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Ao 

ILUSTRISSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

   

PROCESSO Nº 04.000.862.21.82 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 156/2021 

 

 A empresa CATIONLAB Equipamentos e Produtos para Laboratório EIRELI-ME, qualificada, 
através de seu representante legal, Moriel Henrique com fundamento no artigo 4º, XVIII, da 
Lei 10.520/02, vem respeitosamente perante Vossas Senhorias, para, tempestivamente, 
apresentar estas CONTRARRAZÕES, diante a peça Recursal da empresa TECHNOMIK 
EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA EPP, já qualificada na peça inicial. 

A recorrida sagrou-se vencedora do Lote 01 do Pregão Eletrônico em epígrafe, apresentando em 
sua proposta todos os requisitos que foram solicitados.  

Todas as informações solicitadas foram apresentadas na proposta formal enviada para a 
comissão de licitação, onde declaramos que concordamos com todas as cláusulas do edital e a 
mesma foi analisada pela comissão técnica e aprovada.  

Das alegações da recorrente segue o seguinte esclarecimento:  

1º “ DIÂMETRO DA PLACA DE 18 CM”: 

Nosso equipamento possui a placa do tipo quadrado, portanto não teria como apresentar a 
informação de diâmetro, visto que não é redondo, esta característica do equipamento não 
prejudica em nada o seu funcionamento, o equipamento atende as necessidades do usuário e 
se for para verificar, possui uma área maior do que o equipamento que possui a placa redonda. 

2º PLACA DE AQUECIMENTO EM ALUMÍNIO INJETADO 

Nosso equipamento é em alumínio escovado, isso nada mais é que o acabamento da placa, outra 
característica que não interfere no funcionamento do equipamento, tanto que o requisitante 
analisou nossa proposta e o mesmo aceitou todo o descritivo do nosso equipamento. 
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3º NÃO TEM TEMP. 50 A 350ºC 

Sim, nosso equipamento possui temperatura até 350ºC, conforme informado na nossa proposta 
e catalogo enviado. 

 

Assim, pelo bem do interesse público, consubstanciado no atendimento de suas necessidades 
de forma satisfatória e menos onerosa ao erário, e como têm feito muitos outros órgãos 
públicos, pede que seja o presente recurso julgado improcedente, mantendo-se a decisão 
atacada, para declarar e manter como vencedora a proposta da Empresa CATIONLAB 
Equipamentos e Produtos para Laboratório EIRELI-ME. 

 

 

Nestes termos, 

Pede deferimento 

 

São José do Rio Preto, 31 de janeiro de 2022 

 

 

 

 

 

 

 


