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1 
Associação de Combate ao Câncer em Goiás 

Rua 239, nº 206, Setor Universitário, Goiânia - GO 
(62) 3243-7000 

 

 
Solicitamos cotação como segue:                                                                 Cotação de compras n°9801/2022 

 

ITEM UN QDE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO / EQUIPAMENTO / SERVIÇO 

01 UND   06 Porta Reforçada Sarrafeada + Eps - Branco - 4,2 X 100 X 210cm Com Visor De 50 X 
40cm. 
 
Especificação técnica - PORTA REFORÇADA SARRAFEADA + EPS - BRANCO - 4,2 X 
100 X 210cm com visor de 50 x 40 cm (com vidro laminado incolor 3 mm),         
com encabeçamento em U no contorno da folha da porta em ABS/PVC , 
guarnição e batente (abrir) em PVC, dobradiça reforçada 4" x 3"      flap com 
rolamento em inox, com faixa de proteção  em alumínio ou inox nos 02 lados da 
porta com largura de 20 cm instalado abaixo  da   linha da fechadura. 
Fechadura Pado luma inox. Usinagem e montagem kit abrir e pivotante em 
PVC. 

02 UND   02 Porta Reforçada Sarrafeada + Eps - Branco - 4,2 X 110 X 210cm Com Visor De 80 X 
90cm. 
 
Especificação técnica - PORTA REFORÇADA SARRAFEADA + EPS - BRANCO - 4,2 X 
110 X 210cm com visor de 80 x 90 cm (com vidro laminado incolor 3 mm), com 
encabeçamento em U no contorno da folha da porta em ABS/PVC , batente 
(abrir)em PVC , dobradiça reforçada 4" x 3" flap com rolamento em inox, com 
faixa de proteção  em alumínio ou inox  nos 02 lados da porta com largura de 
20 cm instalado abaixo da linha da fechadura. Fechadura Pado luma inox. 
Usinagem e montagem kit abrir e pivotante em PVC. 

03 UND   06 Porta Semi Oca Reforçada Sarrafeada + Eps - Branco - 4,2 X 100 X 210cm  Com 
Encabeçamento Em U No Contorno Da Folha Da Porta Em Abs/pvc. 
 
Especificação técnica - PORTA SEMI OCA REFORÇADA SARRAFEADA + EPS - 
BRANCO - 4,2 X 100 X 210cm  com encabeçamento em U no contorno da folha 
da porta em ABS/PVC , guarnição e batente (correr) em PVC , fechadura Pado 
correr trava asa avião com puxador tubular em inox , com faixa de proteção  
em alumínio ou inox  nos 02 lados da porta com largura de 20 cm instalado 
abaixo da linha da fechadura. Usinagem e montagem kit correr e pivotante em 
PVC. 

04 UND   01 Porta Reforçada Sarrafeada + Eps - Branco - 4,2 X 110 X 210cm Com Visor De 50 X 
40cm. 
 
Especificação técnica - PORTA REFORÇADA SARRAFEADA + EPS - BRANCO - 4,2 X 
110 X 210cm com visor de 50 x 40 cm (com vidro laminado incolor 3 mm), com 
encabeçamento em U no contorno da folha da porta em ABS/PVC , guarnição e 
batente (abrir) em PVC, dobradiça reforçada 4" x 3" flap com rolamento em 
inox, com faixa de proteção em alumínio ou inox nos 02 lados da porta com 
largura de 20 cm instalado abaixo da linha da fechadura. Fechadura Pado luma 
inox. Usinagem e montagem kit abrir e pivotante em PVC 

05 UND   01 Porta Reforçada Sarrafeada + Eps - Branco - 4,2 X 130 X 210cm Com Visor De 80 X 
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90cm. 
 
Especificação técnica - PORTA  REFORÇADA SARRAFEADA + EPS - BRANCO - 4,2 
X 130 X 210cm , com visor de 80 x 90 cm (com vidro laminado incolor 3 mm) 
com encabeçamento em U no contorno da folha da porta em ABS/PVC , 
guarnição (porta dupla) e batente (correr) em PVC , fechadura Pado correr 
trava asa avião com puxador tubular em inox , com faixa de proteção  em 
alumínio ou inox  nos 02 lados da porta com largura de 20 cm instalado abaixo 
da linha da fechadura. Usinagem e montagem kit correr e pivotante em PVC. 

06 UND   01 Porta Reforçada Sarrafeada + Eps - Branco - 4,2 X 80 X 210cm Com Visor De 50 X 
40cm. 
 
Especificação técnica - PORTA REFORÇADA SARRAFEADA + EPS - BRANCO - 4,2 X 
80 X 210cm com visor de 50 x 40 cm (com vidro laminado incolor 3 mm), com 
encabeçamento em U no contorno da folha da porta em ABS/PVC , guarnição e 
batente (abrir) em PVC, dobradiça reforçada 4" x 3" flap com rolamento em 
inox, com faixa de proteção  em alumínio ou inox nos 02 lados da porta com 
largura de 20 cm instalado abaixo da linha da fechadura. Fechadura Pado luma 
inox. Usinagem e montagem kit abrir e pivotante em PVC. 

07 UND   03 Mola Aérea Hidráulica Automática Força 4. 
 
Especificação técnica - MOLA AÉREA A530 FORÇA 4 - BRANCA - SEM PARADA 

 
DA ENTREGA DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

A proposta deverá ter validade mínima de 30 dias, sendo que poderão ser desconsideradas as propostas 

com prazo inferior. 

 

As empresas deverão orçar os produtos de acordo com o solicitado/especificado. As exceções deverão ser 

informadas pela empresa. As propostas encaminhadas que divergirem em qualquer ponto do solicitado 

nesta carta cotação poderão ser desconsideradas. 

 

As empresas deverão orçar os produtos de acordo com a quantidade solicitada, sendo que a quantidade 

poderá ser alterada para mais ou para menos, para adequação da quantidade com a embalagem/caixa 

fechada, orçada pela empresa vencedora. 

 

Os produtos descritos acima são destinados à: 

 

 Associação de Combate ao Câncer em Goiás – ACCG, inscrito no CNPJ: 01.585.595/0001-57, 

localizado à Rua 239 N. 181 Setor Universitário, CEP: 74.605-070, Goiânia – Goiás. 

Fones de contato: (62) 3243-7006 / 7069 / 7163 / 7286 
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DO PAGAMENTO:  

 

Através de boleto bancário: 30 dias após a emissão da nota fiscal, ou condição mais benéfica. O pagamento 

será efetuado somente para o emissor da Nota Fiscal. 

 

As notas fiscais/boletos deverão ser entregues com pelo menos 10 dias úteis de antecedência do 

pagamento. O pagamento será efetivado através de boleto bancário. O descumprimento das obrigações 

assumidas dará a ACCG o direito de cancelar unilateralmente a ordem de compras, inclusive a suspensão 

do direito de fornecer para essa instituição por prazo de 01 (um) ano. 

 

DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS:  

 

De segunda à sexta-feira, das 08:00 às 16:30 h. 

 

Telefone para contato: (62) 3243-7390 E-mail: manutencao_compras@accg.org.br  

 

Goiânia, 22 de dezembro de 2022. 

 

 

 

Matheus Goncalves da Silva 

Serviço de Compras 

mailto:manutencao_compras@accg.org.br

