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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de maio de 2020.
Senhora Chefe da Seção de Licitações e Contratos,
 
Comunica-se que houve publicação referente ao Pregão Eletrônico n.º

25/2020 no sistema ComprasNet, solicitando-se que haja publicidade ordinariamente
promovida em casos tais:

 

Esclarecimento 13/05/2020   15:37:02 
O Pregoeiro recebeu o seguinte Pedido de Esclarecimento da Empresa

BRIMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES: ..."Segue esclarecimento referente aos
itens 1, 2 e 3 (baterias) do pregão eletrônico em questão. 1- 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 5% na fase de lances
gerando economia ao erário público. ..."

 

Resposta 13/05/2020  15:37:02 
Instada a manifestar-se, a Seção de Administração de Prédios e Veículos

(SAPEV) registrou: ..."De ordem do senhor Chefe da SAPEV, informa-se que é praxe neste
Tribunal o cumprimento da legislação, inclusive em matéria ambiental, sendo
contratualmente garantida a regular destinação dos resíduos. No caso específico da
licitação em curso, as baterias usadas estarão disponíveis para retirada pelo fornecedor por
ocasião da entrega das baterias novas. ..."
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Respeitosamente.
Pregoeiro

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO, Pregoeiro, em 13/05/2020, às
18:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0703656 e o código
CRC 6A14F9E8.
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