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Av. Pierre Simon DE Laplace, 965, Techno Park, Campinas, São Paulo – BRASIL – CEP 13069-320 –  

TEL: +55-11-4134-0055 FAX: +55-11-4134-0001 

 

Campinas (SP), 04 de maio de 2022.  

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

Ref.: RESPOSTA A SOLICITAÇÃO DE ADESÃO DO OFÍCIO N. 016 / 2022 

 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 587/2020, 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 019.5050.2020.0106738-70 DA SECRETARIA DA SAÚDE DO 

ESTADO DA BAHIA – SESAB. 

 

Ilmo Sr, 

     

Em resposta à vossa consulta efetuada, através do presente documento manifestamos nossa 

concordância para o fornecimento de equipamento de Tomografia, nos mesmos moldes e 

condições estabelecidos Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº. 587/2020 – Secretaria da 

Saúde do Estado da Bahia, item 01 –Tomógrafo Computadorizado, marca Canon, 01 (uma) 

unidade, valor unitário R$ 1.468.000,00 (um milhão quatrocentos e sessenta e oito mil reais), desde 

que devidamente autorizado pelo Detentor do Registro de Preço. 

Prazo de entrega de até 180 dias. 

OBS: Caso o local no qual o equipamento será instalado não esteja em condições de recebê-lo, 

seja por problemas de atraso nas obras de preparo do ambiente ou por qualquer outro motivo 

não imputável exclusivamente à Canon Medical, o Comprador deverá indicar e disponibilizar 

imediatamente um local seguro, sob sua responsabilidade e despesas, para entrega e 

armazenamento provisório do equipamento, até que o local definitivo para instalação esteja 

liberado e preparado para recebê-lo. Recomenda-se que o local de armazenamento seja o mesmo 

local no qual ocorrerá a instalação do equipamento. Caso seja necessário a realização de 

transporte de seu local de armazenamento até o seu local de instalação, os custos envolvidos na 

realização desse transporte ficarão a cargo e sob responsabilidade do Comprador. 

 

Validade desta concordância: 15 (quinze) dias. 

 

Antecipadamente agradecemos e nos colocamos ao inteiro dispor. 

  

 


