
 

 

 

 
 

Resposta ao Pedido de Impugnação da Licitação EPE – PE.EPE.011/2022 – Aquisição de 
microcomputadores do tipo notebook para o parque computacional da EPE. 

 I – DA TEMPESTIVIDADE DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 

A manifestação da impugnação foi recebida na caixa de entrada do e-mail 
editais@epe.gov.br no dia 08 de setembro, às 14:01h, dentro da antecedência mínima requerida 
pelo edital de 3(três) dias úteis da data de abertura do certame, agendada para 15 de setembro, 
sendo, portanto, TEMPESTIVA. 

 II – DAS RAZÕES APRESENTADAS PELA IMPUGNANTE.  

A impugnação formulada questiona 4 (quatro) pontos do edital, conforme apresentados 
abaixo, de forma resumida. 

A) O edital no item 3.2.4.11 BIOS e SEGURANÇA, exige que o BIOS seja desenvolvido em 
conformidade com a especificação UEFI 2.1 (http://www.uefi.org), e que o fabricante deveria 
ser registrado na "Membership List" do Unified Extensible Firmware Interface Forum, na 
categoria "Promoters", de forma a atestar que os seus equipamentos estão em conformidade 
com a especificação UEFI 2.x ou superior;”  

B) O edital no item 3.2.18 subitem 3, exige que as licitantes comprovem a CERTIFICAÇÃO 
EPEAT “Registro no Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT) Avaliação 
de impacto ambiental do produto. O produto deveria possuir registro no site 
https://www.epeat.net/search-computers-and-displays.  

C) O edital no item 3.2.18 subitem 6, exige que as licitantes comprovem ser MEMBROS DO 
GREEN ELETRON. Conformidade com logística reversa e destinação final ambientalmente 
correta de produtos eletroeletrônicos. Assim, a fabricante deveria estar relacionada na lista de 
membros do https://www.greeneletron.org.br/associados. 

D) O edital no item 3.2.18 subitem 4 exige que as licitantes comprovem ser MEMBRO DO 
RBA “Membro da Responsible Business Alliance (RBA)”. Conformidade com as questões 
ambientais, qualidade e segurança e bem-estar de seus funcionários. Conforme edital a 
fabricante deveria estar relacionada na lista de membros da RBA    
http://www.responsiblebusiness.org/about/members/”.  

 

A licitante nas suas alegações discorre sobre os pontos acima, explicando-os e fazendo 
suas ponderações. Os termos do pedido de impugnação podem ser encontrados na sua íntegra 
no ComprasNet. 

 III – DOS PEDIDOS DA IMPUGNANTE. 

Em face do exposto a IMPUGNANTE requer: 

A) Na questão sobre BIOS e SEGURANÇA item 3.2.4.11 do edital, que o fabricante possa 
ser registrado na "Membership List" do Unified Extensible Firmware Interface Forum. em 
qualquer categoria, e não apenas como "Promoters" de forma a atestar que os seus 
equipamentos estão em conformidade com a especificação UEFI 2.x ou superior;”  
 
B) Para o item 3.2.18 subitem 3 CERTIFICAÇÃO EPEAT “Registro no Electronic Product 
Environmental Assessment Tool (EPEAT). Que a avaliação de impacto ambiental do 
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produto, possa ser comprovado alternativamente pelo certificado equivalente Rótulo 
Ecológico reconhecido pelo INMTERO. 
 
C) Para o item 3.2.18 subitem 6 MEMBRO DO GREEN ELETRON que o fabricante do 
microcomputador possua programa para logística reversa de produtos eletroeletrônicos, 
podendo esta logística ser realizada através de terceiros. 
 
D) Para o item 3.2.18 subitem 4 “MEMBRO DA RESPONSIBLE BUSINESS ALLIANCE 
(RBA)”, que aborda a conformidade com as questões ambientais, qualidade e segurança e 
bem-estar de seus funcionários, a IMPUGNANTE pede que as licitantes possam comprovar 
o atendimento da exigência com qualquer uma das seguintes certificações: “ISO 45001, 
ISO 9001, ISO 14001, ABNT NBR ISO 14020 ou ABNT NBR ISO 14024.” 

 
Os termos do pedido de impugnação apresentados, podem ser obtidos em sua íntegra no 

sítio do ComprasNet. 
 
 IV – DA ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO. 

Após leitura do pedido de Impugnação, respectiva análise pela Comissão de Licitação e a 
área requisitante, e alinhados com o princípio basilar da administração pública de aumentar a 
participação e alargar a competição, entendemos caber razão a IMPUGNANTE em relação aos 
itens A, B e C. 

Já com relação ao pleito referente ao item D mencionado no edital como item 3.2.18 
subitem 4 o qual exige que a licitante comprove ser “MEMBRO DA RESPONSIBLE BUSINESS 
ALLIANCE (RBA)” entendemos não caber razão a IMPUGNANTE pelos seguintes fatos. 

O código de conduta da Responsible Business Alliance (RBA) 
(https://www.responsiblebusiness.org/code-of-conduct/) estabelece normas para assegurar que 
as condições de trabalho na indústria eletrônica, ou indústrias em que a eletrônica seja um 
componente fundamental, e suas cadeias de suprimentos sejam seguras, que os trabalhadores 
sejam tratados com respeito e dignidade e que as operações comerciais sejam responsáveis 
quanto ao meio ambiente e conduzidas de forma ética. Os participantes devem considerar o 
código como uma iniciativa sobre a cadeia de suprimentos total. Os participantes também 
devem, no mínimo, exigir que seus fornecedores diretos reconheçam e implementem o código.  

Ressaltasse que para se adotar o mencionado código a empresa precisa operar em plena 
conformidade com as leis, regras e regulamentos dos países em que atua. O código também 
encoraja os participantes a irem além da conformidade legal, baseando-se em padrões 
internacionalmente reconhecidos, no intuito de promover a responsabilidade social e ambiental, 
e a ética empresarial. O código define normas relativas ao Trabalho, Saúde e Segurança 
Ocupacional, Meio Ambiente, Ética empresarial e descreve os elementos de um sistema 
aceitável para gerenciar a conformidade com o código. O Sistema de Gestão deve conter 
elementos sobre: Compromisso da Empresa; Deveres e Responsabilidade da Gestão; 
Exigências Legais e de Clientes; Análise e Gestão de Riscos; Objetivos de Melhoria; 
Treinamento; Comunicação; Feedback, Participação e Reclamação dos Trabalhadores; 
Auditorias e Avaliações; Processo de Ação Corretiva; Documentação e Registros; 
Responsabilidade do Fornecedor. 
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No pleito apresentado pela IMPUGNANTE ela propõe substituir o endosso a lista como 
“MEMBRO DA RESPONSIBLE BUSINESS ALLIANCE (RBA)”, por certificações dentre as quais, 
cita: ISO 45001, ISO 9001, ISO 14001, ABNT NBR ISO 14020 ou ABNT NBR ISO 14024. 
Verifica-se que as referidas normas têm intuito de assegurar a correção técnica e padrões de 
qualidade dos produtos fabricados pelas empresas que possuem tal certificação. Entendemos 
que a exigência editalícia abarca conceitos mais profundos que mera e puramente padrões de 
qualidade. Por certo que esses são importantes, porém a exigência trazida no item em debate 
tem um caráter muito mais abrangente o que torna inviável uma comparação entre os aspectos 
abrangidos por cada uma das mencionadas normas. 

 
Por derradeiro, ressaltamos que a Administração Pública Federal visa práticas de 

desenvolvimento sustentável e socialmente responsável em suas contratações. Normativos 
como o decreto nº 7.746/12, a lei nº 12.187/09, a lei nº 12.462/11, a lei nº 13.303/16, a lei nº 
14.133/21, entre outros instrumentos, apontam a demanda do Estado por contratar de forma 
responsável e sustentável. Quando uma empresa assume os compromissos do código de 
conduta da RBA, indica que está alinhada e comprometida com as melhores práticas nas 
relações de trabalho, meio ambiente, sustentabilidade e ética. 
 

 V – CONCLUSÃO E DECISÃO DA CEL. 

 
Diante de todo o exposto e levando-se em consideração a legislação vigente, conheço o 

pedido de impugnação apresentado, visto ser tempestivo e presente a legitimidade, para no 
mérito DAR PROVIMENTO PARCIAL, aceitando os pleitos da IMPUGNANTE para os itens A, B 
e C, para os quais o edital deverá ser modificado.  

 
Já com relação ao pleito enumerado no item D do pedido de impugnação, entendemos 

que a exigência editalícia de filiação à “Responsible Business Alliance” - (RBA), é compatível 
com os objetivos da contratação e não restringe o caráter competitivo do certame pois mais de 
200 empresas de todo o mundo são filiadas à RBA e são signatárias de seu código de conduta. 
Vide lista completa em: http://www.responsiblebusiness.org/about/members/ 
 
 
Rio de Janeiro, 12/09/2022. 
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