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RE: Esclarecimento - 18/01/2021 JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTÂNCIA - ACRE Nº 01/2021 UASG 90024

CPL - AC - Comissão Permanente de Licitaçao <cpl.ac@trf1.jus.br>
Qui, 14/01/2021 15:00
Para:  Taysa Vasconcelos/GNI/Un02/Moura <taysa.vasconcelos@grupomoura.com>

Senhora Licitante, boa tarde.
Conforme manifestação da área técnica, seguem as respostas ao seu questionamento:

1. O Modelo 12MVA42 não atende as especificações quanto à amperagem (uma vez que o edital exige
45Ah); 

2. O Modelo 12MVA50 não atende as especificações quanto à amperagem (uma vez que o edital exige
45Ah) e, também, não atende quanto ao tamanho exigido, não cabendo, portanto, o gabinete do
nobreak. 

Quaisquer dúvidas, estaremos à disposição.
Att.

Arivaldo Chagas de Melo
Pregoeiro
(68) 3214-2114
3214-2000

De: Taysa Vasconcelos/GNI/Un02/Moura <taysa.vasconcelos@grupomoura.com> 
Enviado: terça-feira, 12 de janeiro de 2021 18:06 
Para: CPL - AC - Comissão Permanente de Licitaçao <cpl.ac@trf1.jus.br> 
Cc: Deyvson Sena/GNI/Un02/Moura <deyvson.sena@grupomoura.com> 
Assunto: Esclarecimento - 18/01/2021 JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTÂNCIA - ACRE Nº 01/2021 UASG 90024
 
Boa tarde!
 
Ilustríssimo Pregoeiro,
 
Referente ao Pregão Eletrônico 1/2021 solicitamos os esclarecimentos abaixo:
 
No edital, conforme item 1, são informadas as caracterís�cas do produto, dentre elas informações de amperagem e dimensional.
 

 
1. Gostaria de esclarecer se a bateria Marca Moura Modelo 12MVA42 conforme descrições anexas na Ficha Técnica, atenderia

ao edital quanto à capacidade?
 

2. Sendo o fornecimento com o modelo 12MVA50, considerando que as dimensões informadas no edital são aproximadas, o
gabinete/estante onde essas baterias serão instaladas comporta as dimensões desse produto 25x13x19 (CxLxA)?
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Obrigada!
 
Atenciosamente,
Taysa Vasconcelos
GNI – Gestão dos Negócios Industriais
Fone: +55 81 2121-1619

 
 
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 des�natária ou seu empregado, ou agente responsável pela entrega das mesmas.  
Qualquer uso não autorizado, cópia, distribuição ou disseminação destes é terminantemente proibida. 
This Message and a�achements are confiden�al. If the reader is not the recipient or employee or person in charge of its delivery ,  
any non authorized use, copy , distribui�on or dissemina�on is categorically forbidden. 
Este mensaje y adjunto son confidenciales. Si el lector no es el des�natario, empleado o agente responsable por la entrega de los mismos,  
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