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                         Santo Antônio de Pádua, 02 de Dezembro de 2020. 
 

            ERRATA 
 

              COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 496/2020 
 

REF: ERRATA DA COTAÇÃO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS BRANCAS COM PEDAL 
para atender necessidade Hospital Nina Rodrigues, Unidade de Acolhimento Adulto e CAPS Bacelar 
Viana, na cidade de São Luís /MA. 

        
  O Departamento de Compras do Instituto Vida e Saúde – INVISA informa que na presente data vem 

esclarecer sobre os endereços das unidades que  serão realizados as entregas e os nomes dos Hospitais 
descritos na Nota Fiscal. Sendo assim segue abaixo a descrição da alteração: 

Onde se lê: 
 
A presente cotação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS 

BRANCAS COM PEDAL para atender a demanda mensal do Hospital Nina Rodrigues /MA sob gestão do INVISA através 
do Contrato de Gestão nº 04/2018/SES, conforme as especificações e quantidades constantes na plataforma de 
compras do INVISA disponível em  http://invisa.org.br/compras. 

 
 

1.1. A entrega dos produtos será realizada no local descrito a seguir: 
 

Hospital Nina Rodrigues, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 2508, Monte Castelo, São Luis/MA - CEP: 
65037-010,Em frente a igreja católica da Conceição, devendo para tanto a CONTRATADA realizar agendamento para 
entrega através do telefone: (98) 3232-3522; 

 

Lê- se: 
 
A presente cotação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS 

BRANCAS COM PEDAL para atender a demanda do Hospital Nina Rodrigues, Unidade de Acolhimento Adulto e CAPS 
Bacelar Viana sob gestão do INVISA através do Contrato de Gestão nº 04/2018/SES, conforme as especificações e 
quantidades constantes na plataforma de compras do INVISA disponível em  http://invisa.org.br/compras. 

 
1.1. A entrega dos produtos será realizada no local descrito a seguir: 

 
• Hospital Nina Rodrigues, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 2508, Monte Castelo, São Luis/MA 

- CEP: 65037-010,Em frente a igreja católica da Conceição, devendo para tanto a CONTRATADA 
realizar agendamento para entrega através do telefone: (98) 3232-3522; 

 
• Unidade de Acolhimento Adulta – UAA, , localizado na Avenida 03, Qd 4 s/n Cohab Anil I, 

São Luis/MA - CEP: 65050-000, ao lado da igreja católica Nossa Senhora Perpetua do 
Socorro, devendo para tanto a CONTRATADA realizar agendamento para entrega através 
do telefone: (98) 3259-6037. 

 
• CAPS Bacelar Viana, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 2738, Monte Castelo, São 
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Luis/MA - CEP: 65030-000, Próximo ao SENAI, devendo para tanto a CONTRATADA realizar 
agendamento para entrega através dos telefones: (98) 3232-7869. 

 
 
 

 

 
 

  
          Sem mais para o momento, despeço-me renovando nossos sinceros votos de elevada estima e apreço. 

                        
 Atenciosamente, 

 
 

 

Coordenadora do Setor de Compras 

Ana Clara Santuchi Lopes 
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