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II -

1. Gostaríamos de participar do Pregão Presencial instaurado através da Licitação em
epígrafe, porém, surgiu-nos uma dúvida, conforme segue.
Está sendo solicitado no Lote 1 / Item (1) Notebook e Item (2) Monitor :
Certificações: Apresentar certificado EPEAT na categoria GOLD para o modelo do
equipamento ofertado;
Perguntamos: Visando evitar entendimentos dúbios, tendo em vista que no dia 26
junho deste ano os produtos certificados segundo os critérios EPEAT 2009 foram arquivados
pelo GEC (Green Eletronics Council), ficando disponíveis para consulta em uma tabela no site
https://greenelectronicscouncil.org/wpcontent/uploads/2019/06/FINAL-PCs-andDisplays-2009Archive-2014-2019.xlsx. A nova versão de 2018 possui novos critérios, contudo os produtos
novos não podem ser classificados nos critérios antigos de 2009. Ou seja, podemos encontrar
o mesmo modelo de produto com classificação Gold na versão 2009 (arquivado) e Bronze na
versão 2018. Para que o edital e as licitantes não sejam prejudicados, entendemos que será
aceita qualquer uma das duas alternativas abaixo: a) Caso o órgão necessite da apresentação
do EPEAT na categoria GOLD entendemos que será aceito o EPEAT GOLD na versão 2009
(arquivado) e o link para consulta, contendo o modelo modelo do equipamento ofertado para
consulta do órgão segundo os critérios de 2009; ou b) Caso o órgão aceite atualizar a
solicitação do EPEAT, será aceito apresentação de EPEAT BRONZE ou superior respeitando
os critérios atualizados do EPEAT.
Está correto o nosso entendimento?
Resposta: em resposta ao seu questionamento, esclarecemos que SIM, está correto o
entendimento, uma vez que a especificação solicitada foi obtida à época de vigência da
versão Gold.
Nesse sentido, se o Certificador alterou a versão de Gold para Bronze, será aceita a
versão atualizada.

2. Nossa empresa como já foi informado tem alto interesse em participar do processo
em questão com equipamentos do fabricante HP, temos novo questionamentos para o lote 1:
1°- Pede-se no edital para o item B: “Tamanho do painel: 23,8" Widescreen”

Visto que o equipamento qual se enquadra em compatibilidade com o Lenovo T24i-10
(Equipamento de referência do edital) é o V24b, e considerando que o tamanho da sua tela é
de 23,6” (0,2” menor, conforme anexo), ainda considerando o princípio da competição ou
ampliação da disputa que relaciona-se à competitividade, às cláusulas assecuratórias da
igualdade de condições a todos os concorrentes. Viés deste princípio na área econômica é o
princípio da livre concorrência (inciso IV do art. 170 da Constituição Federal). Assim, como a
lei reprime o abuso do poder econômico que vise à denominação dos mercados e a eliminação
da concorrência, a lei e os demais atos normativos não podem limitar a competitividade na
licitação.
O inciso do § 1º, do art. 3º, da Lei nº 8.666/93 ressalta ser vedado aos agentes
públicos admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de
sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade,
da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou
irrelevante para o específico objeto do contrato. O inciso II do mesmo parágrafo possui
resquício dessa vedação ante a proibição de se estabelecer tratamento diferenciado de
natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre empresas
brasileiras e estrangeiras.
Entendemos que será aceito equipamento compatível ao Lenovo T24i-10 afim de
garantir isonomia, está certo nosso entendimento?
Resposta: em resposta ao seu questionamento, esclarecemos que será mantida a
especificação do Edital.
A Sessão ficou suspensa por longo período para os ajustes que fossem possíveis ou
necessários.
Uma vez publicada uma versão atualizada, não será possível mais alterações
...

