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Ofício nº 54/2019                                              Rio de Janeiro, 15 de maio de 2019 
 
 
À Empresa BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA (BD)   
CGC: 21.551. 379 / 0007-93 
Chácara Santo Antônio, São Paulo – SP 
CEP: 04717-004 
  
 
Assunto: Esclarecimento sobre a carta de exclusividade da empresa OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS 
MEDICOS LTDA na distribuição e manutenção do produto de ventilador pulmonares marca BIRD 

modelos 6400; 8400 E VELA da fabricante CAREFUSION INC. em território nacional. 
 
 
O Observatório Social do Brasil - Rio de Janeiro (OSB-Rio) é uma organização da sociedade 

civil, apartidária, fundada em 26 de julho de 2017, voltada ao controle social da 

administração pública e à transparência da informação pública do município do Rio de 

Janeiro. 

Considerando que a concorrência na contratação pública é um princípio constitucional e que 

a exclusividade da prestação de serviço de manutenção restringe a competitividade. 

Considerando a BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA (BD) enquanto 

representante da fabricante CAREFUSION INC. no Brasil; em razão da empresa ter sua matriz 

em 3750 Torrey View Ct, Torrey Hills, San Diego, CA, USA.  

Considerando as empresas BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA (BD) e 

CAREFUSION INC. reverentes as regras de compliance do país. 

Gostaríamos de solicitar à empresa BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 

(BD), a relação das empresas habilitadas na prestação de serviço de distribuição e 

manutenção do produto de ventilador pulmonares marca BIRD modelos 6400; 8400 E VELA 

da fabricante CAREFUSION INC. em território nacional. 

Gostaríamos também de reiterar que a competitividade na contratação pública é um valor 

que todos os fornecedores e fabricantes de produtos comercializados com entes públicos 

devem preservar. Considerando que o OSB-Rio prima pelo trabalho técnico, fazendo uso de 

uma metodologia sistemática de Monitoramento das Licitações Públicas, cuja atividade inclui 

a presença nos procedimentos do certame, solicitamos a carta de exclusividade da empresa 

OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA disposta de atestado comprobatório de tal 

condição ratificado pelo SINCOMED – Sindicato do Comércio Varejista de Material Médico 

Hospitalar e Científico de São Paulo; na distribuição e manutenção do produto de ventilador 
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pulmonares marca BIRD modelos 6400; 8400 E VELA da fabricante CAREFUSION INC. em 

território nacional.   

 
Sendo o que tinha para o momento, reitero votos de consideração e 

respeito e subscrevo o presente. 
 
Cordialmente, 

 
 
 
 

Tatiana Bastos 
Presidente do Observatório Social do Brasil - Rio de Janeiro 

e-mail: riodejaneiro@osbrasil.org.br 

mailto:riodejaneiro@osbrasil.org.br
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