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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, assim como em situação
anteriormente tratada e que por analogia, poderia esta pregoeira apenas fazer remissão a resposta devidamente
publicada, o processo  foi remetido  ao setor responsável pela elaboração do Termo de Referência para
pronunciamento, o que foi feito conforme resposta exposta abaixo:
 
QUESTIONAMENTOS e RESPOSTAS:
 
Questionamento:
a Empresa VMAX BATERIAS EIRELI-ME CNPJ 07.187.128/0001- 55, vem respeitosamente, tempestivamente
e dentro da Lei solicitar os seguintes esclarecimentos. 1 - Gostaria de solicitar esclarecimento referente ao ITEM
14 PE 28/2021 , quanto ao fornecimento das baterias novas se as mesma será a base de troca ,em caso afirmativo
as baterias usadas podem ser retiradas quando da entrega das baterias nova ou após a instalação das mesmas e
com o compromisso de que serão entregues ao fornecedor ganhador da presente licitação isto se dá em função de
grandes problemas após a entrega onde não esta ocorrendo a devolução posterior, isto visa também atender a
logística reversa o qual importa também um menor preço por parte do fornecedor.
2 - Por favor também pode nos informar se a entrega tem um quantitativo minimo
Resposta: 
 Em resposta ao questionamento formulado, informa-se que não consta no Edital a utilização do sistema da
política de Logística Reversa - pós uso na aquisição de baterias constante no item 14.  
Ademais, 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 sejam receptores de pilhas e baterias usadas. 
Para além do aludido ponto, o artigo 9º da aludida Resolução assegura a possibilidade de repasse das baterias
chumbo-ácido diretamente aos recicladores, demonstrando, portanto, a existência de opção de destinação dos
aludidos itens. 
Ante o exposto, remanesce incólume a redação editalícia, inexistindo previsão de entrega da bateria usada ao
futuro Contratado.  
Posto isso, volvam-se os autos à Comissão Permanente de Licitação para prosseguimento do feito.
CONCLUSÃO
Diante manifestação do setor responsável pela elaboração do termo de referência, documento que integra
o edital de licitação, como anexo, fica demonstrado que não há menção sobre a devolução das baterias.
E que extrai-se que a Defensoria Pública, pode dar destinação direta a recicladores, assim entendendo
suprir a questão apresentada.
Em relação ao questionamento sobre o quantitativo mínimo a ser adquirido, basta uma análise mesmo
que superficial do edital de licitação, que trata-se de registro de preços, o que por si só já supre o
questionamento.
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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