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PROAD 1.998/2022 

PE 10/2022. 

 

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de baterias, para atender às necessidades 

do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, conforme as condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste Edital e seus anexos 

  

Pedido de Esclarecimento 01 

O presente expediente destina‐se a responder o pedido de esclarecimento interposto de forma 

tempestiva e na forma disposta no item 10.1.3 do instrumento convocatório relativo ao pregão em 

epígrafe, restando preenchidos, portanto, os requisitos de admissibilidade e tempestividade da peça 

interposta. 

Abaixo segue a pergunta formulada e a respectiva resposta: 

 

PERGUNTA:  

Segue esclarecimento referente aos itens 1 a 5; 7 a 11 (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. 
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RESPOSTA: 

Diante do questionamento, a Coordenadoria de Manutenção e Logística informa que não 

possui estoque de baterias, motivo pelo qual, a logística reversa destacada no Termo de Referência 

tem a finalidade de ser prestigiada quando as baterias fornecidas pela contratada tiverem suas 

utilizações finalizadas, assim, a contratante, por meio da fiscalização do respectivo contrato, 

comunicará formalmente para que a empresa contratada compareça e faça o recolhimento das 

baterias por ela fornecidas para a devida destinação socioambiental estabelecida no respectivo 

Termo de Referência. 

 

O objetivo da metodologia aplicada à logística reversa das baterias a serem adquiridas por 

meio do Termo de Referência, além de seguirem às normas ambientais vigentes, busca evitar que 

haja nas dependências do eg. Regional estoque de baterias usadas, para evitar, com isso, redução de 

possível impacto ambiental e visando mitigar eventuais efeitos deletérios que possam ocorrer com o 

armazenamento desses produtos. 

 

Maceió, 15/06/2022. 

 

                            

  _________________________    _______________________ 

  Flávia Caroline Fonseca Amorim.  Emanoel Ferdinando da Rocha Jr. 
             Pregoeira Substituta   Coordenadoria de Manutenção e Projetos - CMP 
      Coordenadora de Licitações   Coordenador 


