
 

 

 

ABERTURA DE EDITAIS 2017 

 

Edital 001/2017 

O Pequeno Cotolengo do Paraná, através do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV torna 

pública, a abertura do Edital de Cotação Prévia de Preços número 001/2017, na modalidade: Divulgação Eletrônica, a ser 

julgado pelo critério: MELHOR TÉCNICA E MENOR VALOR, visando à seleção da proposta mais vantajosa para aquisição de 

Equipamentos Hospitalares. O Edital estará disponível para consulta no acesso livre do portal SICONV a partir de 18/02/2017 

e as propostas devem ser enviadas até dia 24/02/2017 para o e-mail: compras@pequenocotolengo.org.br 

 

 

 

Edital 002/2017 

O Pequeno Cotolengo do Paraná, através do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV torna 

pública, a abertura do Edital de Cotação Previa de Preços número 002/2017, na modalidade: Divulgação Eletrônica, a ser 

julgado pelo critério: MELHOR TÉCNICA E MENOR VALOR, visando à seleção da proposta mais vantajosa para aquisição de 

Equipamentos. O Edital estará disponível para consulta no acesso livre do portal SICONV a partir de 18/02/2017 e as 

propostas devem ser enviadas até dia 24/02/2017 para o e-mail: compras@pequenocotolengo.org.br 

 

 

 

Edital 003/2017  
O Pequeno Cotolengo do Paraná, através do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV, torna 
pública, a abertura do Edital de Cotação Previa de Preços número 003/2017, na modalidade: Divulgação Eletrônica, a ser 
julgado pelo critério: MELHOR TÉCNICA E MENOR VALOR, visando a seleção da proposta mais vantajosa para aquisição de 
Materiais Hospitalares de Consumo. O Edital estará disponível para consulta no acesso livre do portal SICONV a partir de 
17/04/2017. E as propostas devem ser enviadas até dia 24/04/2017 para o e-mail: compras2@pequenocotolengo.org.br 
 
 
 
Edital 004/2017 
O Pequeno Cotolengo do Paraná, através do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV torna 
pública, a abertura do Edital de Cotação Previa de Preços número 004/2017 CONVÊNIO 833807/2017 PROPOSTA 
024306/2016, na modalidade: Divulgação Eletrônica, a ser julgado pelo critério: MELHOR TÉCNICA E MENOR VALOR, visando 
à seleção da proposta mais vantajosa para aquisição de Equipamentos Hospitalares. O Edital estará disponível para consulta 
no acesso livre do portal SICONV a partir de 22/09/2017. E as propostas devem ser enviadas até dia 28/09/2017 para o e-
mail: compras2@pequenocotolengo.org.br 
 
 
 
Edital 005/2017 
O Pequeno Cotolengo do Paraná, através do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV torna 
pública, a abertura do Edital de Cotação Previa de Preços número 005/2017 CONVÊNIO 833823/2016 PROPOSTA 
024305/2016, na modalidade: Divulgação Eletrônica, a ser julgado pelo critério: MELHOR TÉCNICA E MENOR VALOR, visando 
à seleção da proposta mais vantajosa para aquisição de Equipamentos Hospitalares. O Edital estará disponível para consulta 
no acesso livre do portal SICONV a partir de 22/09/2017. E as propostas devem ser enviadas até dia 28/09/2017 para o e-
mail: compras2@pequenocotolengo.org.br 
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Edital 006/2017 
O Pequeno Cotolengo do Paraná, através do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV torna 
pública, a abertura do Edital de Cotação Previa de Preços número 006/2017 CONVÊNIO 833826/2016 PROPOSTA 
024327/2016, na modalidade: Divulgação Eletrônica, a ser julgado pelo critério: MELHOR TÉCNICA E MENOR VALOR, visando 
à seleção da proposta mais vantajosa para aquisição de Equipamentos Hospitalares. O Edital estará disponível para consulta 
no acesso livre do portal SICONV a partir de 22/09/2017. E as propostas devem ser enviadas até dia 28/09/2017 para o e-
mail: compras2@pequenocotolengo.org.br 
 
 
 
Edital 007/2017 
O Pequeno Cotolengo do Paraná, através do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV torna 
pública, a abertura do Edital de Cotação Previa de Preços número 007/2017 CONVÊNIO 840257/2016 PROPOSTA 
037833/2016, na modalidade: Divulgação Eletrônica, a ser julgado pelo critério: MELHOR TÉCNICA E MENOR VALOR, visando 
à seleção da proposta mais vantajosa para aquisição de Equipamentos Hospitalares. O Edital estará disponível para consulta 
no acesso livre do portal SICONV a partir de 22/09/2017. E as propostas devem ser enviadas até dia 28/09/2017 para o e-
mail: compras2@pequenocotolengo.org.br 
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