
 
 

EDITAL  

Processo de compras Número 175/2016  

 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 24/10/2016 recebera propostas 

e orçamentos para aquisição dos seguintes serviços ou produtos: 

  

Descrição do objeto Aquisição de 06 (seis) claviculários, conforme especificado 

abaixo:  

Especificações/ 

Quantidades 

A-Claviculário tipo armário de sobrepor, com corpo 

confeccionado em chapas de aço fosfotizada, com pintura epóxi 

na cor cinza, porta de vidro com estrutura de fixação (moldura) 

do mesmo tipo que o corpo, fechadura do tipo yale, com 

ordenamento de chaves através de suporte e chaveiros em 

poliestireno de alto impacto (cores a definir com o contratante), 

identificação sequencial por números, com chaveiro e índice 

para controle de chaves, com capacidade mínima para 250 

(duzentos e cinquenta) chaves: 01 (uma) unidade.  

B-Claviculário tipo armário de sobrepor, com corpo e porta 

confeccionados em chapas de aço fosfotizada, com pintura epóxi 

na cor cinza, fechadura do tipo yale, com ordenamento de 

chaves através de suporte e chaveiros em poliestireno de alto 

impacto (cores a definir com o contratante), identificação 

sequencial por números, com chaveiro e índice para controle de 

chaves, com capacidade mínima para 120 (cento e vinte) 

chaves: 01 (uma) unidade.   

C-Idem ao anterior, porém com capacidade mínima para 50 

(cinquenta) chaves: 02 (duas) unidades. ;  

D- Idem ao anterior, porém com capacidade mínima para 40 

(quarenta) chaves: 01 (uma) unidade. ;  

E- Idem ao anterior, porém com capacidade mínima para 20 

(vinte) chaves: 01 (uma) unidade;  



 
 

Justificativa 

Tal solicitação se faz necessária a fim de que o controle e a guarda 

das chaves das portas do CREDEQ se deem de forma organizada. 

Conforme entendimentos recentes mantidos entre a SUCOMP e 

as diretorias do CREDEQ, ficou definido que:  

Regime de compras 

Rotina Eventual Urgência 

 X  

 

 

 

 As propostas e orçamentos deverão ser enviadas por 

e-mail para: COMPRAS@credeq-go.org.br, até o dia 24/10/2016 as 09:00 

Horas. As propostas físicas deverão ser entregues no dia 24/10/2016 as 

09:00, na sede da unidade conforme endereço constante no site. 

                               Na oportunidade, analisando as propostas, orçamentos 

e após eventual negociação, será eleita a proposta vencedora.  

 

 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.  

mailto:COMPRAS@credeq-go.org.br


 
                                          

                                             Dúvidas e esclarecimentos: 

(62) 99364-7580 – Cleydson (horário comercial) 
 
 

 

 

                                         Goiânia, 19 de outubro de 2016. 
 

 
Supervisão de Compras e Logística 

 

 


