
 

 
 

Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande 
Estado de São Paulo 

 
Em 20 de maio de 2022. 

ESCLARECIMENTO 

 

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N°. 061/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 687/2022 

DATA DE REALIZAÇÃO: 27/05/2022 

HORÁRIO: 10h00 (Horário Oficial de Brasília - DF) 

OBJETO: “AQUISIÇÃO DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA OS NOBREAKS DO 

SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA QUE ALIMENTA O CENTRO INTEGRADO DE 

COMANDO E OPERAÇÕES ESPECIAIS (CICOE) E O CENTRO DE PROCESSAMENTO DE 

DADOS (CPD)” 

 

Prezados Senhores: 

 

Pelo presente levamos ao conhecimento de Vossas Senhorias as respostas ao esclarecimento 

solicitado pela empresa BRIMAX COM. E REPRESENTAÇÕES-EIRELI-EPP: 

 

PERGUNTA: 

 

Referente à Oferta de Compra n° 855800801002022OC00094: 

 

“Segue esclarecimento referente ao item 01 (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. ” 

 

RESPOSTA: 

 

Conforme resposta fornecida pelo Departamento de Integração da Informação, da Secretaria de 

Planejamento, foi informado que: 

 

“Informo que a prefeitura se encarregará da destinação correta das baterias. ” 

 

 

Atenciosamente, 

 

 
ECEDITE DA SILVA CRUZ FILHO 

RESP. P/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 
 

 


