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Associação de Combate ao Câncer em Goiás 

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

 

 
COTAÇÃO Nº 9100 

 
Solicitamos cotação para os itens descritos, conforme segue:  
 

ITEM UM QDE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO / EQUIPAMENTO / SERVIÇO 

01 Unid. 36 
90983 - Cestos Auxiliam Na Disposição De Materiais No Carro Interno 600cm (l) X 
290cm (a) X 300cm (p) 

02 Unid. 25 90980 - Estante Grelhada 1,000(l) X 1.800(a) X 600(p) Com Rodízios 

03 Unid. 03 90981 - Estante Para Armazenamento De Cesto Para 08 Cestos 

04 Unid. 01 90982 - Estante Para Armazenamento De Cesto Para 12 Cestos 

 

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/serviços 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 poderá ser desconsideradas. 

 
A contratação descrita acima está destinada 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) 3243-7389 e 3243-7390 

e-mail; compraslicitacao@accg.org.br 

 

 
A proposta de preços deverá ser apresentada em língua portuguesa e moeda nacional. 

 
Na análise dos aspectos técnicos da proposta, emitirá parecer técnico habilitando ou desabilitando as 

propostas integral ou parcialmente, com fundamento na descrição da Carta Cotação, facultando-se quando 

necessário para subsidiar a análise, solicitar do proponente, informações complementares do bem ou 

serviço, amostras, rol de clientes e visita técnica. 

 
A ACCG poderá inabilitar empresa que exigir o valor de faturamento mínimo superior ao valor do material 

que a mesma foi vencedora (quando aplicável). 
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A ACCG a qualquer tempo poderá desclassificar a proposta ou desqualificar o proponente sem que a esse 

caiba direito de indenização, na hipótese de vir a tomar conhecimento de fato ou de circunstância que 

desabone sua idoneidade financeira ou técnica, ou ainda que comprometa sua capacidade de produção, 

relativo à entrega e qualidade dos produtos. 

 
DO PAGAMENTO:  

 
Através de boleto bancário seguindo os trâmites do momento de negociação de valores e pagamentos. 

 
Telefone para contato: (62) 3243-7389 E-mail: compraslicitacao@accg.org.br 

 
 

Goiânia, 02 de janeiro de 2023. 

 
 
 

Leilinay Gil 
Setor de Compras 


