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Prefeitura Municipal de
Candeias publica:
• Aviso de Convocação para Apresentação de Cotações - Objeto:
Contratação de empresa especializada em sistema de telerradiologia,
com fornecimento de laudo por Raio X digital, todos os dias da semana,
24hs, com instalação de equipamentos em comodato (aparelho de Raio
X, software, hardware, etc.) assim como manutenção preventiva e
corretiva, e abastecimento de todo material de consumo necessário para
funcionamento pleno dos equipamentos em comodatos, para atender à
unidade Hospitalar José Mário dos Santos, vinculado à Secretaria de
Saúde da cidade de Candeias – Bahia.
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Candeias

Licitações

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE COTAÇÕES
A Prefeitura Municipal de Candeias/BA, através da Secretaria de Saúde, tendo em vista
o princípio da publicidade, torna público a convocação de empresas interessadas e que
sejam do ramo, para a Contratação de empresa especializada em sistema de
telerradiologia, com fornecimento de laudo por Raio X digital, todos os dias
da semana, 24hs, com instalação de equipamentos em comodato (aparelho
de Raio X, software, hardware, etc.) assim como manutenção preventiva e
corretiva, e abastecimento de todo material de consumo necessário para
funcionamento pleno dos equipamentos em comodatos, para atender à
unidade Hospitalar José Mário dos Santos, vinculado à Secretaria de
Saúde da cidade de Candeias – Bahia, para apresentarem cotação de preços. Os
interessados deverão solicitar o Termo de Referência através do e-mail:
cotação.saude.candeias@gmail.com. As cotações poderão ser apresentadas
presencialmente na sede da prefeitura das 08h ás 14h, ou enviadas pelo e-mail
informado acima. O período para acolhimento das cotações será de 03/06/2020 á
05/06/2020. Maiores informações através do telefone: 71 3601-2725. Candeias, 03 de
Abril de 2020.
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