
SOLICITAÇÃO DE COTAÇAO 

1 
Associação de Combate ao Câncer em Goiás 

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

 

 

 
 

Solicitamos cotação como segue: Carta cotação n°9904/2022 

 

ITEM UN QDE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO / EQUIPAMENTO / SERVIÇO 

 
 
 

 
01 

 
 
 

 
UND 

 
 
 

 
01 

Contratação de empresa especializada em serviço de pintura predial, 
contemplando os seguintes requisitos. 

 
Pintura em 02 caixas de escadas do Hospital Araújo Jorge parte externa. 
Contratada deverá ter especialidade em pinturas com alturas, pois os serviços 
abrange essa demanda. Pois haverá a necessidade de realizar calafetamento nas 
emendas de todas as placas cimentícias, colocação de telas e texturamento de 
toda a fachada das caixas das escadas. Incluir todos os materiais necessários para 
execução dos serviços, tais como EPI’s, materiais de pintura etc... 

 

 
OBSERVAÇÃO: É NECESSÁRIO VISITA IN LOCO PARA VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

 
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 

 
 
 

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. 



SOLICITAÇÃO DE COTAÇAO 

2 
Associação de Combate ao Câncer em Goiás 

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

 

 

 

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, 04 de Janeiro de 2023. 

 

Matheus Goncalves da Silva 

Serviço de Compras 
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