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COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões
RECURSO :
Prezados, conforme nossa licença de operação já enviada no início do processo, a qual nos habilita a fazer a coleta
e transportes das lâmpadas fluorescente e seu descarte em receptor final licenciado, no caso em questão a
IVOMAX, em que apresentamos as documentações e comprovamos sua habilitação para tal recebimento.
Reforçamos com base na Lei 12.305/2010 – que os subitens: 9.11.4, 9.11.5, 9.11.7 e 9.1 não nos tornam inaptos
para realização do serviço, visto que embora não realizemos a recuperação e comercialização do mercúrio,
realizamos a destinação do mesmo de forma ambientalmente correta, através do processo de encapsulamento em
aterro industrial licenciado.
Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos
após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos
resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de:
I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem, após o uso, constitua
resíduo perigoso, observadas as regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento,
em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em normas técnicas;
II - pilhas e baterias;
III - pneus;
IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;
V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;
VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes.
Diante do apresentado acima, nos julgamos elegíveis ao Pregão e ao Processo administrativo no qual estamos
participando, visto que as documentações solicitadas com relação a comercialização do mercúrio, estão
direcionadas as empresas que tenham como ramo de atividade a fabricação, importação, distribuição e comercio
de produtos que utilizam o mercúrio em sua composição, e não as empresas que realizam a coleta, transportes e
destinação final ambientalmente correta de resíduos com tal substância.
Fechar

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/Acompanhar_Recurso3.asp?prgCod=845083&ipgCod=23254494&reCod=495405&Tipo=R
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