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PREGÃO 07/2021
Brimax Comercial <brimax@brimaxcomercial.com.br>
seg 29/03/2021 11:29
Para:Andre

- Brimax Comercial <andre@brimaxcomercial.com.br>; 'Raphael Alves' <tecnica@powersul.com.br>;

Cc:'Rodrigo

Caeiro' <rodrigo@powersul.com.br>; sei-selita <sei-selita@cjf.jus.br>;

Empresa: BRIMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES

CNPJ: 24.384.947/0001-01
Bom dia Sr (a) Pregoeiro (a),
Segue esclarecimento referente ao pregão eletrônico em questão cujo objeto é a aquisição e instalação de baterias seladas
para os equipamentos de UPS’s (Uninterruptible Power Supply) no prédio do edifício sede do Conselho da Justiça Federal:
1 - Qual a marca dos atuais nobreaks utilizados pelo Conselho da Justiça Federal?
2 – Será necessário além da instalação das baterias novas a PARAMETRIZAÇÃO e FORNECIMENTO DE PEÇAS aos
nobreaks?
3 – As baterias usadas (inservíveis) poderão ser removidas / retiradas para a devida destinação ambiental correta no
mesmo dia após a instalação das baterias novas?

Atenciosamente ,
André Bello Mounayer
41 3082-6777 / 41 99224-2515
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JUSTIÇA FEDERAL
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

DESPACHO

Senhora Chefe da SELITA.
Em atenção ao Encaminhamento SELITA (Id 0208580), respondo da seguinte forma
aos questionamentos proferidos pela empresa BRIMAX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES:
1 - Qual a marca dos atuais nobreaks utilizados pelo Conselho da Justiça
Federal?
Resposta: Chloride.
2 – Será necessário além da instalação das baterias novas a
PARAMETRIZAÇÃO e FORNECIMENTO DE PEÇAS aos nobreaks?
Resposta: Não haverá necessidade de PARAMETRIZAÇÃO e nem
FORNECIMENTO DE PEÇAS para os nobreaks, haja vista que esse
serviço/peças caberá à empresa responsável pela manutenção das UPS,
em paralelo com a instalação das novas baterias.
3 – As baterias usadas (inservíveis) poderão ser removidas / retiradas
para a devida destinação ambiental correta no mesmo dia após a
instalação das baterias novas?
Resposta: Sim.
Diante do exposto, submeto os autos para apreciação de Vossa Senhoria.
Dhyonatas Lopes de Macêdo - Mat. 969
Técnico judiciário - Área Administrativa
Nilson Sousa de Olivindo - Mat. 069
Chefe da Seção de Manutenção Predial
Autenticado eletronicamente por Dhyonatas Lopes de Macedo, Técnico Judiciário, em
05/04/2021, às 16:35, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.
Autenticado eletronicamente por Nilson Sousa de Olivindo, Chefe - Seção de Manutenção
Predial, em 05/04/2021, às 16:36, 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
0208683 e o código CRC 7DE2618A.
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