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Líder Notebooks Comércio e Serviços Ltda
Prezados Senhores,
Com relação ao Edital em referência, solicitamos os seguintes esclarecimentos:

Questionamento 01.
No Anexo I – Descrição do Objeto, item 1.15. Certificações e compatibilidade, é solicitado:

“1.15. Certificações e compatibilidade:
Deverá vir acompanhado a proposta: uma cópia do atestado de conformidade para o desktop, emitido
por um órgão credenciado pelo INMETRO ou Documento internacional similar, comprovando que o
Computador está em conformidade com as normas IEC60950 (Safety of Information Technology
Equipament Including Eletrical Business Equipament), e EPEAT (Eletronic Product Environmental
Assessment Tool), da agência de proteção ambiental (EPA), com certificado GOLD, para a segurança
do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos e que os resíduos materiais
deste equipamentos agridam o meio ambiente.”

Em consulta ao site da EPEAT, identificamos que este passou por uma grande alteração em sua
normatização, que acrescentou exigências internacionais para reciclagem dos produtos no final de vida.
Conforme pode ser aferido nos links abaixo:

https://www.epeat.net/?category=pcsdisplays&product_name=LENOVO&skip=0
https://www.epeat.net/?category=pcsdisplays&product_name=DELL&skip=0
https://www.epeat.net/?category=pcsdisplays&product_name=HP&skip=0

https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/perguntas/becprp10002.aspx?4aMDNZ%2fFt6YkQxlkNeEssfU3i8PUapAGAutcYp%2b%2bEWzPFWfk…
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O EPEAT e as certificações do INMETRO tratam de coisas distintas. A certificação EPEAT compreende
aspectos relacionados a proteção ambiental e eficiência energética, enquanto as certificações dos
institutos credenciados ao INMETRO englobam pontos relacionados a compatibilidade eletromagnética,
segurança e de radiofrequência. Conforme a portaria número 170 de 10/04/2012. Como as certificações
do INMETRO são insuficientes para comprovar o atendimento ao item em questão, entendemos que os
modelos ofertados para os lotes n° 01, 02 e 03 precisarão ser compatíveis com o EPEAT 2019, no
mínimo na categoria Silver, com comprovação através do site do EPEAT. O entendimento está correto?

Questionamento 02.
Sobre faturamento:
a. Considerando que algumas empresas possuem matriz e filial com a mesma raiz de CNPJ,
entendemos que o licitante vencedor poderá faturar os equipamentos que são objeto deste Pregão,
tanto pela matriz como pela filial e será considerado como participante do Pregão unicamente a
PESSOA JURÍDICA da licitante. Nosso entendimento está correto?

b. Caso o entendimento em relação à questão (a) esteja correto, questionamos se será necessário o
envio de toda a documentação de habilitação de ambos CNPJ´s (matriz e filial)?

Atenciosamente,

LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS.
Matheus Dantas Ribeiro
Licitações e Contratos
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Resposta
SERGIO RICARDO ALVES DE OLIVEIRA

25/07/2019 17:28:34

Boa tarde.
Seguem as respostas ao vosso pedido de esclarecimento.
1. Sim, está correto o entendimento. Visto que foi lançada uma nova versão desse certificado, serão
aceitos somente equipamentos com certificação EPEAT 2019 na categoria Silver ou superior.
2. Será habilitado para este processo licitatório apenas o CNPJ cadastrado na BEC participante do
certame. E o processo de compra deverá ser realizado através deste mesmo CNPJ. Não existe a
possibilidade de faturamento com emissão de notas fiscais através de CNPJ’s diferentes devido a
limitação do nosso sistema, que aceita um único CNPJ.
Att.

https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/perguntas/becprp10002.aspx?4aMDNZ%2fFt6YkQxlkNeEssfU3i8PUapAGAutcYp%2b%2bEWzPFWfk…
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