PREGÃO ELETRÔNICO DPE-BAHIA N° 10/2022- Registro de Preços para eventual aquisição de
equipamentos de informática, destinadas a atender às necessidades da Defensoria Pública do Estado da Bahia
e dos Órgãos Participantes.

QUESTIONAMENTO 04

Conforme informação da Coordenação de Modernização e Informática, segue a resposta
para conhecimento.

PERGUNTA 01:

1) No edital, item 7.3 DOCUMENTOS E DECLARAÇÕES (REFERENTE AOS ITENS
6.1 E 6.2), subitem 7.3.5:
“Comprovação de conformidade com a norma EPEAT normativa 1680:1:2018 GOLD
para

o

conjunto

computador

e

monitor,

comprovado

através

do

site

https://epeat.net/searchcomputers-and-displays ;.”
Nosso questionamento: Em Junho de 2019, o consorcio Green Eletronics Council
modificou os seus critérios de avaliação dos equipamentos, o que fez com que
equipamentos que antes estavam na categoria Gold caíssem para categorias inferiores.
Isto ocorreu com todos os grandes fabricantes (LENOVO, DELL, HP, Positivo).
Entendemos que serão aceitos equipamentos da categoria EPEAT Silver para
comprovação de qualidade, acrescido de certificação de organismo acreditado pelo
INMETRO para comprovar o atendimento a este edital. Nosso entendimento está
correto? Caso negativo, nós gostaríamos que nos fosse explicado e apresentado o
modelo que atende os requisitos do edital com base no site oficial do EPEAT
https://epeat.net/?category=pcsdisplays&product_type=Monitors&rating=&skip=0.

RESPOSTA 01:
O entendimento está incorreto, uma vez que os grandes fabricantes tiveram tempo para
adequação à atualização da normativa EPEAT de Junho de 2019.

Tal informação poderá ser constatada através do link https://epeat.net/computers-anddisplays-search-result/page-1/size-25?epeatRatingId=3&productTypeId=185435,
onde podem ser verificados pelo menos 122 registros de equipamentos que atendem a
certificação GOLD.
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QUESTIONAMENTO 04

O Programa EPEAT estabelece um conjunto abrangente de critérios de desempenho de
responsabilidade social e ambiental, relacionados ao gerenciamento de substâncias,
seleção de materiais, longevidade do produto, conservação de energia, gerenciamento
de final de vida, responsabilidade social corporativa etc. A norma EPEAT é vanguarda
na sua área envolvendo diversas certificações parciais emitidas por outros órgãos, sendo
constantemente revisada e atualizada, com a incorporação de diversos novos critérios
de avaliação. Dessa forma, acreditamos que outra norma, seja ela nacional ou
estrangeira, não poderá atualmente substituir com equivalência a certificação exigida.

Estamos a disposição para os esclarecimentos e/ou informações que se fizerem
necessárias.

Atenciosamente,

Comissão Permanente de Licitação
Defensoria Pública do Estado da Bahia.
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