
De: Ailton Queiroz <ailton.queiroz@br.medical.canon>
Enviado: segunda-feira, 22 de março de 2021 15:54
Para: Kassila Leite <kassila@dourados365.onmicrosoft.com>; he <he@hospitalevangelico.com.br>
Cc: Reginaldo Silveira <reginaldo.silveira@br.medical.canon>; Marcelo Santos <marcelo.santos@br.medical.
canon>;representafcms@hotmail.com <representafcms@hotmail.com>; Concorrencia <concorrencia@br.medical.canon>
Assunto: IMPUGNAÇÃO - CP - 01 - 2021 - CONVÊNIO - 900653 - 2020 - HOSPITAL EVANGÉLICO DE DR E SRA GOLDSBY KONG -
DOURADOS - MS - UL
 
AO
HOSPITAL EVANGÉLICO DE DR E SRA GOLDSBY KONG
DOURADOS/MS       
 
 
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 01/2021
CONVÊNIO Nº 900653/2020
 
 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 
 
PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO – ITEM 04 - ULTRASSOM
 
 
Prezado Pregoeiro,
 
A empresa CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 46.563.938/0013-54, vem
tempestivamente, solicitar IMPUGNAÇÃO do Edital - ITEM 04 – ULTRASSOM, pelos seguintes motivos a seguir:
 
Ao analisarmos as especificações técnicas verificamos a necessidade de esclarecer alguns pontos, para que todos os
licitantes possam apresentar suas propostas de forma regular, e primordialmente propiciar a este órgão público a
melhor análise de todas, para escolher a mais vantajosa para administração pública.
 
ALTERAÇÃO TÉCNICA:
 
Onde se lê: mínimo de três portas para transdutores com seleção eletrônica e sem adaptadores
 

Alterar para: mínimo de três portas para transdutores com seleção eletrônica
 

Justificativa: Entendemos que essa exigência apenas barra a participação de mais empresas, sem gerar
benefícios clínicos ou de operação aparentes.

DO PEDIDO:
 
Senhor Pregoeiro, serve a presente para requerer à V.Sas. o pedido de Impugnação da descrição técnica para que
possamos participar deste pleito e elaborar nossa proposta em igualdade de condições, propiciando a este órgão
Público a análise de outras propostas e a escolha da mais vantajosa.
 
A Canon Medical possui uma ampla linha de produtos, é fornecedora tradicional no mercado Brasileiro tanto no
mercado Público como no Privado e tem todo interesse em participar dos processos licitatórios instaurados por este
Órgão.
 
Atenciosamente,
 
Ailton Queiroz
Canon Medical Systems do Brasil | Departamento de Licitação
Avenida Ceci 328, Tamboré, Barueri, São Paulo – Brasil, CEP 06460-120
P (55 11) 4134-0135  

mailto:kassila@dourados365.onmicrosoft.com
mailto:he@hospitalevangelico.com.br
mailto:representafcms@hotmail.com
mailto:representafcms@hotmail.com
https://www.google.com/maps/search/Avenida+Ceci+328,+Tambor%C3%A9,+Barueri,+S%C3%A3o+Paulo+%E2%80%93+Brasil?entry=gmail&source=g


E ailton.queiroz@br.medical.canon / concorrencia@br.medical.canon  |  W br.medical.canon
 

mailto:ailton.queiroz@br.medical.canon
mailto:concorrencia@br.medical.canon
https://br.medical.canon/







	1 - IMPUGNAÇÃO CANON - CPP N° 01-2021 - CONVÊNIO 900653-2020
	3 - DECISÃO IMPUGNAÇÃO CANON - CPP N° 01-2021 - CONVÊNIO 900653-2020

