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COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS N° 00112021 

ia Retificação 

A Irmandade de Nossa Senhora da Saúde, através da Comissão do Processo de Aquisição, 
retificar o Edital Carta Cotação 001 /2022: 

Onde consta no edital acima mencionado Item 2: 

2.1 A proposta comercial deverá ser encaminhada aos cuidados da Comissão de Aquisição, através 

do e-mail cotacaoria®hnssorbr e procesSoaqL1sicaO@cerdiamrLtina. com . br devidamente 

assinada, no período de 1110212022 a 1410212022 até às 23:59 mm. 

2.3 A abertura contendo a documentação de habilitação e a proposta comercial, bem como a análise 

dos documentos enviados de forma eletrônica, dar-se-á no mesmo endereço retro estabelecido, no 

dia 15/0212022 às 09:00 horas na Sala da Direção do Centro Especializado em Reabilitação 

CER IV. Havendo concordância da Comissão de Aquisição e de todos os proponentes, formalmente 

expressa pela assinatura de Termo de Renúncia do Recurso, renunciando à interposição de recursos 

da fase de habilitação, proceder-se-á nesta mesma data à abertura contendo as Propostas de Preços 

dos proponentes habilitados. 

Passa-se a valer o seguinte: 

2.1 A proposta comercial deverá ser encaminhada aos cuidados da Comissão de Aquisição, através 

do e-mail cotacaoprevia@hnss.or&br e processoaquisicao®cerdiaman tina. com . br devidamente 

assinada, no período de 11/02/2022 a 2310212022 até às 23:59 mm. 

2.3 A abertura contendo a documentação de habilitação e a proposta comercial, bem como a análise 

dos documentos enviados de forma eletrônica, dar-se-á no mesmo endereço retro estabelecido, no 

dia 24102/2022 às 09:00 horas na Sala da Direção do Centro Especializado em Reabilitação - CER 

IV. Havendo concordância da Comissão de Aquisição e de todos os proponentes, formalmente 

expressa pela assinatura de Termo de Renúncia do Recurso, renunciando à interposição de recursos 

da fase de habilitação, proceder-se-á nesta mesma data à abertura contendo as Propostas de Preços 

dos proponentes habilitados. 

Os demais itens do edital permanecem inalterados. 

Diamantina, 18 de fevereiro de 2022. 

Roggeno AP uitar F. da Silva 

Presidente da Comissão de Processo de Aquisição da Irmandade de Nossa Senhora da Saúde 
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