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RESPOSTA

PROCESSO N°       : 21.0.000000859-9

ASSUNTO               : Resposta - Pedido de Esclarecimento

1. Vem ao exame desta Comissão o pedido de esclarecimento do Pregão Eletrônico nº 28/2021, cujo objeto
é a eventual aquisição de material de consumo e equipamentos de natureza permanente de informática
para atender as demandas da Defensoria Pública do Estado do Tocantins. 
1.1 Como o pedido de esclarecimento envolvia questionamento técnico da contratação, foi remetido e-mail
ao setor responsável pela elaboração do Termo de Referência para pronunciamento, o que foi feito
conforme resposta exposta abaixo:
 
QUESTIONAMENTOS e RESPOSTAS:
 
Questionamento:
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: 
 Em resposta ao questionamento formulado, informa-se que não consta no Edital a utilização do sistema da
politica de (Logistica Reversa - pós uso)  na aquisição de baterias constante no item 14. Sendo assim,
permanece o que consta na aludida resolução no que tanje a politica de receptaçao, segregação,
condicionamento e descartes ambientalmente corretos para tais produtos.
Friza-se, por oportuno que, a Resolução CONAMA nº 401, em seu art. 4º, não menciona a obrigatoriedade
da adoção de tal procedimento, estabelecendo apenas que os estabelecimentos que comercializam e a rede
de Assistência Técnica autorizada pela fabricante a serem receptores de pilhas e baterias usadas.
 
CONCLUSÃO
Em que pese constar na resposta que não há previsão no Edital sobre a logística reversa- pós uso,
cabe a esta pregoeira informar que tal previsão não foi incluída no edital, por não constar tal
exigência no Termo de Referência, documento formulado pelo setor demandante.



Tendo em vista a manifestação da área técnica, essa é a resposta para o pedido de esclarecimento referente
ao Pregão Eletrônico n.º 28/2021.
Informo que a resposta será publicada no site www.defensoria.to.def.br e www.comprasnet.gov.br.
 
Andreia Machado R. Silva
Pregoeira
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