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Subseção de Pregões DSAP DPGC <dsap.sspregoes@gmail.com>

Pregão Eletrônico N. 7/2017 - PMDF. Impugnação. Tiradentes Médico-Hospitalar. 
4 mensagens

Licitacoes <licitacoes@tiradentesnet.com.br> 16 de outubro de 2017 às 17:49
Para: dsap.sspregoes@pm.df.gov.br
Cc: dsap.sspregoes@gmail.com, coordvendasbsb@tiradentesnet.com.br, gerlic@tiradentesnet.com.br,
licitacoes@tiradentesnet.com.br

AO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATOS

SUBSEÇÃO DE PREGÕES

 

At.: Sr.(a) Pregoeiro(a).

E-mails: dsap.sspregoes@pm.df.gov.br / dsap.sspregoes@gmail.com

 

Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2017 – PMDF

Processo n. 054.002.059/2016.

Data de abertura: 19/10/2017.

Horário: 14 horas:

Objeto: Aquisição de material permanente, Aparelhos de Ecografia, em conformidade com as especificações e
condições constantes do termo de referência de que trata o Anexo I do Edital.

 

Assunto: Impugnação ao Item 1 - APARELHO DE ECOGRAFIA.

 

A empresa Tiradentes Médico-Hospitalar Ltda., inscrita no CNPJ n. 01.536.135/0002-10, com sede no SHCS Q. 202,
Bl. C, Lj 28, Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70.232-535, vem, respeitosamente, IMPUGNAR o Edital do Pregão
Eletrônico n. 7/2017 – PMDF, no que concerne a algumas características contidas no Item 1 – Aparelho de
Ecografia. Sendo assim, para que possamos ofertar nosso equipamento, solicitamos:

 

 

“2-Possibilidade de upgrade de software e hardware para fusão de imagens
volumétricas de CT, MR e PET-CT com ultrassom em tempo real, com
sobreposição anatômica, para correlação de anatomia, patologia e monitoração de
doença ao longo do tempo;”

> Pedimos alterar o subitem “2”: 2-Possibilidade de upgrade de software e hardware para fusão de imagens
volumétricas de CT e MR com ultrassom em tempo real para correlação de anatomia, patologia e monitoração de
doença ao longo do tempo.
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* Nem todas as empresas permitem a sincronia de imagens de PET, o que não impede o perfeito funcionamento do
Software com imagens de TC e RM que são as mais usuais com este software. Esta alteração permite um maior
número de participantes do certame não interferindo na performance do equipamento ofertado. O Software de Fusão
de imagens é um recurso que tem se mostrado de extrema importância principalmente na realização de exames de
biópsias de próstata onde há correlação de imagens de ultrassom com ressonância magnética. Sua aplicação com
PET ainda não foi tão difundida e tal solicitação restringe a participação de grandes competidores do pleito. Não
interfere no desempenho do modelo a ser ofertado.

 

 

 

“13- Com painel de comando ergonômico que permita ajuste de altura e rotação,
além de contar com teclado alfa numérico com iluminação indicadora de tecla
ativa;”

 

>> Pedimos alterar o subitem “13”: 13- Com painel de comando ergonômico que permita ajuste de altura e/ou
rotação, além de contar com teclado alfa numérico com iluminação indicadora de tecla ativa.

** A alteração visa equiparar possíveis concorrentes em recursos e tecnologias. Não interfere na qualidade de
imagem ofertada.

 

 

 

“19- Com Frame Rate de no mínimo 2.000 (dois mil) frames por segundo;”

 

>>> Pedimos alterar o subitem “19”: 19- Com Frame Rate de no mínimo 1.000 (um mil) frames por segundo.

*** A alteração se faz necessária uma vez que limita participações e sua alteração não interferirá no desempenho do
equipamento que, mesmo assim, terá um alto desempenho, enquadrando-se em equipamento de sua categoria.

 

 

Aguardamos parecer favorável e alterações na descrição do Item 1 Aparelho de Ecografia no Edital.

 

 

Tiradentes Médico-Hospitalar Ltda.

Roberson Rodrigues de Oliveira – Coordenador de Vendas

Email: coordvendasbsb@tiradentesnet.com.br

Telefone: (61) 3225-1020.

Cel: (61) 99674-0052

VISITE NOSSO SITE: www.tiradentesnet.com.br

mailto:coordvendasbsb@tiradentesnet.com.br
http://www.tiradentesnet.com.br/


17/10/2017 Gmail - Pregão Eletrônico N. 7/2017 - PMDF. Impugnação. Tiradentes Médico-Hospitalar.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=a956d3d6ec&jsver=56Sgw-v_jZE.pt_PT.&view=pt&search=inbox&th=15f2bb659373e4b2&siml=15f26b… 3/4

 

 

 

Livre de vírus. www.avast.com.

Subseção de Pregões DSAP DPGC <dsap.sspregoes@gmail.com> 16 de outubro de 2017 às 18:36
Para: mdgibran101@gmail.com, barbarablancopmdf@gmail.com

Agra e Barbara, 

Segue abaixo pedido de impugnação à licitação do ultrassom. O nosso prazo de resposta é até amanhã. 

Nos falamos, 

Cap Guido.

---------- Mensagem encaminhada ---------- 
De: Licitacoes <licitacoes@tiradentesnet.com.br> 
Data: 16 de outubro de 2017 às 17:49 
Assunto: Pregão Eletrônico N. 7/2017 - PMDF. Impugnação. Tiradentes Médico-Hospitalar. 
Para: dsap.sspregoes@pm.df.gov.br 
Cc: dsap.sspregoes@gmail.com, coordvendasbsb@tiradentesnet.com.br, gerlic@tiradentesnet.com.br,
licitacoes@tiradentesnet.com.br
[Citação ocultada]

Barbara Blanco <barbarablancopmdf@gmail.com> 17 de outubro de 2017 às 17:00
Para: Subseção de Pregões DSAP DPGC <dsap.sspregoes@gmail.com>

AO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONTRATOS
SUBSEÇÃO DE PREGÕES

Na qualidade de chefe do Centro Radiológico e em resposta à solicitação à impugnação à licitação do
aparelho de ultrassom por parte da empresaTiradentes Médico-Hospitalar Ltda, venho
por meio desta, respeitosamente, dar parecer favorável à impugnação do processo de
licitação, por julgar procedente as solicitações por parte da empresa. Ressalto que os
alterações destacadas irão ampliar as opções de compra de equipamentos sem perda
na qualidade do material. Coloco-me a disposição para qaulquer esclarecimento
adicional.
Cordialmente,

BARBARA de Alencar Eulálio Fernandes BLANCO
                    2 TEN QOPMS- PMDF
                       Matrícula 731289-X
[Citação ocultada]
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Subseção de Pregões DSAP DPGC <dsap.sspregoes@gmail.com> 17 de outubro de 2017 às 17:01
Para: Barbara Blanco <barbarablancopmdf@gmail.com>

Mensagem recebida! Obrigado!
[Citação ocultada]


