
Memorando 15.525/2022

De: Adilson R. - SMAFO - DL

Para: SMAFO - ST  - A/C Bruno K.

Data: 26/07/2022 às 16:41:07

Setores envolvidos:

SMAFO - DL, SMAFO - ST

URGENTE - questionamento PE 69/2022

 

 Prezados, encaminho dúvida de licitante interessado no processo de registro de preço para aquisição de baterias.

O e-mail ficou na caixa de spam, sendo visualizado somente agora. Como o processo está marcado para o dia
29/07/2022, reforço a urgência na emissão de resposta, sob pena de ter que suspender o processo.

_

Adilson Fernando Ribeiro 

Setor de Licitações.

Anexos:

Webmail____Re__Pedido_de_esclarecimento_Prefeitura_Municipal_de_Canoinhas_SC_P_E__69_2022.pdf
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26/07/2022 16:38 Webmail :: Re: Pedido de esclarecimento Prefeitura Municipal de Canoinhas SC - P.E: 69/2022

https://webmail.pmc.sc.gov.br/?_task=mail&_safe=1&_uid=1777&_mbox=Enviadas&_action=print&_extwin=1 1/1

Assunto
Re: Pedido de esclarecimento Prefeitura Municipal
de Canoinhas SC - P.E: 69/2022

De <licitacao@pmc.sc.gov.br>
Para Duanny <comercial@brimaxcomercial.com.br>
Data 2022-07-26 16:38

Prezada, o questionamento acabou indo para a caixa de spam. Estarei encaminhado agora para o setor técnico responsável e cobrarei urgência na
emissão da resposta. 
 
Adilson Fernando Ribeiro 
Setor de Licitações.

 
 

Em 2022-07-25 10:55, Duanny escreveu:

Prezados, bom dia!

Poderiam nos informar se receberam o pedido de esclarecimento abaixo enviado tempestivamente?

Obrigada!

Atenciosamente,

Duanny

 

Em 20/07/2022 14:37, Duanny escreveu:

 

Boa tarde Senhor (a) Pregoeiro (a),  

 

Segue esclarecimento referente ao item 1 (baterias) do pregão eletrônico em questão.

 

1 - Poderiam nos informar se o fornecimento das baterias novas será a base de troca em
cumprimento a lei Conama 401? De acordo com o previsto no Artigo 4º da RESOLUÇÃO
CONAMA n° 401, de 4 de novembro de 2008, os estabelecimentos que comercializam os produtos
mencionados no art. 1º (pilhas e baterias portáteis, das baterias chumbo-ácido, automotivas e
industriais e das pilhas e baterias dos sistemas eletroquímicos níquel-cádmio e óxido de mercúrio),
bem como a rede de assistência técnica autorizada pelos fabricantes e importadores desses
produtos, deverão receber dos usuários as pilhas e baterias usadas, respeitando o mesmo
princípio ativo, sendo facultativa a recepção de outras marcas, para repasse aos respectivos
fabricantes ou importadores. Caso sim, as baterias usadas estarão disponíveis para retirada na
entrega das novas ou em momento posterior após instalação e sob requisição da administração
pública?

Frisamos a importância deste esclarecimento que, caso a resposta for positiva, permite um
desconto adicional de 10% na fase de lances gerando economia ao erário público.
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  Memorando 1- 15.525/2022

De: Bruno K. - SMAFO - ST

Para: SMAFO - DL  - A/C Adilson R.

Data: 26/07/2022 às 16:44:43

 

Prezado,

A aquisição da bateria se dará a base de troca, um casco descarregado por uma bateria nova. No momento que será
indicado como inservível uma bateria de algum veículo, será solicitado uma autorização de fornecimento, com a
mesma em mãos junto ao casco antigo será entregado ao fornecedor e retirado a bateria nova.

atenciosamente,

_

Bruno Koch 

Chefe de Setor
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