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A 
Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão 

 

Ilustríssimo Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

A empresa CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO 
EIRELI, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, ATENTAR ao item 12 e 
12.1, do pregão eletrônico n. 02/2022, em face da nossa desclassificação, pois o nosso 
equipamento atende ao edital. 

 

I – DOS FATOS 

 

1 – A licitação ora atacada tem por objetivo comprar o equipamento pelo menor preço 
ofertado, visando sempre conservar o erário público e a veracidade da descrição técnica 
do equipamento ofertado pelas empresas. 

 

2 – Conforme pode ser verificado no nosso descritivo enviado na proposta e catálogos 
apresentados, o equipamento ofertado por nossa empresa atende ao solicitado já que 
conforme consta no site do fabricante o equipamento pode ser configurado conforme 
solicitação e desta forma enviamos o descritivo do edital e foi a própria fabricante que 
nos enviou o descritivo para utilizarmos na proposta e o catalogo oficial enviado por 
eles, conforme pode ser verificado no rodapé do link: 

https://lucadema.com.br/Produtos/Detalhe/145/31/INCUBADORA-BOD-COM-
FOTOPERIODO-E-ALTERNANCIA-DE-TEMPERATURA---MODELO-LUCA-161-03 
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Desta forma, solicitamos que a nossa proposta seja revista e que sejamos reclassificados 
para os itens 12 e 12.1. 

 

II – DO PEDIDO 

 

Aduzidas as razões que balizaram a presente observação, requer, com supedâneo 
na Lei nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações, bem como as demais legislações 
vigentes, o recebimento, análise e admissão desta peça, para que seja revista a nossa 
desclassificação, uma vez que o nosso equipamento atende ao solicitado em edital, sendo 
assim, única forma de se recuperar a característica essencial da disputa.  

Caso não entenda pela nossa reclassificação, pugna-se pela emissão de parecer, 
informando quais os fundamentos legais que embasaram a decisão do Sr. Pregoeiro.  

 Nestes Termos, 

 Pede e espera deferimento. 

 

São José do Rio Preto, 16 de maio de 2022 
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