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EDITAL 045/2023 
CONVÊNIO ESTADUAL Nº 250/2022 

ERRATA 01 
 

Referente à Cotação Prévia de Preços nº 045/2023 

OBJETO: Seleção de proposta mais vantajosa para a aquisição de equipamentos para o Hospital de 

Caridade São Vicente de Paulo, conforme item especificado no Anexo I deste documento. 

 

O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, inscrito no CNPJ sob nº 77.893.469/0001-21, com 

sede na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 1059, Centro, Guarapuava/PR, CEP 85.010-250, torna 

público e estabelece a retificação do Edital nº 045/2023, nos itens a seguir descritos: 

 

Onde se lê: 

 

4. ENTREGA DA PROPOSTA  

4.1. Os interessados deverão entregar os documentos de habilitação e a proposta comercial 

através de meio físico, em envelopes separados e nomeados respectivamente pelo seu conteúdo, no 

endereço da licitante. Os documentos deverão ser em papel timbrado da empresa, sem emendas, 

rasuras ou entrelinhas, contendo data, nome ou razão social da empresa, endereço completo, telefone, 

endereço eletrônico da empresa e da assistência técnica, identificação destacada do número deste edital 

e número do Convênio, estar assinada na última folha, e rubricada nas demais pelo representante legal 

da empresa, a entrega deverá ocorrer até às 17h do dia 28 de março de 2023, aos cuidados da 

Comissão Interna de Convênios, na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 1059, Centro, Guarapuava/PR, 

CEP: 85010-250. A entrega das propostas vinculará o participante ao cumprimento de todas as 

condições e obrigações inerentes ao certame. 

Leia-se: 

4. ENTREGA DA PROPOSTA  

4.1. Os interessados deverão entregar os documentos de habilitação e a proposta comercial 

através de meio físico, em envelopes separados e nomeados respectivamente pelo seu conteúdo, no 

endereço da licitante. Os documentos deverão ser em papel timbrado da empresa, sem emendas, 

rasuras ou entrelinhas, contendo data, nome ou razão social da empresa, endereço completo, telefone, 

endereço eletrônico da empresa e da assistência técnica, identificação destacada do número deste edital 

e número do Convênio, estar assinada na última folha, e rubricada nas demais pelo representante legal 

da empresa, a entrega deverá ocorrer até às 17h do dia 07 de abril de 2023, aos cuidados da 

Comissão Interna de Convênios, na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 1059, Centro, Guarapuava/PR, 
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CEP: 85010-250. A entrega das propostas vinculará o participante ao cumprimento de todas as 

condições e obrigações inerentes ao certame. 

 

Mantem-se inalterados os demais itens do edital. 

 

 

Dê ciência. Publique-se. 
Guarapuava/PR, 24 de março de 2023. 

 

 

 

 

HUBERTO JOSÉ LIMBERGER 
PROVEDOR 
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