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Re: Pedido de esclarecimentos conforme item 22.5 do PREGÃO
ELETRÔNICO SRP Nº 8/2019 - PROCESSO Nº 00135.219497/2019-
21

Bom dia

Repassamos a sua solicitação ao setor demandante deste Ministério que, após análise, verificou que o modelo
modelo de projetor do fabricante Epson modelo S41+ com resolução na�va SVGA (800x600) com foco fixo de 1,44 e
relação de zoom digital de 1 – 1,35 não atende a necessidade deste Ministério, conforme Anexo I-D do  Termo de
Referência, cujo item 4.2 prevê: “Lentes com ajuste de foco e zoom.”

Atenciosamente,

Coordenação de Licitações e Contratos - COLIC/MMFDH

De: José Reis Campos <josereis@amcinforma�ca.com.br>
Enviado: quinta-feira, 7 de novembro de 2019 10:17
Para: MDH - Licitacao
Assunto: Pedido de esclarecimentos conforme item 22.5 do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2019 - PROCESSO Nº
00135.219497/2019-21
 
Bom dia.
 
Complementando, o projetor Epson com resolução na�va SVGA (800x600) é o modelo S41+, cujos valores estão dentro
do disponível, com foco fixo de 1,44.
O modelo que possui foco ajustável é o X39, mas com resolução na�va XGA (1024x768) e preços acima de R$ 2.500,00.
 
Seguem catálogos dos 2 produtos.
 
A�.
 
 

José Reis Campos
Gerente Regional de Vendas

 
Tel.: (27) 3338-9085

Cel.: (27) 9.8133-1235
josereis@amcinformatica.com.br

 
 
De: José Reis Campos [mailto:josereis@amcinforma�ca.com.br] 
Enviada em: quarta-feira, 6 de novembro de 2019 09:22
Para: 'licitacao@mdh.gov.br' <licitacao@mdh.gov.br>
Assunto: Pedido de esclarecimentos conforme item 22.5 do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2019 - PROCESSO Nº
00135.219497/2019-21

MDH - Licitacao
qui 07/11/2019 11:59

Para:José Reis Campos <josereis@amcinformatica.com.br>;
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Ao
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos – MMFDH
Ref. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2019 - PROCESSO Nº 00135.219497/2019-21
 
Pedido de esclarecimentos,
 
 
AMC Informática Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 62.541.735/0006-94, revendedora autorizada dos
projetores marca Epson e interessada em participar desse processo, solicita seguinte esclarecimento:
 
Itens 16, 17, 18, 10 e 20 referem-se a projetores utilizando a mesma especificação conforme anexo I
- D
 
No item 4.2 são solicitadas que as lentes possuam ajuste de foco e zoom.
 
Considerando que os valores máximos unitários aceitáveis estão abaixo de R$ 2.000,00, entendemos
que oferecendo projetores do fabricante Epson com resolução nativa SVGA (800x600) que possuam
foco fixo de 1,44 e relação de zoom digital de 1 – 1,35 estaremos atendendo ao edital.
Pergunta: Está correto nosso entendimento?
 
Obs: Projetores com foco ajustável levam para equipamentos com resolução nativa XGA (1024x768).
Entretanto esses equipamentos possuem valores unitários acima de R$ 2.500,00, acima dos valores
previstos.
 
Atenciosamente,
 

Serra (ES), 06 de novembro de 2019.
 

José Reis Campos
Gerente Regional de Vendas

 
Tel.: (27) 3338-9085

Cel.: (27) 9.8133-1235
josereis@amcinformatica.com.br
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Re: Pedido de esclarecimentos conforme item 22.5 do PREGÃO
ELETRÔNICO SRP Nº 8/2019 - PROCESSO Nº 00135.219497/2019-
21

Bom dia

Repassamos a sua solicitação ao setor demandante deste Ministério que, após análise, verificou que o modelo
modelo de projetor do fabricante Epson modelo S41+ com resolução na�va SVGA (800x600) com foco fixo de 1,44 e
relação de zoom digital de 1 – 1,35 não atende a necessidade deste Ministério, conforme Anexo I-D do  Termo de
Referência, cujo item 4.2 prevê: “Lentes com ajuste de foco e zoom.”

Atenciosamente,

Coordenação de Licitações e Contratos - COLIC/MMFDH

De: José Reis Campos <josereis@amcinforma�ca.com.br>
Enviado: quinta-feira, 7 de novembro de 2019 10:17
Para: MDH - Licitacao
Assunto: Pedido de esclarecimentos conforme item 22.5 do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2019 - PROCESSO Nº
00135.219497/2019-21
 
Bom dia.
 
Complementando, o projetor Epson com resolução na�va SVGA (800x600) é o modelo S41+, cujos valores estão dentro
do disponível, com foco fixo de 1,44.
O modelo que possui foco ajustável é o X39, mas com resolução na�va XGA (1024x768) e preços acima de R$ 2.500,00.
 
Seguem catálogos dos 2 produtos.
 
A�.
 
 

José Reis Campos
Gerente Regional de Vendas

 
Tel.: (27) 3338-9085

Cel.: (27) 9.8133-1235
josereis@amcinformatica.com.br

 
 
De: José Reis Campos [mailto:josereis@amcinforma�ca.com.br] 
Enviada em: quarta-feira, 6 de novembro de 2019 09:22
Para: 'licitacao@mdh.gov.br' <licitacao@mdh.gov.br>
Assunto: Pedido de esclarecimentos conforme item 22.5 do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2019 - PROCESSO Nº
00135.219497/2019-21

MDH - Licitacao
qui 07/11/2019 11:59

Para:José Reis Campos <josereis@amcinformatica.com.br>;
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Ao
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos – MMFDH
Ref. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2019 - PROCESSO Nº 00135.219497/2019-21
 
Pedido de esclarecimentos,
 
 
AMC Informática Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 62.541.735/0006-94, revendedora autorizada dos
projetores marca Epson e interessada em participar desse processo, solicita seguinte esclarecimento:
 
Itens 16, 17, 18, 10 e 20 referem-se a projetores utilizando a mesma especificação conforme anexo I
- D
 
No item 4.2 são solicitadas que as lentes possuam ajuste de foco e zoom.
 
Considerando que os valores máximos unitários aceitáveis estão abaixo de R$ 2.000,00, entendemos
que oferecendo projetores do fabricante Epson com resolução nativa SVGA (800x600) que possuam
foco fixo de 1,44 e relação de zoom digital de 1 – 1,35 estaremos atendendo ao edital.
Pergunta: Está correto nosso entendimento?
 
Obs: Projetores com foco ajustável levam para equipamentos com resolução nativa XGA (1024x768).
Entretanto esses equipamentos possuem valores unitários acima de R$ 2.500,00, acima dos valores
previstos.
 
Atenciosamente,
 

Serra (ES), 06 de novembro de 2019.
 

José Reis Campos
Gerente Regional de Vendas

 
Tel.: (27) 3338-9085

Cel.: (27) 9.8133-1235
josereis@amcinformatica.com.br
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Enc: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2019 - MINISTÉRIO DA
MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS - Pedido de
esclarecimento

De: Joseli Baiao <joseli.foxprojetores@gmail.com>
Enviado: terça-feira, 12 de novembro de 2019 13:58
Para: MDH - Licitacao
Assunto: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2019 - MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS -
Pedido de esclarecimento
 
boa tarde !

Setor de Licitações do MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS

Referente:PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2019
PROCESSO Nº 00135.219497/2019-21 

Conforme edital item 22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

Solicitamos o seguinte pedido de esclarecimento para os itens abaixo:

Ques�onamento:

1º Ques�onamento: Para os itens: 16 Projetor mulmídia, conforme especificações do Anexo I-D. Região
Norte  //  17 Projetor mulmídia, conforme especificações do Anexo I-D Região Nordeste  // 18 Projetor
mulmídia, conforme especificações do Anexo I-D Região Centro-oeste  // 19 Projetor mulmídia, conforme
especificações do Anexo I-D Região Sudeste // 20 Projetor mulmídia, conforme especificações do Anexo I-D
Região Sul, o serviço de instalação dos projetores será de responsabilidade dos Técnicos do  MINISTÉRIO DA
MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS, nosso entendimento está correto ?

no aguardo do retorno ao ques�onamento enviado

Grato

Joséli Pereira Baião
MM Rodrigues
61-32543511

MDH - Licitacao
ter 12/11/2019 14:22

Para:Leandro Borges Olsen <leandro.olsen@mdh.gov.br>; Andrea da Silva <andrea.silva@mdh.gov.br>;
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Re: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2019 - MINISTÉRIO DA
MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS - Pedido de
esclarecimento

Boa tarde.

Acabamos de receber resposta da área técnica requisitante.

 
O serviço de instalação dos projetores, bem como dos demais bens, será de responsabilidade da Contratada, conforme
itens 6.9; 6.20 e 8.1.1 do Termo de Referência.

Atenciosamente,

Coordenação de Licitações e Contratos - COLIC

 Obs.: favor confirmar recebimento 

De: Joseli Baiao <joseli.foxprojetores@gmail.com>
Enviado: terça-feira, 12 de novembro de 2019 13:58
Para: MDH - Licitacao
Assunto: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2019 - MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS -
Pedido de esclarecimento
 
boa tarde !

Setor de Licitações do MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS

Referente:PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2019
PROCESSO Nº 00135.219497/2019-21 

Conforme edital item 22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

Solicitamos o seguinte pedido de esclarecimento para os itens abaixo:

Ques�onamento:

1º Ques�onamento: Para os itens: 16 Projetor mulmídia, conforme especificações do Anexo I-D. Região
Norte  //  17 Projetor mulmídia, conforme especificações do Anexo I-D Região Nordeste  // 18 Projetor
mulmídia, conforme especificações do Anexo I-D Região Centro-oeste  // 19 Projetor mulmídia, conforme
especificações do Anexo I-D Região Sudeste // 20 Projetor mulmídia, conforme especificações do Anexo I-D
Região Sul, o serviço de instalação dos projetores será de responsabilidade dos Técnicos do  MINISTÉRIO DA
MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS, nosso entendimento está correto ?

no aguardo do retorno ao ques�onamento enviado

MDH - Licitacao
qua 13/11/2019 17:50

Para:Joseli Baiao <joseli.foxprojetores@gmail.com>;
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Grato

Joséli Pereira Baião
MM Rodrigues
61-32543511
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RES: ESCLARECIMENTO (descritivo técnico - bebedouro Procel) PE
8/2019 (1254)

Boa tarde,
 
Informamos que a  eficiência energé�ca é um critério de escolha da Administração.
Isso é importante porque os bebedouros são como “geladeiras” e consomem energia 24 horas por dia.
A portaria INMETRO nº 344/2014, mencionada no subitem2.12 do anexo I-B, Termo de Referência, aprova os Requisitos
de Avaliação da Conformidade – RAC do produto e trata da e�quetagem compulsória. Desta forma, embora não tenha
ENCE, bebedouros, purificadores de água e filtros, por exemplo são obrigados a terem o Selo de iden�ficação de
Conformidade de desempenho bacteriológico e de par�culado, ou seja, o quanto é capaz de purificara água para
consumo humano. Cada equipamento possui um resultado, alguns purificando mais outras menos.
 
De: MDH - Licitacao 
Enviada em: quarta-feira, 13 de novembro de 2019 15:08
Para: Andrea da Silva <andrea.silva@mdh.gov.br>
Assunto: Enc: ESCLARECIMENTO (descri�vo técnico - bebedouro Procel) PE 8/2019 (1254)
 

 

De: Atendimento - Dominio <atendimento@dominiocomercio.com.br>
Enviado: sexta-feira, 8 de novembro de 2019 15:24
Para: MDH - Licitacao
Assunto: ESCLARECIMENTO (descri�vo técnico - bebedouro Procel) PE 8/2019 (1254)
 

MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS
DIVISÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2019
 

Prezados, boa tarde!
 
A empresa Dominio Comercio de Equipamentos Eireli - EPP, vem por meio deste solicitar
esclarecimento sobre o pregão eletrônico acima citado, o qual temos total interesse em par�cipar.

Ao analisarmos o edital e os demais anexos que nos foram disponibilizados, constatamos
divergências que devemos esclarecê-las antes da abertura do certame.

 

BEBEDOURO
2. Especificação Técnica do bebedouro refrigerador de coluna para qualquer ambiente, sem precisar de apoio e
ponto de água, com:

Andrea da Silva
qua 13/11/2019 15:30

Para:MDH - Licitacao <licitacao@mdh.gov.br>;
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2.1. Gabinete em plás�co injetado e chapa eletro zincada pintado na cor branca;
2.2. U�lização de gás refrigerante ecológico livre de CFC;
2.3. Pingadeira removível;
2.4. Capacidade para garrafões de 20 litros;
2.5. Reservatório e dutos em materiais 100% atóxico;
2.6. Termostato regulável;
2.7. Elétrico;
2.8. Alimentação bivolt;
2.9. Duas saídas de água, sendo uma para água refrigerada e outra para água na temperatura ambiente;
2.10. Garan�a mínima de 12 (doze) meses e manual em português, com assistência nas capitais; e
2.11. Comprovação de que objeto economiza Energia Elétrica e não produz ruído acima do estabelecido em lei.
2.12. Só será admi�da a oferta do produto que possua a E�queta Nacional de Conservação de Energia –
ENCE, com a indicação do consumo de energia elétrica (kWh/mês) , nos termos da Portaria INMETRO n°
344/2014, que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade – RAC do produto e trata da
e�quetagem compulsória.

 

No texto acima solicita-se que os itens 6, 7, 8, 9 e 10 possuam a Etiqueta Nacional de Conservação de
energia - ENCE, ou seja, etiqueta Procel.  Essa etiqueta é emitida apenas para as linhas de produtos
aprovadas no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), conforme o desempenho do produto.

Portanto, tal solicitação encontrada em edital é equivocada, pois todos os bebedouros do edital de
Pregão eletrônico n° 8/2019 não possuem tal certificação, tendo em vista que não estão relacionados
na tabela de consumo/eficiência energética disponibilizado pelo INMETRO.

O programa Brasileiro de Etiquetagem – PBE, coordenado pelo Inmetro, etiqueta os produtos com a
classificação de “A” a “E”.

Complementarmente, os mais eficientes em cada categoria são premiados com os Selos Procel e
Conpet, premiações de caráter voluntario concedidas, respectivamente, pela Eletrobrás e pela
Petrobras.

O selo Procel premia os equipamentos elétricos e o Selo Conpet aqueles que consomem gás.

Ambos os programas servem para acelerar a melhoria tecnológica, funcionando de forma integrada
com a etiquetagem do Inmetro.

A tabela disponibilizada abaixo apresenta todos os produtos aprovados no Programa brasileiro de
Etiquetagem (PBE) e que portanto, estão autorizados a ostentar a Etiqueta Nacional de Conservação
de Energia (ENCE).

Estas tabelas são atualizadas periodicamente e representam o estágio atual em termos de consumo
de energia e/ou de eficiência energética dos diversos produtos enfocados.

Tabela de Produtos

·        Aquecedores de água a gás
·        Aquecedores elétricos de hidromassagem
·        Aquecedores elétricos de passagem
·        Aquecedores elétricos de acumulação (boiler)
·        Bombas e moto bombas centrífugas
·        Chuveiros elétricos
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·        Condicionadores de ar
·        Congeladores ver�cais, congeladores ver�cais frost-free e congeladores horizontais
·        Duchas higiênicas elétricas
·        Edificações
·        Fogões e fornos domés�cos a gás
·        Fornos elétricos comerciais
·        Fornos de micro-ondas
·        Lâmpadas decora�vas - linha incandescentes - 127v e 220v
·        Lâmpadas de uso domés�co - linha incandescentes - 127v e 220v
·        Lâmpadas fluorescentes compactas 12vcc
·        Lâmpadas fluorescentes compactas c/ reator integrado (127v)
·        Lâmpadas fluorescentes compactas c/ reator integrado (220v)
·        Lâmpada vapor de sódio a alta pressão
·        Lavadoras de roupa semiautomá�cas
·        Lavadoras de roupas automá�cas abertura superior (top load)
·        Lavadoras de roupa automá�cas abertura frontal (front load)
·        Lavadoras de roupa e secadora automá�cas com abertura superior (lava e seca)
·        Lavadoras de roupa e secadora automá�cas com abertura frontal (lava e seca)
·        Motores elétricos trifásicos
·        Pbe veicular
·        Refrigeradores, frigobares, combinados, combinados frost-free
·        Sistema de energia fotovoltaica
·        Sistemas e equipamentos para aquecimento solar de água (pbe solar – coletores e reservatórios)  
·        Televisores - standy-by
·        Torneiras elétricas
·        Transformadores de distribuição em líquido isolante
·        Ven�ladores de mesa, parede, pedestal e circuladores.
·        Ven�ladores de teto 127v
·        Ven�ladores de teto 220v

As informações deste esclarecimento foram baseadas nas regulamentações oficiais do Inmetro,
Procel e Conpet. Para melhor verificação de tais informações segue link da tabela de produtos
relacionados ao Procel e Conpet (veja em: http://www.inmetro.gov.br/consumidor/tabelas.asp). 

Mediante os apontamentos aqui realizados, gostaríamos que essa Administração suprimisse a
exigência "Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE" contida nas especificações técnicas
dos itens 6, 7, 8, 9 e 10, tendo em vista que a solicitação da etiquetagem da classificação energética
foi feita de maneira errônea para esses materiais.

Informo que estamos levando a vosso conhecimento informações reais do mercado, garan�ndo ampla disputa
para os itens mencionados, sem que haja prejuízo ao erário e também as concorrentes interessadas no
certame.
-- 
Atenciosamente,
 
Caroline Stresser
Domínio Comércio de Equipamentos Eireli - EPP
Fone: (41) 3388-3425
Fax: (41) 3388-3426
atendimento@dominiocomercio.com.br
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ESCLARECIMENTO (descritivo técnico - bebedouro Procel) PE
8/2019 (1254)

MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS
DIVISÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2019

Prezados, boa tarde!

 
A empresa Dominio Comercio de Equipamentos Eireli - EPP, vem por meio deste solicitar
esclarecimento sobre o pregão eletrônico acima citado, o qual temos total interesse em participar.

Ao analisarmos o edital e os demais anexos que nos foram disponibilizados, constatamos divergências que devemos esclarecê-las
antes da abertura do certame.

BEBEDOURO
2. Especificação Técnica do bebedouro refrigerador de coluna para qualquer ambiente, sem precisar de apoio e ponto de água, com:
2.1. Gabinete em plástico injetado e chapa eletro zincada pintado na cor branca;
2.2. Utilização de gás refrigerante ecológico livre de CFC;
2.3. Pingadeira removível;
2.4. Capacidade para garrafões de 20 litros;
2.5. Reservatório e dutos em materiais 100% atóxico;
2.6. Termostato regulável;
2.7. Elétrico;
2.8. Alimentação bivolt;
2.9. Duas saídas de água, sendo uma para água refrigerada e outra para água na temperatura ambiente;
2.10. Garantia mínima de 12 (doze) meses e manual em português, com assistência nas capitais; e
2.11. Comprovação de que objeto economiza Energia Elétrica e não produz ruído acima do estabelecido em lei.
2.12. Só será admitida a oferta do produto que possua a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, com a indicação
do consumo de energia elétrica (kWh/mês) , nos termos da Portaria INMETRO n° 344/2014, que aprova os Requisitos de
Avaliação da Conformidade – RAC do produto e trata da etiquetagem compulsória.

No texto acima solicita-se que os itens 6, 7, 8, 9 e 10 possuam a Etiqueta Nacional de Conservação de energia - ENCE, ou seja, etiqueta
Procel.  Essa etiqueta é emitida apenas para as linhas de produtos aprovadas no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), conforme o
desempenho do produto.

Portanto, tal solicitação encontrada em edital é equivocada, pois todos os bebedouros do edital de Pregão eletrônico n° 8/2019 não
possuem tal certificação, tendo em vista que não estão relacionados na tabela de consumo/eficiência energética disponibilizado pelo
INMETRO.

O programa Brasileiro de Etiquetagem – PBE, coordenado pelo Inmetro, etiqueta os produtos com a classificação de “A” a “E”.

Complementarmente, os mais eficientes em cada categoria são premiados com os Selos Procel e Conpet, premiações de caráter
voluntario concedidas, respectivamente, pela Eletrobrás e pela Petrobras.

Atendimento - Dominio <atendimento@dominiocomercio.com.br>
sex 08/11/2019 15:24

Para:MDH - Licitacao <licitacao@mdh.gov.br>;
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O selo Procel premia os equipamentos elétricos e o Selo Conpet aqueles que consomem gás.

Ambos os programas servem para acelerar a melhoria tecnológica, funcionando de forma integrada com a etiquetagem do Inmetro.

A tabela disponibilizada abaixo apresenta todos os produtos aprovados no Programa brasileiro de Etiquetagem (PBE) e que portanto,
estão autorizados a ostentar a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE).

Estas tabelas são atualizadas periodicamente e representam o estágio atual em termos de consumo de energia e/ou de eficiência
energética dos diversos produtos enfocados.

Tabela de Produtos

·        Aquecedores de água a gás
·        Aquecedores elétricos de hidromassagem
·        Aquecedores elétricos de passagem
·        Aquecedores elétricos de acumulação (boiler)
·        Bombas e moto bombas centrífugas
·        Chuveiros elétricos
·        Condicionadores de ar
·        Congeladores verticais, congeladores verticais frost-free e congeladores horizontais
·        Duchas higiênicas elétricas
·        Edificações
·        Fogões e fornos domésticos a gás
·        Fornos elétricos comerciais
·        Fornos de micro-ondas
·        Lâmpadas decorativas - linha incandescentes - 127v e 220v
·        Lâmpadas de uso doméstico - linha incandescentes - 127v e 220v
·        Lâmpadas fluorescentes compactas 12vcc
·        Lâmpadas fluorescentes compactas c/ reator integrado (127v)
·        Lâmpadas fluorescentes compactas c/ reator integrado (220v)
·        Lâmpada vapor de sódio a alta pressão
·        Lavadoras de roupa semiautomáticas
·        Lavadoras de roupas automáticas abertura superior (top load)
·        Lavadoras de roupa automáticas abertura frontal (front load)
·        Lavadoras de roupa e secadora automáticas com abertura superior (lava e seca)
·        Lavadoras de roupa e secadora automáticas com abertura frontal (lava e seca)
·        Motores elétricos trifásicos
·        Pbe veicular
·        Refrigeradores, frigobares, combinados, combinados frost-free
·        Sistema de energia fotovoltaica
·        Sistemas e equipamentos para aquecimento solar de água (pbe solar – coletores e reservatórios)  
·        Televisores - standy-by
·        Torneiras elétricas
·        Transformadores de distribuição em líquido isolante
·        Ventiladores de mesa, parede, pedestal e circuladores.
·        Ventiladores de teto 127v
·        Ventiladores de teto 220v

As informações deste esclarecimento foram baseadas nas regulamentações oficiais do Inmetro, Procel e Conpet. Para melhor
verificação de tais informações segue link da tabela de produtos relacionados ao Procel e Conpet (veja em:
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/tabelas.asp). 

Mediante os apontamentos aqui realizados, gostaríamos que essa Administração suprimisse a exigência "Etiqueta Nacional de
Conservação de Energia - ENCE" contida nas especificações técnicas dos itens 6, 7, 8, 9 e 10, tendo em vista que a solicitação da
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etiquetagem da classificação energética foi feita de maneira errônea para esses materiais.

Informo que estamos levando a vosso conhecimento informações reais do mercado, garantindo ampla disputa para os itens
mencionados, sem que haja prejuízo ao erário e também as concorrentes interessadas no certame.

--  
Atenciosamente, 

Caroline Stresser 
Domínio Comércio de Equipamentos Eireli - EPP 
Fone: (41) 3388-3425 
Fax: (41) 3388-3426 
atendimento@dominiocomercio.com.br
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Re: Enc: ESCLARECIMENTO (descritivo técnico - bebedouro Procel)
PE 8/2019 (1254)

Boa tarde!

No edital esta exigindo que os bebedouros sejam Bivolt, contudo os mesmos são refrigerados através de compressor o qual possui
tensão 110v ou 220v, sendo possível a escolha no momento do pedido.

Então questionamos, será aceito bebedouro com tensão 110v ou 220v?

Lembrando que os bebedouros não possuem etiqueta ENCE/PROCEL, e sim etiqueta do INMETRO, se houver alguma objeção por
gentileza informar.

OBSERVAÇÃO: Foi informado na resposta ao esclarecimento anterior algo sobre purificar água para o consumo humano, porém os
bebedouros quais estão sendo solicitados nos descritivos técnicos do termo de referência se trata do modelo de coluna para garrafão,
ou seja, este bebedouro utilizada água engarrafada e não executa nenhuma purificação através de filtro ou algo do tipo.

Ficamos no aguardo.

Em 13/11/2019 15:33, MDH - Licitacao escreveu:

Boa tarde Sr. Igor

Repassamos a Vossa Senhoria os esclarecimentos prestados pela área técnica que requisitou a aquisição.

Favor acusar recebimento.

Atenciosamente,

Coordenação de Licitações e Contratos - COLIC
(61) 2027-3764

De: Andrea da Silva
Enviado: quarta-feira, 13 de novembro de 2019 15:30
Para: MDH - Licitacao
Assunto: RES: ESCLARECIMENTO (descri�vo técnico - bebedouro Procel) PE 8/2019 (1254)
 
Boa tarde,
 
Informamos que a  eficiência energé�ca é um critério de escolha da Administração.
Isso é importante porque os bebedouros são como “geladeiras” e consomem energia 24 horas por dia.

Dominio - Atendimento <atendimento@dominiocomercio.com.br>
qua 13/11/2019 15:58

Para:MDH - Licitacao <licitacao@mdh.gov.br>;

Prioridade: Alta
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A portaria INMETRO nº 344/2014, mencionada no subitem2.12 do anexo I-B, Termo de Referência, aprova
os Requisitos de Avaliação da Conformidade – RAC do produto e trata da e�quetagem compulsória. Desta
forma, embora não tenha ENCE, bebedouros, purificadores de água e filtros, por exemplo são obrigados a
terem o Selo de iden�ficação de Conformidade de desempenho bacteriológico e de par�culado, ou seja, o
quanto é capaz de purificara água para consumo humano. Cada equipamento possui um resultado, alguns
purificando mais outras menos.
 
De: MDH - Licitacao 
Enviada em: quarta-feira, 13 de novembro de 2019 15:08
Para: Andrea da Silva <andrea.silva@mdh.gov.br>
Assunto: Enc: ESCLARECIMENTO (descri�vo técnico - bebedouro Procel) PE 8/2019 (1254)
 
 

De: Atendimento - Dominio <atendimento@dominiocomercio.com.br>
Enviado: sexta-feira, 8 de novembro de 2019 15:24
Para: MDH - Licitacao
Assunto: ESCLARECIMENTO (descri�vo técnico - bebedouro Procel) PE 8/2019 (1254)
 
MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS
DIVISÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2019
 

Prezados, boa tarde!
 
A empresa Dominio Comercio de Equipamentos Eireli - EPP, vem por meio deste
solicitar esclarecimento sobre o pregão eletrônico acima citado, o qual temos total interesse em
par�cipar.
Ao analisarmos o edital e os demais anexos que nos foram disponibilizados, constatamos
divergências que devemos esclarecê-las antes da abertura do certame.
 
BEBEDOURO
2. Especificação Técnica do bebedouro refrigerador de coluna para qualquer ambiente, sem
precisar de apoio e ponto de água, com:
2.1. Gabinete em plás�co injetado e chapa eletro zincada pintado na cor branca;
2.2. U�lização de gás refrigerante ecológico livre de CFC;
2.3. Pingadeira removível;
2.4. Capacidade para garrafões de 20 litros;
2.5. Reservatório e dutos em materiais 100% atóxico;
2.6. Termostato regulável;
2.7. Elétrico;
2.8. Alimentação bivolt;
2.9. Duas saídas de água, sendo uma para água refrigerada e outra para água na temperatura
ambiente;
2.10. Garan�a mínima de 12 (doze) meses e manual em português, com assistência nas capitais; e
2.11. Comprovação de que objeto economiza Energia Elétrica e não produz ruído acima do
estabelecido em lei.
2.12. Só será admi�da a oferta do produto que possua a E�queta Nacional de Conservação de
Energia – ENCE, com a indicação do consumo de energia elétrica (kWh/mês) , nos termos da
Portaria INMETRO n° 344/2014, que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade – RAC
do produto e trata da e�quetagem compulsória.
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No texto acima solicita-se que os itens 6, 7, 8, 9 e 10 possuam a Etiqueta Nacional de
Conservação de energia - ENCE, ou seja, etiqueta Procel.  Essa etiqueta é emitida apenas
para as linhas de produtos aprovadas no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE),
conforme o desempenho do produto.
Portanto, tal solicitação encontrada em edital é equivocada, pois todos os bebedouros do
edital de Pregão eletrônico n° 8/2019 não possuem tal certificação, tendo em vista que
não estão relacionados na tabela de consumo/eficiência energética disponibilizado pelo
INMETRO.
O programa Brasileiro de Etiquetagem – PBE, coordenado pelo Inmetro, etiqueta os
produtos com a classificação de “A” a “E”.
Complementarmente, os mais eficientes em cada categoria são premiados com os Selos
Procel e Conpet, premiações de caráter voluntario concedidas, respectivamente, pela
Eletrobrás e pela Petrobras.
O selo Procel premia os equipamentos elétricos e o Selo Conpet aqueles que consomem
gás.
Ambos os programas servem para acelerar a melhoria tecnológica, funcionando de forma
integrada com a etiquetagem do Inmetro.
A tabela disponibilizada abaixo apresenta todos os produtos aprovados no Programa
brasileiro de Etiquetagem (PBE) e que portanto, estão autorizados a ostentar a Etiqueta
Nacional de Conservação de Energia (ENCE).
Estas tabelas são atualizadas periodicamente e representam o estágio atual em termos de
consumo de energia e/ou de eficiência energética dos diversos produtos enfocados.
Tabela de Produtos

·        Aquecedores de água a gás
·        Aquecedores elétricos de hidromassagem
·        Aquecedores elétricos de passagem
·        Aquecedores elétricos de acumulação (boiler)
·        Bombas e moto bombas centrífugas
·        Chuveiros elétricos
·        Condicionadores de ar
·        Congeladores ver�cais, congeladores ver�cais frost-free e congeladores horizontais
·        Duchas higiênicas elétricas
·        Edificações
·        Fogões e fornos domés�cos a gás
·        Fornos elétricos comerciais
·        Fornos de micro-ondas
·        Lâmpadas decora�vas - linha incandescentes - 127v e 220v
·        Lâmpadas de uso domés�co - linha incandescentes - 127v e 220v
·        Lâmpadas fluorescentes compactas 12vcc
·        Lâmpadas fluorescentes compactas c/ reator integrado (127v)
·        Lâmpadas fluorescentes compactas c/ reator integrado (220v)
·        Lâmpada vapor de sódio a alta pressão
·        Lavadoras de roupa semiautomá�cas
·        Lavadoras de roupas automá�cas abertura superior (top load)
·        Lavadoras de roupa automá�cas abertura frontal (front load)
·        Lavadoras de roupa e secadora automá�cas com abertura superior (lava e seca)
·        Lavadoras de roupa e secadora automá�cas com abertura frontal (lava e seca)
·        Motores elétricos trifásicos
·        Pbe veicular
·        Refrigeradores, frigobares, combinados, combinados frost-free
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·        Sistema de energia fotovoltaica
·        Sistemas e equipamentos para aquecimento solar de água (pbe solar – coletores e
reservatórios)  
·        Televisores - standy-by
·        Torneiras elétricas
·        Transformadores de distribuição em líquido isolante
·        Ven�ladores de mesa, parede, pedestal e circuladores.
·        Ven�ladores de teto 127v
·        Ven�ladores de teto 220v

As informações deste esclarecimento foram baseadas nas regulamentações oficiais do
Inmetro, Procel e Conpet. Para melhor verificação de tais informações segue link da tabela
de produtos relacionados ao Procel e Conpet (veja em:
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/tabelas.asp). 
Mediante os apontamentos aqui realizados, gostaríamos que essa Administração
suprimisse a exigência "Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE" contida nas
especificações técnicas dos itens 6, 7, 8, 9 e 10, tendo em vista que a solicitação da
etiquetagem da classificação energética foi feita de maneira errônea para esses materiais.
Informo que estamos levando a vosso conhecimento informações reais do mercado, garan�ndo
ampla disputa para os itens mencionados, sem que haja prejuízo ao erário e também as
concorrentes interessadas no certame.
-- 
Atenciosamente,
 
Caroline Stresser
Domínio Comércio de Equipamentos Eireli - EPP
Fone: (41) 3388-3425
Fax: (41) 3388-3426
atendimento@dominiocomercio.com.br
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Re: Enc: ESCLARECIMENTO (descritivo técnico - bebedouro Procel)
PE 8/2019 (1254)

Boa tarde,
 
Pergunta 1): No edital está exigindo que os bebedouros sejam Bivolt, contudo os mesmos são refrigerados através de
compressor o qual possui tensão 110v ou 220v, sendo possível a escolha no momento do pedido. Então ques�onamos,
será aceito bebedouro com tensão 110v ou 220v?
Resposta: Sim.
 
Pergunta 2): Lembrando que os bebedouros não possuem e�queta ENCE/PROCEL, e sim e�queta do INMETRO, se
houver alguma objeção por gen�leza informar.
Resposta: Sem objeção.
 
Pergunta 3): Foi informado na resposta ao esclarecimento anterior algo sobre purificar água para o consumo humano,
porém os bebedouros quais estão sendo solicitados nos descri�vos técnicos do termo de referência se trata do modelo
de coluna para garrafão, ou seja, este bebedouro u�lizada água engarrafada e não executa nenhuma purificação através
de filtro ou algo do �po.
Resposta: Correta sua observação.

Atenciosamente,

Coordenação de Licitações e Contratos - COLIC

Obs.: Favor confirmar recebimento.

De: Dominio - Atendimento <atendimento@dominiocomercio.com.br>
Enviado: quarta-feira, 13 de novembro de 2019 15:58
Para: MDH - Licitacao
Assunto: Re: Enc: ESCLARECIMENTO (descri�vo técnico - bebedouro Procel) PE 8/2019 (1254)
 
Boa tarde!

No edital esta exigindo que os bebedouros sejam Bivolt, contudo os mesmos são refrigerados através de
compressor o qual possui tensão 110v ou 220v, sendo possível a escolha no momento do pedido.

Então ques�onamos, será aceito bebedouro com tensão 110v ou 220v?

Lembrando que os bebedouros não possuem e�queta ENCE/PROCEL, e sim e�queta do INMETRO, se houver
alguma objeção por gen�leza informar.

OBSERVAÇÃO: Foi informado na resposta ao esclarecimento anterior algo sobre purificar água para o consumo
humano, porém os bebedouros quais estão sendo solicitados nos descri�vos técnicos do termo de referência

MDH - Licitacao
qua 13/11/2019 17:44

Para:Dominio - Atendimento <atendimento@dominiocomercio.com.br>;
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se trata do modelo de coluna para garrafão, ou seja, este bebedouro u�lizada água engarrafada e não executa
nenhuma purificação através de filtro ou algo do �po.

Ficamos no aguardo.

Em 13/11/2019 15:33, MDH - Licitacao escreveu:

Boa tarde Sr. Igor

Repassamos a Vossa Senhoria os esclarecimentos prestados pela área técnica que requisitou a
aquisição.

Favor acusar recebimento.

Atenciosamente,

Coordenação de Licitações e Contratos - COLIC
(61) 2027-3764

De: Andrea da Silva
Enviado: quarta-feira, 13 de novembro de 2019 15:30
Para: MDH - Licitacao
Assunto: RES: ESCLARECIMENTO (descri�vo técnico - bebedouro Procel) PE 8/2019 (1254)
 
Boa tarde,
 
Informamos que a  eficiência energé�ca é um critério de escolha da Administração.
Isso é importante porque os bebedouros são como “geladeiras” e consomem energia 24 horas por dia.
A portaria INMETRO nº 344/2014, mencionada no subitem2.12 do anexo I-B, Termo de Referência, aprova
os Requisitos de Avaliação da Conformidade – RAC do produto e trata da e�quetagem compulsória. Desta
forma, embora não tenha ENCE, bebedouros, purificadores de água e filtros, por exemplo são obrigados a
terem o Selo de iden�ficação de Conformidade de desempenho bacteriológico e de par�culado, ou seja, o
quanto é capaz de purificara água para consumo humano. Cada equipamento possui um resultado, alguns
purificando mais outras menos.
 
De: MDH - Licitacao 
Enviada em: quarta-feira, 13 de novembro de 2019 15:08
Para: Andrea da Silva <andrea.silva@mdh.gov.br>
Assunto: Enc: ESCLARECIMENTO (descri�vo técnico - bebedouro Procel) PE 8/2019 (1254)
 
 

De: Atendimento - Dominio <atendimento@dominiocomercio.com.br>
Enviado: sexta-feira, 8 de novembro de 2019 15:24
Para: MDH - Licitacao
Assunto: ESCLARECIMENTO (descri�vo técnico - bebedouro Procel) PE 8/2019 (1254)
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MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS
DIVISÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8/2019
 

Prezados, boa tarde!
 
A empresa Dominio Comercio de Equipamentos Eireli - EPP, vem por meio deste
solicitar esclarecimento sobre o pregão eletrônico acima citado, o qual temos total interesse em
par�cipar.
Ao analisarmos o edital e os demais anexos que nos foram disponibilizados, constatamos
divergências que devemos esclarecê-las antes da abertura do certame.
 
BEBEDOURO
2. Especificação Técnica do bebedouro refrigerador de coluna para qualquer ambiente, sem
precisar de apoio e ponto de água, com:
2.1. Gabinete em plás�co injetado e chapa eletro zincada pintado na cor branca;
2.2. U�lização de gás refrigerante ecológico livre de CFC;
2.3. Pingadeira removível;
2.4. Capacidade para garrafões de 20 litros;
2.5. Reservatório e dutos em materiais 100% atóxico;
2.6. Termostato regulável;
2.7. Elétrico;
2.8. Alimentação bivolt;
2.9. Duas saídas de água, sendo uma para água refrigerada e outra para água na temperatura
ambiente;
2.10. Garan�a mínima de 12 (doze) meses e manual em português, com assistência nas capitais; e
2.11. Comprovação de que objeto economiza Energia Elétrica e não produz ruído acima do
estabelecido em lei.
2.12. Só será admi�da a oferta do produto que possua a E�queta Nacional de Conservação de
Energia – ENCE, com a indicação do consumo de energia elétrica (kWh/mês) , nos termos da
Portaria INMETRO n° 344/2014, que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade – RAC
do produto e trata da e�quetagem compulsória.
 
No texto acima solicita-se que os itens 6, 7, 8, 9 e 10 possuam a E�queta Nacional de Conservação
de energia - ENCE, ou seja, e�queta Procel.  Essa e�queta é emi�da apenas para as linhas de
produtos aprovadas no Programa Brasileiro de E�quetagem (PBE), conforme o desempenho do
produto.
Portanto, tal solicitação encontrada em edital é equivocada, pois todos os bebedouros do edital
de Pregão eletrônico n° 8/2019 não possuem tal cer�ficação, tendo em vista que não estão
relacionados na tabela de consumo/eficiência energé�ca disponibilizado pelo INMETRO.
O programa Brasileiro de E�quetagem – PBE, coordenado pelo Inmetro, e�queta os produtos com
a classificação de “A” a “E”.
Complementarmente, os mais eficientes em cada categoria são premiados com os Selos Procel e
Conpet, premiações de caráter voluntario concedidas, respec�vamente, pela Eletrobrás e pela
Petrobras.
O selo Procel premia os equipamentos elétricos e o Selo Conpet aqueles que consomem gás.
Ambos os programas servem para acelerar a melhoria tecnológica, funcionando de forma
integrada com a e�quetagem do Inmetro.
A tabela disponibilizada abaixo apresenta todos os produtos aprovados no Programa brasileiro de
E�quetagem (PBE) e que portanto, estão autorizados a ostentar a E�queta Nacional de
Conservação de Energia (ENCE).
Estas tabelas são atualizadas periodicamente e representam o estágio atual em termos de
consumo de energia e/ou de eficiência energé�ca dos diversos produtos enfocados.
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Tabela de Produtos

·        Aquecedores de água a gás
·        Aquecedores elétricos de hidromassagem
·        Aquecedores elétricos de passagem
·        Aquecedores elétricos de acumulação (boiler)
·        Bombas e moto bombas centrífugas
·        Chuveiros elétricos
·        Condicionadores de ar
·        Congeladores ver�cais, congeladores ver�cais frost-free e congeladores horizontais
·        Duchas higiênicas elétricas
·        Edificações
·        Fogões e fornos domés�cos a gás
·        Fornos elétricos comerciais
·        Fornos de micro-ondas
·        Lâmpadas decora�vas - linha incandescentes - 127v e 220v
·        Lâmpadas de uso domés�co - linha incandescentes - 127v e 220v
·        Lâmpadas fluorescentes compactas 12vcc
·        Lâmpadas fluorescentes compactas c/ reator integrado (127v)
·        Lâmpadas fluorescentes compactas c/ reator integrado (220v)
·        Lâmpada vapor de sódio a alta pressão
·        Lavadoras de roupa semiautomá�cas
·        Lavadoras de roupas automá�cas abertura superior (top load)
·        Lavadoras de roupa automá�cas abertura frontal (front load)
·        Lavadoras de roupa e secadora automá�cas com abertura superior (lava e seca)
·        Lavadoras de roupa e secadora automá�cas com abertura frontal (lava e seca)
·        Motores elétricos trifásicos
·        Pbe veicular
·        Refrigeradores, frigobares, combinados, combinados frost-free
·        Sistema de energia fotovoltaica
·        Sistemas e equipamentos para aquecimento solar de água (pbe solar – coletores e
reservatórios)  
·        Televisores - standy-by
·        Torneiras elétricas
·        Transformadores de distribuição em líquido isolante
·        Ven�ladores de mesa, parede, pedestal e circuladores.
·        Ven�ladores de teto 127v
·        Ven�ladores de teto 220v

As informações deste esclarecimento foram baseadas nas regulamentações oficiais do Inmetro,
Procel e Conpet. Para melhor verificação de tais informações segue link da tabela de produtos
relacionados ao Procel e Conpet (veja em: h�p://www.inmetro.gov.br/consumidor/tabelas.asp). 
Mediante os apontamentos aqui realizados, gostaríamos que essa Administração suprimisse a
exigência "E�queta Nacional de Conservação de Energia - ENCE" con�da nas especificações
técnicas dos itens 6, 7, 8, 9 e 10, tendo em vista que a solicitação da e�quetagem da classificação
energé�ca foi feita de maneira errônea para esses materiais.
Informo que estamos levando a vosso conhecimento informações reais do mercado, garan�ndo
ampla disputa para os itens mencionados, sem que haja prejuízo ao erário e também as
concorrentes interessadas no certame.
-- 
Atenciosamente,
 
Caroline Stresser
Domínio Comércio de Equipamentos Eireli - EPP
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Fone: (41) 3388-3425
Fax: (41) 3388-3426
atendimento@dominiocomercio.com.br
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