
                                EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
                                                 COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 

 

 

 

Av. Borborema, Nº 25 - Q 16 - Calhau CEP: 65.071-360, São Luís/MA Tel: (98) 3235-7333 | CNPJ: 18.519.709/0001-63 

Página 1 

PROCESSO Nº 29.668/2022 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

ESCLARECIMENTO 001 
 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 126/2022-CSL/EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29.668/2022 - EMSERH 
 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a locação de computadores 
completos para uso, com monitor, mouse, teclado e estabilizador, visando atender às 
necessidades da Policlínica do Cujupe, unidade de saúde administrada pela Emserh. 

 
I – DA ADMISSIBILIDADE  
 

Trata-se de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO interposto pela empresa TRADE 
TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, 
devidamente qualificado na peça inicial acostada aos autos, em face do edital da Licitação 
Eletrônica nº 126/2022 que objetiva alteração deste.  

 
De acordo com os itens 5.1, 5.1.1, 5.2 do Edital, os pedidos de esclarecimentos 

referentes ao processo licitatório em comento deverão ser enviados a Comissão de Licitação 
e/ou Agente de Licitação, em até 5 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para abertura 
da sessão pública.  

 
Considerando que o dia 26/05/2022 às 08h30min foi o definido para a 

abertura da sessão pública, o prazo para que qualquer pessoa possa solicitar esclarecimento 
referente ao instrumento convocatório em epígrafe era até o dia 19/05/2020 às 
18h00min, horário em que se encerra o expediente da EMSERH. 

 
Ressalta-se ainda que o prazo de 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para 

abertura da licitação previsto no edital está em consonância com o disposto no §2º do art. 
65 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, senão vejamos: 
 

Art. 65. (omissis) 
§2° Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para impugnar ou 
solicitar esclarecimentos ao edital de licitação, por irregularidade na 
aplicação deste Regulamento, protocolando o pedido até 05 (cinco) dias 
úteis antes da data fixada para a abertura da licitação, devendo a EMSERH 
julgar e responder à impugnação, em até 03 (três) dias antes da realização 
da sessão. 

 
Logo, por ter sido protocolado às 14h23min. do dia 16/05/2022, portanto o 

pedido é INTEMPESTIVO. O Agente de Licitação resolveu por realizar a análise do mérito. 
 
II – DOS QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA SÃO LUCAS SERVIÇOS LTDA E DA 
ANÁLISE 

 
O Certificado Energy Star é emitido pela agência governamental 

americana EPA (US Environmental Protection Agency). Em 01 de janeiro de 
2011 houve uma alteração nas regras para obtenção do certificado EPA 
Energy Star 
(http://www.energystar.gov/index.cfm?c=partners.intl_implementation), 

http://www.energystar.gov/index.cfm?c=partners.intl_implementation
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sendo que somente microcomputadores comercializados em países 
associados à EPA Energy Star podem ser submetidos à certificação. 
Esclareça-se que o Brasil, ou qualquer outro país da América Latina não é 
associado, portanto, os equipamentos comercializados exclusivamente no 
Brasil não são passíveis de obterem esta certificação. Todas as certificações 
emitidas anteriormente à data supracitada foram canceladas. Vale ressaltar 
que as marcas HP, Lenovo e Dell são comercializadas nos países que são 
associados à EPA Energy Star, por esse motivo estão listada no site 
www.energystar.gov <http://www.energystar.gov>. 

Por outro lado, a Portaria de n.º 170, do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO, foi aprovada no dia 10 de 
abril de 2012, estando em vigor desde a data de sua publicação no Diário 
Oficial da União, contempla o consumo de energia certificado por 
instituições credenciadas pelo INMETRO que atesta tal requisito para bens 
de Informática. Ainda assim, para não restar dúvidas da equivalência entre 
as certificações, a Daten realizou uma consulta ao INMETRO, em 26 de 
novembro de 2012, solicitação nº 471605, onde o INMETRO afirma que 
seu processo de certificação para Eficiência Energética para 
microcomputadores é baseado no Energy Star (em anexo segue consulta). 
Diante do exposto, entendemos que será aceito certificado da Portaria de 
n.º 170 que inclui segurança ao usuário, compatibilidade eletromagnética e 
eficiência energética, já que é um certificado nacional e atesta 
conformidade com os parâmetros da Energy Star ou Certificado 
comprovada através do fabricante do equipamento. De outra forma a 
exigência estaria excluindo TODOS os fabricantes nacionais que não 
comercializam seus produtos nos Estados Unidos ou outro país associado 
ao EPA. - Nosso entendimento está correto? 

O EPEAT é um rótulo ecológico baseado na norma técnica IEEE 1680, 
conforme pode se verificar no link: 
http://greenelectronicscouncil.org/epeat-criteria/, sendo emitido pela Green 
Electronics Council (GEC), uma empresa sediada nos EUA. 

No Brasil, temos o certificado Rótulo Ecológico para computadores 
que assim como o EPEAT, também segue os critérios da norma técnica 
IEEE 1680. O Rótulo Ecológico também abrange as normas ambientais 
ABNT NBR ISO 14020 e 14024, conforme pode se verificar na página 02 
(dois) do documento PE-351.01, presente no site da ABNT, no link 
http://www.abntonline.com.br/CERTODADOS/Document.aspx?a=ZtTj2QPS
svPPjimJyhkuAQ%3d%3d. O Rótulo Ecológico é emitido pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e reconhecido pelo INMETRO. 

Sendo assim, sabendo que tanto o EPEAT quanto o Rótulo Ecológico 
seguem a norma técnica internacional IEEE 1680, comprovando que o 
fabricante atende todo os critérios ambientais que abordam todo o ciclo de 
vida do produto, desde da eficiência energética, eliminação de uso de 
materiais tóxicos até o descarte seguro do produto, entendemos que 
também será aceito o certificado do Rótulo Ecológico para Computadores 
emitido pela ABNT e reconhecido pelo INMETRO, comprovando o 
atendimento a exigência acima. 

Nosso entendimento está correto?. 
 

http://www.energystar.gov/
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III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 
 

Após análise o Agente de Licitação, esclarece os pontos questionados pela 
empresa TRADE TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 
LTDA: 
 

RESPOSTA 001:  
Indeferimento o pedido da empresa, os serviços de locação de computadores 

para a unidade têm caráter de urgência devido à essencialidade dos serviços na 
unidade de saúde. Contudo no subitem 3.5 do Anexo I do Termo de Referência, a 
empresa poderá solicitar no prazo máximo de 72 [setenta e duas] horas, que 
antecedem a data de entrega, a dilatação do prazo de entrega, desde que apresente 
uma justificativa plausível. 

 
RESPOSTA 002:  

Conforme previsto no edital, poderão ser fornecidos atestados ou certidões 
que comprovem explicitamente que o equipamento (identificando sua marca e o 
modelo ou família) é compatível com Energy Star, emitido por instituto credenciado 
junto ao INMETRO, ou por instituição pública oficial. Ainda neste sentido, o Tribunal de 
Contas da União em seu acórdão nº 670/2013 recomenda que na contratação bens e 
serviços de informática e automação, se exija a apresentação de certificações que 
atestem a adequação do bem quanto à segurança para o usuário e instalações, à 
compatibilidade eletromagnética e ao consumo de energia. Portanto, o entendimento 
está CORRETO, desde que atenda as exigências previstas no edital, conforme consta 
na aliena “v”, do item 4. 
 
RESPOSTA 003:  

Sim, o entendimento está CORRETO. 
 
Por fim, ciente dos esclarecimentos fornecidos permanecem inalteradas as 

cláusulas editalícias, bem como a data designada no Edital da Licitação Eletrônica nº 
126/2022. 

Esclarecimentos adicionais serão prestados, de segunda a sexta, das 
08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min., na CSL/EMSERH localizada à 
Avenida Borborema quadra 16 nº 25 bairro Calhau, nesta cidade e/ou pelo telefone (98) 
3235-7333 

São Luís (MA), 18 de maio de 2022 
 
 
 

Francisco Assis do Amaral Neto 
Agente de Licitação da EMSERH 

Matrícula nº 536 
 


