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O SISTEMA FIEP, através de sua Comissão de Licitação, torna público ESCLARECIMENTO 
referente ao edital de licitação acima relacionado, conforme segue: 

 
 

PERGUNTA 01: Para os itens, onde é solicitado a seguinte comprovação: - “h) Certificação EPA 

Energy Star 5.0 ou Certificação EPEAT na categoria Gold. A exigência desta certificação segue 

orientação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo Federal considerando a 

especificação para TIC item “Especificação de Estação de Trabalho Avançada”. No início do ano, as 

certificações EPEAT foram atualizadas, alterando as categorias dos equipamentos. Dentre os 

maiores fabricantes situados no mercado e demais, a maioria de seus equipamentos passaram a 

possuir a categoria Bronze ao invés da antiga Gold, e outros inferiores. Conforme informa no site 

https://greenelectronicscouncil.org/wp-content/uploads/2018/11/EPEAT-Computer-and-Display-

Updated-Category-Information-Sheet.pdf , a nova categoria é superior à antiga, sendo assim, 

atendendo todas as solicitações de compatibilidade. Como não há mais equipamentos com a 

categoria Gold, solicitada no edital, entendemos que será aceito fornecimento de equipamento que 

possua EPEAT Bronze, atualizado e superior ao solicitado em edital, afim de evitar futuros problemas 

ao certame e possível frustração deste pregão, não restringindo a participação dos principais 

fabricantes situados no mercado. Está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA 01: Sim, está correto o entendimento. 

 

PERGUNTA 02: Referente a Garantia e Suporte técnico para todos os itens: Em relação ao suporte 

dos equipamentos, com o objetivo de acelerar o tempo de reparo do produto, entendemos que o 

atendimento inicial poderá ocorrer através de contato telefônico (0800), realizado pela contratante, no 

qual, com a colaboração da equipe de TI da contratante ou com o próprio usuário se identificará o 

problema do equipamento. Caso seja identificado nesta fase de diagnóstico, a necessidade de troca 

de peças, será acionado imediatamente o atendimento on-site. Está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA 02: Sim. Está correto o entendimento. 

 

PERGUNTA 03: Referente ao item 4 fala da fonte de alimentação: Eficiência 90% e 260w de 

potência. Nosso produto tem 210w com 85% de eficiência e consome menos que a que estão 

solicitando. Por isso consideramos superior. Devido a isso pode ser ofertado correto?! 

RESPOSTA 03: Não está certo o entendimento. As especificações mínimas devem seguir conforme 

solicitado no Edital 

 

PERGUNTA 04: Qual dia ficou definido o certame? Não encontrei no edital. 

RESPOSTA 04: A data de abertura do certame encontra-se no Anexo II, item 1 página 47 do edital. 
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PERGUNTA 05: Para aumentar o número de ofertas e reduzir o custo de aquisição, entendemos que 

serão aceitos computadores com as características abaixo no item 04: 1) Com desempenho de 11900 

pontos no PCMark Cpubenchmark; 2) Com 6 threadas; 3) Com eficiência da fonte de 85% e 

certificação 80Plus Bronze e 4) com gabinete tooless com parafuso recartilhado apenas para abertura 

da tampa do gabinete. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA 05: Não está certo o entendimento. As especificações mínimas devem seguir conforme 

solicitado no Edital. Serão aceitos modelos com especificações superiores. 

 

PERGUNTA 06: Para todos os itens – EPEAT. O EPEAT atualizou a versão em 2019 com novos 

critérios, contudo os produtos novos não podem ser classificados nos critérios antigos. A nova versão 

possui novos critérios, inclusive alguns produtos possuem classificação Gold na versão 2009 e 

Bronze na versão 2019. Equipamentos lançados em 2019 não possuem o mesmo nível de 

classificação no cadastro no EPEAT, e por este motivo, a solicitação do EPEAT GOLD excluirá do 

processo os equipamentos novos. Sendo assim entendemos que serão aceitos equipamentos com 

EPEAT BRONZE na versão 2019 para monitores e EPEAT SILVER na versão 2019 para os demais 

equipamentos? Está correto o nosso entendimento? 

RESPOSTA 06: Sim, está correto o entendimento. 

 

 

Curitiba, 30 de agosto de 2019. 

 

 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 

 


