
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
Quadra 502 Sul, Avenida Joaquim Teotônio Segurado - Bairro Plano Diretor Sul - CEP 77021-654 - Palmas - TO - www.defensoria.to.def.br

RESPOSTA

 

PROCESSO N° : 22.0.000000296-1

ASSUNTO : Resposta - Pedido de Esclarecimento

 

1. Vem ao exame desta Comissão o pedido de esclarecimento do Pregão Eletrônico nº 19/2022, 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 demandante 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:

Conforme afirmado preambularmente, foi solicitado subsídios ao setor solicitante, responsável pela
elaboração do Termo de Referência, que informou o que seguinte:

"Em resposta ao ao pedido esclarecimento da Empresa Brimax Comercial
(Evento Sei 0655101), 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 8 e 9.
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."

Complementando as informações prestadas pelo setor técnico, necessariamente esta DPE-TO, a aquisição
de uma bateria não implica na disponibilidade imediata de outra usada para fins de "troca".

Em outras palavras, não há previsão no Termo de Referência de correlação entre a aquisição de uma
bateria com a disponibilização imediata de outra usada, principalmente por se tratar de bem que possui
razoável duração,  conforme bem explicado no subitem 2.8 do referido documento, onde as baterias em
questão possuem vida útil estimada de quatro anos, o que não significa a disponibilidade de uma bateria
velha no momento da aquisição de uma nova.

De toda sorte, esta DPE-TO, entende a importância da questão levantada, destacando que a falta de
previsão de logística reversa no instrumento convocatório não implica na conclusão de um descarte em
desconformidade com a legislação ambiental, de tal modo que no momento adequado efetivamente será
dado a destinação efetivamente adequada ao item questionado.

Posto isto, espera ter esclarecido o ponto questionado.

 

Informo que a resposta será publicada no site www.defensoria.to.def.br e www.comprasnet.gov.br.

 
Tadeu Joventino do Nascimento

Pregoeiro
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