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De Ailton Queiroz <ailton.queiroz@br.medical.canon>
Para <licitacao@otaciliocosta.sc.gov.br>
Cópia Mauricio Furtado <mauricio.furtado@br.medical.canon>, <laura@hominum.com.br>, <licitacao@hominum.com.br>, Concorrencia

<concorrencia@br.medical.canon>
Data 06-08-2021 16:17

AO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OTACÍLIO COSTA/SC
 
 
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021_FMS
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO DE COMPRA LICITAÇÃO Nº 018/2021_FMS
 
 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM
 
 
PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO
 
 
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 1 – APARELHO DE ULTRASSOM, pelos seguintes motivos a seguir:
 
Ao analisarmos as especificações técnicas verificamos que alguns pontos restringem a participação da Canon, assim como de outros grandes fornecedores,
portanto se faz necessário algumas alterações, para que haja ampla concorrência, economicidade e 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.
 
PRAZO DE ENTREGA:
 
Onde se lê: Prazo de entrega: “20 (VINTE) dias corridos”
 

Alterar para: 60 (SESSENTA) dias.
Justificativa: Por se tratar de um equipamento importado (Japão), complexo, extremamente específico e devido à alta demanda com o COVID-19, a
Canon, assim como, outros fornecedores tem levado um tempo maior para produção e entrega do equipamento, portanto, se faz necessário prorrogar
o prazo exigido inicialmente no edital para que possamos ofertar o equipamento ULTRASSOM em conformidade com o praticado no mercado.
 

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 
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