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CIRCULAR N° 01 
 
 

DÚVIDAS E RESPOSTAS 

 

 

 

Segue para ciência, Circular 01, referente ao processo de PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DE DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE TOMÓGRAFOS para o ICESP 

(Instituto do Câncer do Estado de São Paulo), situado à Av. Dr. Arnaldo, n° 251, 

Cerqueira César – São Paulo/SP. 

 

 

Prezados Concorrentes,  

 

Abaixo, dúvidas e respostas referentes ao processo acima descrito.   

 

  

1. Pergunta: “enviar as medidas comprimento, largura, altura, e peso total. 

Assim consigo formatar a cubagem do equipamento e especificações 

técnicas desde já agradeço pela atenção!” 

Resposta: “Informe que as medidas deverão ser todas tomadas pelo 

participante do processo, para evitar qualquer problema no momento da 

execução. Estamos à disposição para recebê-los para agendar até para hoje 

se quiser.” 
 

2. Pergunta: “São 2 equipamentos ou um?” 

Resposta: “Informação consta nas especificações técnicas EC1095 e EC1096 

presentes no edital.” 

 

3. Pergunta: “Vai ser desmontado aí e transportado para onde?” 

Resposta: “Informação consta nas especificações técnicas EC1095 E EC1096 

presentes no edital.” 
 

4. Pergunta: “Esse equipamento será montado posteriormente?” 

Resposta: “Não, porém as partes e peças devem ter seu estado atual 

conservados e que permaneçam utilizáveis conforme solicitado nas 

especificações técnicas EC1095 e EC1096 presentes no edital.” 
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5. Pergunta: “Você pretende montar em outro local posteriormente? Pq só 

trabalhamos com Ge, mas se for para só desmontar algo que não ficará em 

uso, podemos orçar.” 

Resposta: “Não, porém as partes e peças devem ter seu estado atual 

conservados e que permaneçam utilizáveis conforme solicitado as 

especificações técnicas EC1095 e EC1096 presentes no edital.” 

 

6. Pergunta: “Para cotar o transporte preciso saber se precisa de seguro e qual 

valor coloco de seguro de cada equipamento?” 

Resposta: “Sim, necessita seguro conforme solicitado nas especificações 

técnicas EC1095 e EC1096, com relação aos valores, solicitamos ao nosso setor 

de patrimônio o custo de aquisição para que seja utilizado, portanto segue 

abaixo os valores para o seguro:” 

 

 

 

São Paulo, 05 de julho de 2022. 


