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Justiça Federal PE/7/2021 UASG: 90026

Prioridade:

Alta

Boa tarde, Ilustríssimo(a) Pregoeiro(a)!
Referente ao pregão eletrônico 7/2021, enviamos os esclarecimentos abaixo:
1- No edital, item 2.1, são informadas as características do produto, dentre elas informações de amperagem e
dimensional, conforme abaixo:

Podemos considerar as dimensões mencionadas apenas como parâmetro? Seriam aceitas baterias com
dimensões de 52,2cm de comprimento em atenção a este item?

Atenciosamente,

Taysa Vasconcelos
GNI – Gestão dos Negócios Industriais
Fone: +55 81 2121-1619

Esta mensagem e anexo(s) são confidenciais. Se o leitor não é a pessoa destinatária ou seu empregado, ou agente responsável pela entrega
das mesmas.
Qualquer uso não autorizado, cópia, distribuição ou disseminação destes é terminantemente proibida.
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This Message and attachements are confidential. If the reader is not the recipient or employee or person in charge of its delivery ,
any non authorized use, copy , distribuition or dissemination is categorically forbidden.
Este mensaje y adjunto son confidenciales. Si el lector no es el destinatario, empleado o agente responsable por la entrega de los mismos,
no lo es permitido cualesquiera uso, copia, distribución o difusión no autorizada de estos.
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JUSTIÇA FEDERAL
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

DESPACHO

Senhor Subsecretário da SUMAG.
Trata-se do pedido de esclarecimento técnico formulado pela
ACUMULADORES MOURA S/A, (Id 0209886), questionando as dimensões das baterias.

empresa

Nesta oportunidade, cabe esclarecer que as medidas das baterias, tanto para o item 01
(medidas máximas: 34 cm de comprimento; 19 cm de largura; e, 25 de altura) quanto para o item 02
(medidas máximas: 50 cm de comprimento, 25 cm de largura, e 24 cm de altura), deverão ser mantidas,
a fim de que as novas baterias se encaixem adequadamente nos Hacks existentes nas instalações do
Conselho da Justiça Federal, evitando, com isso, contrariedades quando da instalação/substituição.
À Consideração de Vossa Senhoria.
Dhyonatas Lopes de Macêdo - Mat. 969
Técnico judiciário - Área Administrativa
Autenticado eletronicamente por Dhyonatas Lopes de Macedo, Técnico Judiciário, em
07/04/2021, às 19:49, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cjf.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0209890 e o código CRC 26D5424F.
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