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Solicitação de Esclarecimento - PE Nº 80/2018/SML/PVH (PID 0416-18) 
2 mensagens

Franklin Mota <ascom@daten.com.br> 24 de julho de 2018 10:53
Para: "pregoes.sml@gmail.com" <pregoes.sml@gmail.com>
Cc: Analise Daten <analise@daten.com.br>

Prezados senhores,

Seguem nossos questionamentos acerca do Edital PE Nº 80/2018/SML/PVH

QUESTIONAMENTO 01: No Anexo I – Termo de Referência, do Edital, é solicitado para os Computadores:

“16.5-Deverá ser compatível com Energy Star 5.0, essa característica deverá ser comprovada
obrigatoriamente pela listagem do equipamento no sítio http://www.energystar.gov;”

O Certificado Energy Star é emitido pela agencia governamental americana EPA (US Environmental Protection
Agency). A partir de 01 de janeiro de 2011 houve uma alteração nas regras para obtenção do certificado EPA
Energy Star (http://www.energystar.gov/index.cfm?c=partners.intl_implementation), sendo que somente
microcomputadores comercializados em países associados à EPA Energy Star podem ser submetidos à certificação.
Esclareça-se que o Brasil, ou qualquer outro país da America Latina não é associado, portanto, os equipamentos
comercializados exclusivamente no Brasil não são passíveis de obterem esta certificação. Todas as certificações
emitidas anteriormente à data supracitada foram canceladas. Vale ressaltar que as marcas HP, Lenovo e Dell são
comercializadas nos países que são associados à EPA Energy Star, por esse motivo estão listada no site
www.energystar.gov <http://www.energystar.gov> . Por outro lado, a Portaria de n.º 170, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia –
INMETRO, foi aprovada no dia 10 de abril de 2012, estando em vigor desde a data de sua publicação no Diário
Oficial da União, contempla o consumo de energia certificado por instituições credenciadas pelo INMETRO que
atesta tal requisito para bens de Informática. Ainda assim, para não restar duvidas da equivalência entre as
certificações, a Daten realizou uma consulta ao INMTRO, em 26 de novembro de 2012, solicitação nº 471605,
onde o INMETRO afirma que seu processo de certificação para Eficiência Energética para microcomputadores é
baseado no Energy Star (em anexo segue consulta). Diante do exposto, entendemos que será aceito certificado da
Portaria de n.º 170 que inclui segurança ao usuário, compatibilidade eletromagnética e eficiência energética, já
que é um certificado nacional e atesta conformidade com os parâmetros da Energy Star ou Certificado
comprovada através do fabricante do equipamento. De outra forma a exigência estaria excluindo TODOS os
fabricantes nacionais que não comercializam seus produtos nos Estados Unidos ou outro país associado ao EPA.
Está correto nosso entendimento?

 

 

QUESTIONAMENTO 02: No Anexo I – Termo de Referência, do Edital, é solicitado para os Computadores:

“16.6-Registro no EPEAT (electronic product environmentalassessment tool) da agência de proteção ambiental
(EPA), na categoria GOLD;”

O EPEAT, é um rótulo ecológico gerenciado pela Green Electronics Council (GEC), empresa sediada nos
EUA, e tem suas normas baseadas na legislação dos Estados Unidos e da União Européia.

Por sua vez, as normas técnicas brasileiras que assumem a responsabilidade de determinar critérios de
segurança, de qualidade e de redução de impacto ambiental para produtos e serviços são elaboradas e
publicadas pelo INMETRO e pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), após estudos de
adequação legislação e a realidade local, e ampla discussão em audiências públicas.

Em relação a redução do impacto ambiental, as normas brasileiras ABNT NBR ISO 14020 e ABNT NBR
ISO 14024, estabelecem os requisitos que as indústrias devem atender para obter a licença para uso da
Marca ABNT de Qualidade Ambiental (Rótulo Ecológico ABNT). Os critérios específicos para a Industria
de Computadores são muito parecidos com os do EPEAT, e estão listados no documento “Rótulo
Ecológico para Computadores” disponível no link http://www.abntonline.com.br/
CERTODADOS/Document.aspx?a=ZtTj2QPSsvPPjimJyhkuAQ%3d%3d
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Dentre os membros fixos do Comitê técnico de Certificação, que determinam os critérios para obtenção
do Rótulo Ecológico, encontra-se o Governo Federal através do Ministério do Meio Ambiente, conforme
pode ser visto no link: http://www.abntonline.com.br/sustentabilidade/Rotulo/CTC

 

Diante do exposto, entendemos que será aceito o certificado de compatibilidade do modelo ofertado com
as normas ISO 14020 e ISO 14024, por ser a certificação de redução de impacto ambiental completa,
adequada a realidade e legislação brasileira, e com reconhecimento legal no Brasil, comprovando que o
equipamento atinge as exigências para controle do impacto ambiental em seu processo de fabricação.
Nosso entendimento está correto?

 

 

 

Respeitosamente,

 

 

SML Licitações <pregoes.sml@gmail.com> 25 de julho de 2018 09:18
Para: Franklin Mota <ascom@daten.com.br>

Bom dia, enviaremos o seu questionamento para o setor responsável pelo objeto ora licitado, portanto peço que
aguarde as devidas respostas.
 
Atenciosamente,
 
Lidiane Sales Gama Morais
Pregoeira/SML.
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