
Pregão Eletrônico PE.EPE.014/2018 – Esclarecimento nº 5 
 
Pergunta nº 1:  

 
Solicitamos de V.Sas. o especial obséquio de enviar, com a brevidade que a situação requer, 
resposta ao questionamento abaixo: 
QUESTIONAMENTO 03: Para o Item 22 – “O modelo de equipamento deve estar em 
conformidade com o padrão Energy Star 5.0 para eficiência de consumo elétrico;” 
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 1: 
O “item 22” indicado na pergunta não existe no Edital do Pregão Eletrônico PE.EPE.014/2018, 
nem nos respectivos anexos. Todavia, no Esclarecimento n. 4 foi respondido questionamento de 
igual teor, acerca da Certificação Energy Star 5.0, conforme se pode verificar na transcrição a 
seguir:   
 
“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/

