aos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência, bem como aos ditames do 

contrato de gestão firmado entre o Estado de Goiás, através da 

Secretária Estadual de Saúde e a Associação Comunidade Luz da 

Vida. 

 

 

 

  

 

Regime de compras 

Rotina Eventual Urgência 

 x  

mailto:COMPRAS@credeq-go.org.br


 
 Os interessados deverão ainda apresentar as seguintes 

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

 
 
Art 14. No caso de pessoa jurídica, deverão ser apresentados pelo fornecedor  

Documentos que comprovem a constituição da empresa e sua regularidade 

fiscal, através da apresentação dos seguintes documentos. 

1. Contrato social registrado 

2. CNPJ (comprovante de inscrição e situação cadastral) 

3. Certidão negativa (INSS, TRABALHISTA, FGTS, FISCO ESTADUAL E 
MUNICIPAL, RECEITA FEDERAL) 

4. Alvará de funcionamento. 

 

  

*AS CERTIDÕES SOLICITADAS ACIMA SERÃO EXIGIDAS TAMBÉM NO ATO DO 

PAGAMENTO. 

OS FORNECEDORES DEVERÃO CONSULTAR O REGULAMENTO DE COMPRAS. 

 

 

AS ENTREGAS DEVEM OBEDECER AOS HORÁRIOS DE ATENDIMENTO DO  

 

DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO. 

1. PERIODO DA MANHA DAS 08:00 AS 11:00. 

2. PERIODO DA TARDE DAS 13:00 AS 16:00. 

 

 

 

                                          

                                             Dúvidas e esclarecimentos: 
(62) 99364-7580 – Cleydson (horário comercial) 

 
 



 
 
 
 
 

 
                                         Goiânia, 09 de agosto de 2016. 

 
 

Supervisão de Compras e Logística 
 

 


