
Pregão Eletrônico PE.EPE.012/2019 – Esclarecimento nº 1 
 
Questionamento 1: 
É solicitado nos itens 3.1.8 e 3.2.14.8, que o equipamento possua compatibilidade com EPEAT 
na categoria Gold. Contudo, como é de conhecimento de mercado, há uma nova versão para a 
referida compatibilidade. Conforme pode ser observado no próprio site do EPEAT: “A partir de 
29 de junho de 2019, todos os produtos da categoria PC / Display (2009) foram arquivados e 
não atendem mais aos requisitos de compra da EPEAT” (Starting June 29, 2019 all PC/Display 
(2009) category products have been archived and no longer meet EPEAT procurement 
requirements). 
Para esta nova versão, o EPEAT 2019, que compara e seleciona produtos eletrônicos 
(atualmente servidores, impressoras, microcomputadores,  monitores, celulares e TVs) com 
base em seus atributos ambientais, o equipamento proposto possui compatilidade na categoria 
Bronze, conforme podemos observar no link: 
https://epeat.sourcemap.com/products/5cfe8f9e17a4646eddde23ea  
Com isso, com o intuito de aumentar a competitividade, um preceito vital para que seja 
realizada uma compra vantajosa ao poder público, entendemos que ao ofertar um equipamento 
que possua compatibilidade na categoria BRONZE da agência de proteção ambiental (EPA) na 
versão 2019, estaríamos atendendo ao edital. Está correto o nosso entendimento? 

 
Resp.: Sim, está correto. Onde se lê EPEAT na categoria Gold, deve-se ler EPEAT 2019 na 
categoria Bronze. 
 
Questionamento 2: 
Em relação a Garantia dos itens solicitados no edital, considerando que os licenciantes de 
software e sistema operacionais existentes atualmente no mercado não disponibilizam tempo 
de solução para falhas e uma vez que falhas neste contexto podem exigir o desenvolvimento 
de um patch, entendemos que o tempo de solução solicitado no edital se refere apenas ao 
reparo do hardware. Está correto o nosso entendimento? 

 
Resp.: Sim, está correto. Os prazos para atendimento são para defeitos de hardware. Porém, 
a garantia prevista deve envolver drivers, BIOS e outros softwares necessários para o 
funcionamento do hardware, não incluindo o sistema operacional. 
 
Questionamento 3: 
Em relação ao suporte e manutenção dos equipamentos solicitados no edital, com o objetivo 
de acelerar o tempo de reparo do produto, entendemos que o atendimento inicial poderá 
ocorrer através de contato telefônico (0800), realizado pela contratante, no qual, com a 
colaboração da equipe de TI da contratante, com o próprio usuário ou com ferramenta de 
diagnóstico do fabricante se identificará o problema do equipamento. Caso seja identificado 
nesta fase de diagnóstico, a necessidade de troca de peças, será acionado imediatamente o 
atendimento on-site. Está correto nosso entendimento? 

 
Resp.: Sim, está correto. Conforme item 5.1 o atendimento na modalidade remota é 
permitido. 
 
Questionamento 4: 
Em relação a Garantia dos itens solicitados no edital, entendemos que o atendimento no local é 
para fins apenas de reparo, não contemplando diagnostico de problema, o qual será feito via 
0800, sendo que o atendimento no local deverá ser realizado em dias uteis em horário 
comercial, nosso entendimento está correto? 
 
Resp.: Sim, está correto. 
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