
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

 

 

PARECER Nº 05/2023                  Teresina, 17 de março de 2023. 

 

Em atenção à solicitação de Vossa Senhoria, vimos apresentar o Parecer relativo ao(s) item(ns) 16 e 
35 do Pregão Eletrônico nº 06/2023, cujo objeto é a aquisição de material de consumo (rações, 
granulado sanitário e maravalha para animais, produtos de higienização e material de reposição), 
para atender a demanda dos Biotérios pertencentes a UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

  

ITEM(NS): 16 

 

A proposta apresentada pela empresa COMERCIAL CEDRO LTDA para este(s) item(ns), sob 

Marca BONTHER, modelo BONTHER não se apresenta em conformidade ao que se estabelece o 

Termo de Referência anexo do Edital. 

 

Justificativa- O item 16 do termo de referência do referido edital tem como objeto Caixa para gaiola 

de camundongos, produzida em policarbonato cristal, autoclavável, resistente a ácidos, nas 

medidas de 49x34x16cm, com 4 extratores em forma de L, com borda reforçada contendo orifícios 

para drenagem da água quando lavada, reforço em X no fundo da caixa, oferecendo maior resistência e 

durabilidade. O modelo proposto pelo fornecedor é de polipropileno, portanto diferente do 

solicitado no termo de referência e não constam também na proposta informações em relação 

aos orifícios de drenagem e ao reforço no fundo da caixa. Assim a proposta para este item não 

atende à necessidade do setor. 

 

ITEM(NS): 35 

 

A proposta apresentada pela empresa COMERCIAL CEDRO LTDA para este(s) item(ns), sob 

Marca CRISTALIA, apresenta-se em conformidade ao que se estabelece o Termo de Referência 

anexo do Edital. 

 

 

 

 

 

 

(assinatura) 

RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE 

cargo/função do(s) responsável(eis) 
 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

 

 

PARECER Nº 09/2023                  Teresina, 17 de março de 2023. 

 

Em atenção à solicitação de Vossa Senhoria, vimos apresentar o Parecer relativo ao(s) item(ns) 16 e 
35 do Pregão Eletrônico nº 06/2023, cujo objeto é a aquisição de material de consumo (rações, 
granulado sanitário e maravalha para animais, produtos de higienização e material de reposição), 
para atender a demanda dos Biotérios pertencentes a UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

  

ITEM(NS): 36 

 

A proposta apresentada pela empresa SANIGRAN LTDA,para este(s) item(ns), sob marca Lynus 

MA-200, modelo Lynus  não se apresenta em conformidade ao que se estabelece o Termo de 

Referência anexo do Edital. 

 

Justificativa- O item 36 do termo de referência do citado edital tem como objeto Carrinho 

transporte, material: aço carbono, capacidade: 200 kg, altura:900 mm, largura:600mm, quantidade 

rodas:2 fixas e 2 giratórias, material rodas: borracha termoplástica, tipo:2 bandejas, características 

adicionais: alça de empurrar junto a bandeja superior,comprimento:800 mm. O modelo proposto 

pelo fornecedor, na descrição da proposta está com redação similar ao termo de referência, entretanto 

a foto do modelo anexada a mesma não corresponde ao objeto solicitado, por não apresentar as 

bandejas e as características adicionais. Esclareço ainda que o carrinho objeto deste termo não 

será destinado ao transporte de cargas, mas sim ao transporte das caixas/gaiolas com os animais 

nas dependências do setor, sendo para tanto fundamental a existência das bandejas que 

possibilitem a acomodação destas gaiolas e da alça de empurrar que possibilitem o deslocamento 

do mesmo pelo tratador dos animais. 

 

 

ITEM(NS): 41 

 

A proposta apresentada pela empresa SANIGRAN LTDA para este(s) item(ns), sob marca Rodilon 

Extrusado, fabricante Bayer  apresenta-se em conformidade ao que se estabelece o Termo de 

Referência anexo do Edital. 

 

 

 

 

 

 

(assinatura) 

RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE 

cargo/função do(s) responsável(eis) 
 


