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Pedidos de esclarecimentos: 
 

Processos: 2772-2803/2019  

Pregão Presencial nº 021/2019. 

 

           Aquisição de 79 (setenta e nove) Computadores I3 com monitor, conforme 

Emendas Parlamentares Antônio Carlos Mendes Thame - Convenio 883402/2019 e Josias 

Gomes – Convênio 883422/2019 para o Instituto do Coração – HCFMUSP. 

 

Empresa Universo Comercial 

Pergunta: 

A empresa Universo Comercial Ltda Me, inscrita no CNPJ 07.404.108/0001-99, situada em Rua 

Dr. Miguel Vieira Ferreira, 276 – Conj 01 - Tatuapé, através de seu representante legal o Sr. 

Alexandre Costa portador do RG 22.611.652-9  vem através deste, prestar Questionamento, 

vista do  PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2019- no que diz respeito aos itens pertinentes ao edital 

elencados abaixo:  

 Em relação a certificação exigida para os Itens 1 e 2: 

 É solicitado para o monitor e microcomputador EPEAT NA CATEGORIA GOLD OU SILVER. 

 Devido as novas normas de EPEAT, os principais fabricantes como POSITIVO, DELL, HP E 

LENOVO possuem apenas EPEAT BRONZE, para computadores com as características básicas 

como as solicitadas no edital. 

 Diante disso, será aceito o EPEAT NA CATEGORIA BRONZE, para o microcomputador e 

monitor? 

Resposta: 

''Sim, será aceito também o certificado EPEAT Silver e Bronze, uma vez que o computador onde 

as configurações foram baseadas está na categoria Bronze. 

https://www.epeat.net/products/5dfbe9ef6a84cf4c6e14ff9e '' 

 

Empresa Full Prime 

Pergunta: 
Referente ao processo abaixo temos algumas duvidas e considerações sobre especificações e 

exigências de certificados. 

FUNDAÇÃO ZERBINI 

https://www.epeat.net/products/5dfbe9ef6a84cf4c6e14ff9e
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL TIPO MENOR PREÇO Nº 021/2019 

PROCESSOS: 2772/2019 e 2803/2019 

 

Conforme edital a Fundação se baseou no equipamento 3070 SFF Dell. 

Porem o mesmo não possui certificação Epeat Gold exigido em edital, somente Epeat Silver. 

Pergunta: Sera aceito computadores com certificação Epeat Silver correto ?  

Pois os valores estimados estão abaixo do valor de mercado de produtos com certificação 

Gold,lembrando que os mesmos são certificados com processadores maiores e custo maior!! 

 

Resposta: 

''Sim, será aceito também o certificado EPEAT Silver e Bronze, uma vez que o computador onde 

as configurações foram baseadas está na categoria Bronze. 

https://www.epeat.net/products/5dfbe9ef6a84cf4c6e14ff9e '' 

 

Empresa GPartner 

Pergunta: 

A G Partner Tecnologia, com sede no estado de São Paulo, interessada em colaborar com o 

sucesso do certame, encaminho abaixo, pedido de esclarecimento para o PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 021/2019 - Aquisição de 79 (setenta e nove) Microcomputadores I3 com monitor. 

 O edital em seu ANEXO I MEMORIAL DESCRITIVO , para os itens 1 e 2, indica: 

 “O microcomputador deverá possuir certificação EPEAT na categoria Gold, sendo que deverá 

atender a, no mínimo, 20 critérios opcionais desse programa. 

O monitor deverá possuir certificação EPEAT na categoria Silver ou Gold. 

O monitor deverá possuir certificação de ergonomia ISO 9241-3, para leitura confortável, 

segura e eficiente em trabalhos de escritório. 

O monitor deverá possuir certificação TCO 5.0. 

O microcomputador e o monitor deverão possuir certificação PPB - Processo Produtivo  Básico - 

em conformidade com a Lei Federal nº 11.077, de 30/12/2004.” (grifo nosso) 

 Considerando que o modelo ofertado, obrigatoriamente deverá possuir certificação PPB - 

Processo Produtivo  Básico, ou seja, ser produzido em fábrica, localizada no Brasil, e como as 

certificações acima, são internacionais, referentes a fábrica localizada em outros paises, para 

evitar o direcionamento, para somente marcas internacinais, entendemos, conforme ampla 

https://www.epeat.net/products/5dfbe9ef6a84cf4c6e14ff9e
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indicação em editais, que será aceito as comprovações, através das certificações reconhecidas no 

Brasil, de conformidade com as normas ABNT NBR ISO 14020:2002, e ABNT NBR ISO 

14024:2004, emitido por Organismo de Certificação de Produtos acreditado pelo INMETRO, 

mostrando que o equipamento atinge as exigências de ergonomia e controle do impacto ambiental 

em seu processo de fabricação. Nosso entendimento está correto?   

 2) Caso o entendimento anterior não esteja correto, entendemos que não será aceito, 

 certificados internacionais de modelos que não atendem a exigencia de “possuir certificação PPB 

- Processo Produtivo  Básico - em conformidade com a Lei Federal nº 11.077, de 30/12/2004”. 

Nosso entendimento está correto? 

Resposta: 

'' A) Não, pois serão aceitos os também equipamentos com certificações de conformidade 

baseadas nas normas ABNT NBR ISO 14020:2002, e ABNT NBR ISO 14024:2004, uma vez que 

ela é baseado na norma IEEE 1680, onde a EPEAT também se baseia. 

B) Não, pois serão aceitos equipamentos que tenham certificado ou relatório de avaliação de 

conformidade emitido por um órgão credenciado pelo INMETRO ou certificado internacional.'' 

 


