
 

 

 

ABERTURA DE EDITAIS 2019 

 

Edital 001/2019 

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 001/2019 CONVÊNIO nº 851746/2017, Proposta: nº 
088558/2017, na modalidade: Divulgação Eletrônica, a ser julgado pelo critério: TÉCNICA E PREÇO, sob REGIME DE 
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, objetivando a reforma de unidade de atenção especializada em saúde – Lar São 
Francisco. O Edital estará disponível para consulta no acesso livre do portal SICONV a partir de 25/01/2019 e as 
propostas devem ser entregues pessoalmente, até dia 25/02/2018 às 17 horas, horário de Brasília. 

 

Edital 002/2019 

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 002/2019 CONVÊNIO nº 881714/2018, Proposta: nº 
64687/2018, na modalidade: Divulgação Eletrônica, a ser julgado pelo critério: MENOR PREÇO, objetivando a aquisição 
de equipamentos e materiais permanentes. O Edital estará disponível para consulta no acesso livre do portal SICONV a 
partir de 07/02/2019 e as propostas devem ser enviadas até dia 22/02/2019 – 23h 59min para o e-mail: 
siconv@pequenocotolengo.org.br 

 

Edital 003/2019 

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 003/2019 CONVÊNIO nº 870584/2018, Proposta: nº 
047667/2018 na modalidade: Divulgação Eletrônica, a ser julgado pelo critério: MENOR PREÇO, objetivando a aquisição 
de equipamentos e materiais permanentes. O Edital estará disponível para consulta no acesso livre do portal SICONV a 
partir de 11/02/2019. E as propostas devem ser enviadas até dia 21/02/2019 – 23h 59min para o e-mail: 
siconv@pequenocotolengo.org.br 

 

Edital 004/2019 

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 004/2019 CONVÊNIO nº 876405/2018, Proposta: nº 
055282/2018 na modalidade: Divulgação Eletrônica, a ser julgado pelo critério: MENOR PREÇO, objetivando a aquisição 
de equipamentos e materiais permanentes. O Edital estará disponível para consulta no acesso livre do portal SICONV a 
partir de 11/02/2019. E as propostas devem ser enviadas até dia 21/02/2019 – 23h 59min para o e-mail: 
siconv@pequenocotolengo.org.br 

 

Edital 005/2019 

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 005/2019 CONVÊNIO nº 870584/2018, Proposta: nº 
047667/2018, na modalidade: Divulgação Eletrônica, a ser julgado pelo critério: MENOR PREÇO, objetivando a aquisição 
de equipamentos e materiais permanentes. O Edital estará disponível para consulta no acesso livre do portal SICONV a 
partir de 28/02/2019. E as propostas devem ser enviadas até dia 13/03/2019 – 23h 59min para o e-mail: 
siconv@pequenocotolengo.org.br 

 

 

 

 



 

 

 

 

Edital 006/2019: 

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 006/2019 CONVÊNIO nº 870584/2018, Proposta: nº 
047667/2018, na modalidade: Divulgação Eletrônica, a ser julgado pelo critério: MENOR PREÇO, objetivando a aquisição 
de equipamentos e materiais permanentes. O Edital estará disponível para consulta no acesso livre do portal SICONV a 
partir de 15/04/2019. E as propostas devem ser enviadas até dia 26/04/2019 – 23h 59min para o e-mail: 
siconv@pequenocotolengo.org.br 

 

Edital 007/2019: 

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 007/2019 CONVÊNIO nº 881714/2018, Proposta: nº 
64687/2018, na modalidade: Divulgação Eletrônica, a ser julgado pelo critério: MENOR PREÇO, objetivando a aquisição 
de equipamentos e materiais permanentes. O Edital estará disponível para consulta no acesso livre do portal SICONV a 
partir de 15/04/2019. E as propostas devem ser enviadas até dia 26/04/2019 – 23h 59min para o e-mail: 
siconv@pequenocotolengo.org.br 

 

 

ABERTURA DE EDITAIS 2018 

 

Edital 001/2018 

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 001/2018 CONVÊNIO nº 833802/2016, Proposta: nº 
024312/2016, na modalidade: Divulgação Eletrônica, a ser julgado pelo critério: MELHOR TÉCNICA E MENOR VALOR, 
visando a seleção da proposta mais vantajosa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes. O Edital estará 
disponível para consulta no acesso livre do portal SICONV a partir de 15/02/2018 e as propostas devem ser enviadas 
até dia 23/02/2018 – 23h 59min para o e-mail: siconv@pequenocotolengo.org.br 

 

Edital 002/2018 

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 002/2018 CONVÊNIO nº 833818/2016, Proposta: nº 
24332/2016, na modalidade: Divulgação Eletrônica, a ser julgado pelo critério: MELHOR TÉCNICA E MENOR VALOR, 
visando a seleção da proposta mais vantajosa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes. O Edital estará 
disponível para consulta no acesso livre do portal SICONV a partir de 15/02/2018 e as propostas devem ser enviadas 
até dia 23/02/2018 – 23h 59min para o e-mail: siconv@pequenocotolengo.org.br 

 

Edital 003/2018 

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 003/2018 CONVÊNIO nº 833829/2016, Proposta: nº 
24660/2016, na modalidade: Divulgação Eletrônica, a ser julgado pelo critério: MELHOR TÉCNICA E MENOR VALOR, 
visando a seleção da proposta mais vantajosa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes. O Edital estará 
disponível para consulta no acesso livre do portal SICONV a partir de 15/02/2018 e as propostas devem ser enviadas 
até dia 23/02/2018 – 23h 59min para o e-mail: siconv@pequenocotolengo.org.br 

 

 



 

 

 

 

Edital 004/2018 

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 004/2018 CONVÊNIO nº 833807/2016, Proposta: nº 
24306/2016, na modalidade: Divulgação Eletrônica, a ser julgado pelo critério: MELHOR TÉCNICA E MENOR VALOR, 
visando a seleção da proposta mais vantajosa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes. O Edital estará 
disponível para consulta no acesso livre do portal SICONV a partir de 02/03/2018. E as propostas devem ser enviadas 
até dia 15/03/2018 – 23h 59min para o e-mail: siconv@pequenocotolengo.org.br 

 

Edital 005/2018 

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 005/2018 CONVÊNIO nº 833823/2016, Proposta: nº 
24305/2016, na modalidade: Divulgação Eletrônica, a ser julgado pelo critério: MELHOR TÉCNICA E MENOR VALOR, 
visando a seleção da proposta mais vantajosa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes. O Edital estará 
disponível para consulta no acesso livre do portal SICONV a partir de 02/03/2018. E as propostas devem ser enviadas 
até dia 15/03/2018 – 23h 59min para o e-mail: siconv@pequenocotolengo.org.br 

 

Edital 006/2018 

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 006/2018 CONVÊNIO nº 833826/2016, Proposta: nº 
24327/2016, na modalidade: Divulgação Eletrônica, a ser julgado pelo critério: MELHOR TÉCNICA E MENOR VALOR, 
visando a seleção da proposta mais vantajosa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes. O Edital estará 
disponível para consulta no acesso livre do portal SICONV a partir de 02/03/2018. E as propostas devem ser enviadas 
até dia 15/03/2018 – 23h 59min para o e-mail: siconv@pequenocotolengo.org.br 

 

Edital 007/2018 

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 007/2018 CONVÊNIO nº 840257/2016, Proposta: nº 
037833/2016, na modalidade: Divulgação Eletrônica, a ser julgado pelo critério: MELHOR TÉCNICA E MENOR VALOR, 
visando a seleção da proposta mais vantajosa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes. O Edital estará 
disponível para consulta no acesso livre do portal SICONV a partir de 02/03/2018. E as propostas devem ser enviadas 
até dia 15/03/2018 – 23h 59min para o e-mail: siconv@pequenocotolengo.org.br 

 

Edital 008/2018 

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 008/2018 CONVÊNIO nº 837331/2016, Proposta: nº 
031178/2016, na modalidade: Divulgação Eletrônica, a ser julgado pelo critério: TÉCNICA E PREÇO, sob REGIME DE 
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, objetivando a reforma de unidade de atenção especializada em saúde – Lar Maria 
de Nazaré. O Edital estará disponível para consulta no acesso livre do portal SICONV a partir de 17/05/2018 e as 
propostas devem ser entregues pessoalmente, até dia 23/05/2018 às 17 horas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Edital 009/2018 

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 009/2018 CONVÊNIO nº 837324/2016, Proposta: nº 
031114/2016, na modalidade: Divulgação Eletrônica, a ser julgado pelo critério: TÉCNICA E PREÇO, sob REGIME DE 
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, objetivando a reforma de unidade de atenção especializada em saúde – Lar Santa 
Terezinha. O Edital estará disponível para consulta no acesso livre do portal SICONV a partir de 17/05/2018 e as 
propostas devem ser entregues pessoalmente, até dia 23/05/2018 às 17 horas. 

 

Edital 010/2018 

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 010/2018 CONVÊNIO nº 760135/2011, Proposta: nº 
031638/2011, na modalidade: Divulgação Eletrônica, a ser julgado pelo critério: MENOR PREÇO, objetivando a aquisição 
de matérias de uso único. O Edital estará disponível para consulta no acesso livre do portal SICONV a partir de 
14/05/2018 e as propostas devem ser enviadas até dia 28/05/2018 – 23h 59min para o e-mail: 
siconv@pequenocotolengo.org.br 

 

Edital 011/2018 

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 011/2018 CONVÊNIO nº 852284/2017, Proposta: nº 
089900/2017, na modalidade: Divulgação Eletrônica, a ser julgado pelo critério: TÉCNICA E PREÇO, sob REGIME DE 
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, objetivando a reforma de unidade de atenção especializada em saúde – Lar Maria 
de Nazaré. O Edital estará disponível para consulta no acesso livre do portal SICONV a partir de 28/05/2018 e as 
propostas devem ser entregues pessoalmente, até dia 07/06/2018 às 17 horas. 

 

Edital 012/2018 

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 012/2018 CONVÊNIO nº 853062/2017, Proposta: nº 
091347/2017, na modalidade: Divulgação Eletrônica, a ser julgado pelo critério: TÉCNICA E PREÇO, sob REGIME DE 
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, objetivando a reforma de unidade de atenção especializada em saúde – Lar Santa 
Terezinha. O Edital estará disponível para consulta no acesso livre do portal SICONV a partir de 28/05/2018 e as 
propostas devem ser entregues pessoalmente, até dia 07/06/2018 às 17 horas. 

 

Edital 013/2018 

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 013/2018 CONVÊNIO nº 760135/2011, Proposta: nº 
031638/2011, na modalidade: Divulgação Eletrônica, a ser julgado pelo critério: MENOR PREÇO, objetivando a aquisição 
de materiais de uso único. O Edital estará disponível para consulta no acesso livre do portal SICONV a partir de 
01/06/2018 e as propostas devem ser enviadas até dia 18/06/2018 – 23h 59min para o e-mail: 
siconv@pequenocotolengo.org.br 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Edital 014/2018 

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 014/2018 CONVÊNIO nº 858400/2017, Proposta: nº 
100356/2017, na modalidade: Divulgação Eletrônica, a ser julgado pelo critério: MENOR PREÇO, objetivando a aquisição 
de equipamentos e materiais permanentes. O Edital estará disponível para consulta no acesso livre do portal SICONV a 
partir de 20/06/2018 e as propostas devem ser enviadas até dia 25/06/2018 – 23h 59min para o e-mail: 
siconv@pequenocotolengo.org.br 

 

Edital 015/2018 

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 015/2018 CONVÊNIO nº 851211/2017, Proposta: nº 
086073/2017, na modalidade: Divulgação Eletrônica, a ser julgado pelo critério: MENOR PREÇO objetivando a aquisição 
de equipamentos e materiais permanentes. O Edital estará disponível para consulta no acesso livre do portal SICONV a 
partir de 20/06/2018 e as propostas devem ser enviadas até dia 25/06/2018 – 23h 59min para o e-mail: 
siconv@pequenocotolengo.org.br 

 

Edital 016/2018 

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 016/2018 CONVÊNIO nº 760135/2011, Proposta: nº 
031638/2011, na modalidade: Divulgação Eletrônica, a ser julgado pelo critério: MENOR PREÇO, objetivando a aquisição 
de materiais de uso único. O Edital estará disponível para consulta no acesso livre do portal SICONV a partir de 
27/06/2018 e as propostas devem ser enviadas até dia 18/07/2018 – 23h 59min para o e-mail: 
siconv@pequenocotolengo.org.br 

 

Edital 017/2018 

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 017/2018 CONVÊNIO nº 823958/2015, Proposta: nº 
048440/2015, na modalidade: Divulgação Eletrônica, a ser julgado pelo critério: MENOR PREÇO, objetivando a aquisição 
de equipamentos e materiais permanentes. O Edital estará disponível para consulta no acesso livre do portal SICONV a 
partir de 20/08/2018 e as propostas devem ser enviadas até o dia 30/08/2018 – 23h 59min para o e-mail: 
siconv@pequenocotolengo.org.br 

 

Edital 018/2018 

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 018/2018 CONVÊNIO nº 876405/2018, Proposta: nº 
055282/2018, na modalidade: Divulgação Eletrônica, a ser julgado pelo critério: MENOR PREÇO, objetivando a aquisição 
de equipamentos e materiais permanentes. O Edital estará disponível para consulta no acesso livre do portal SICONV a 
partir de 05/12/2018 e as propostas devem ser enviadas até dia 12/12/2018 – 23h59min para o e-mail 
sinconv@pequenocotolengo.org.br 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Edital 019/2018 

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 019/2018 CONVÊNIO nº 870584/2018, Proposta: nº 
047667/2018, na modalidade: Divulgação Eletrônica, a ser julgado pelo critério: MENOR PREÇO, objetivando a aquisição 
de equipamentos e materiais permanentes. O Edital estará disponível para consulta no acesso livre do portal SICONV a 
partir de 05/12/2018 e as propostas devem ser enviadas até dia 12/12/2018 – 23h 59min para o e-mail: 
siconv@pequenocotolengo.org.br 

 

Edital 020/2018 

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 020/2018 CONVÊNIO nº 870584/2018, Proposta: nº 
047667/2018, na modalidade: Divulgação Eletrônica, a ser julgado pelo critério: MENOR PREÇO, objetivando a aquisição 
de equipamentos e materiais permanentes. O Edital estará disponível para consulta no acesso livre do portal SICONV a 
partir de 21/12/2018 e as propostas devem ser enviadas até dia 18/01/2019 – 23h 59min para o e-mail: 
siconv@pequenocotolengo.org.br 

 

Edital 021/2018 

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 021/2018 CONVÊNIO nº 876405/2018, Proposta: nº 
055282/2018, na modalidade: Divulgação Eletrônica, a ser julgado pelo critério: MENOR PREÇO, objetivando a aquisição 
de equipamentos e materiais permanentes. O Edital estará disponível para consulta no acesso livre do portal SICONV a 
partir de 21/12/2018. E as propostas devem ser enviadas até dia 18/01/2019 – 23h 59min para o e-mail: 
siconv@pequenocotolengo.org.br 

 

 

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 Prévia 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 Prévia 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 Prévia 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 Prévia 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 

 

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 Prévia 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 Prévia 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 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Edital 008/2017 

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 008/2017 CONVÊNIO 833797/2016 PROPOSTA 
024321/2016, na modalidade: Divulgação Eletrônica, a ser julgado pelo critério: MELHOR TÉCNICA E MENOR VALOR, 
visando a seleção da proposta mais vantajosa para aquisição de Equipamentos. O Edital estará disponível para consulta 
no acesso livre do portal SICONV a partir de 23/09/2017 e as propostas devem ser enviadas até dia 03/10/2017 para o 
e-mail: compras@pequenocotolengo.org.br 

 

Edital 009/2017 

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 009/2017 CONVÊNIO nº 833802/2016, Proposta: nº 
024312/2016, na modalidade: Divulgação Eletrônica, a ser julgado pelo critério: MELHOR TÉCNICA E MENOR VALOR, 
visando a seleção da proposta mais vantajosa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes. O Edital estará 
disponível para consulta no acesso livre do portal SICONV a partir de 25/12/2017 e as propostas devem ser enviadas 
até dia 08/01/2018 para o e-mail: siconv@pequenocotolengo.org.br 

 

Edital 010/2017 

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 010/2017 CONVÊNIO nº 833829/2016, Proposta: nº 
24660/2016, na modalidade: Divulgação Eletrônica, a ser julgado pelo critério: MELHOR TÉCNICA E MENOR VALOR, 
visando a seleção da proposta mais vantajosa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes. O Edital estará 
disponível para consulta no acesso livre do portal SICONV a partir de 25/12/2017 e as propostas devem ser enviadas 
até dia 08/01/2018 para o e-mail: siconv@pequenocotolengo.org.br 

 

Edital 011/2017 

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 011/2017 CONVÊNIO nº 833818/2016, Proposta: nº 
24332/2016, na modalidade: Divulgação Eletrônica, a ser julgado pelo critério: MELHOR TÉCNICA E MENOR VALOR, 
visando a seleção da proposta mais vantajosa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes. O Edital estará 
disponível para consulta no acesso livre do portal SICONV a partir de 25/12/2017 e as propostas devem ser enviadas 
até dia 08/01/2018 para o e-mail: siconv@pequenocotolengo.org.br 

 

 

 

 


