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Pergunta nº 1:  
Para o Gabinete – “Padrão SFF (Small Form Factor) com volume máximo de 11.000 cm³” 
Em consulta aos equipamentos dos fabricantes Dell, Daten, Positivo e HP constatamos que 
apenas a fabricante Dell, atende a exigência de possuir volume máximo de 11.000 cm³ no 
gabinete. Tal afirmação pode ser verificada nos sites de cada fabricante, conforme tabela abaixo: 
FABRICANTES  A (cm) L (cm) P (cm) Volume (cm³) LINK 

DELL  29,01   9,27 29,21 7.855,23 

https://topics-cdn.dell.com/pdf/optiplex-3050-desktop_owners- manual3_pt-br.pdf  

HP  30,81 10,08 38,81 12.053,02  

https://support.hp.com/br-pt/product/hp-elitedesk-800-g3-small-form-factor-pc/15257618/document/c05371411#AbT14 

DATEN  33,00   9,55 38,00 11.975,70 

http://www.daten.com.br/novo_site/imagens/ads/47c479ee2b3dc1a7acca50cbd5e83f6005Ficha%20T%C3%83%C2%A
9cnica%20Gabinete%201D85.pdf  
POSITIVO 33,35   9,60 38,86 12.441,42 
https://www.meupositivo.com.br/uploads/files/Setor_Publico/Ficha_Tecnica/Gabinete/Catalogo_Gabinete_POS-
SFIW01.pdf 

Portanto apenas uma multinacional atende a exigência acima, essa configuração sendo inflexível 
restringe todo Item para um nicho extremamente reduzido de licitantes, indo em desencontro a 
Lei de Licitações 8666/93 no seu artigo 3º, que trata do princípio da isonomia, bem como a 
seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública. No sentido de ampliar a 
concorrência com consequência na redução do valor pago por equipamento, solicitamos avaliar 
a possibilidade de flexibilizar as especificações permitindo, também a oferta de equipamentos 
com gabientes com volume máximo de até 12.000 cm³.  
Diante do exposto acima, entendemos que serão aceitos equipamentos com gabiente que possui 
volume máximo de até 12.000 cm³. Está correto nosso entendimento? 

 

Resposta nº 1: 
De forma a ampliar a participação do mercado e por não se tratar de exigência de maior 
relevância, o volume será ampliado para 12.500 cm³. 
 
 
Pergunta nº 2:  

Para a Certificação – “Deve possuir a Certificação Energy Star 5.0 ou superior comprovada 
através do fabricante do equipamento ou da pagina http://www.energystar.gov, sendo 
necessário identificar a marca e o modelo ou família do equipamento.” 
No Brasil, a Portaria de n.º 170, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
– Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO, 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 duvidas 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). 
Portanto, a maneira dos comprovar a eficiência energética para os bens de Informática 
comercializado exclusivamente no Brasil é através da certificação através da Portaria de n.º 170, 
que além da eficiência energética (atesta conformidade com os parâmetros da Energy Star), 
inclui também segurança ao usuário e compatibilidade eletromagnética. Ressaltamos ainda que 
todos os Órgão Públicos aceitam o certificado da Portaria 170 INMETRO (emitida pelo INMETRO 
ou laboratório reconhecido) como comprovação de eficiência energética, visto as suas 
equivalências.  
Diante do exposto, entendemos que será aceito o certificado da Portaria 170 INMETRO. Está 
correto o nosso entendimento? 
 
Resposta nº 2: 
O entendimento está correto. Uma vez que a empresa possua a certificação emitida por 
instituição credenciada pelo INMETRO, atendendo ao item “n”, e que esta certificação comprove 
a certificação nos mesmos parâmetros da Energy Star, a EPE entende que a empresa atende 
ao item “o” da especificação de Monitor em questão. 

http://www.energystar.gov/

