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9ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 17 de abril de 2013, no 
Auditório “Ministro Genésio de Almeida Moura”. 
 
PRESIDENTE – Conselheiro Antonio Roque Citadini 
RELATOR – Auditor Substituto de Conselheiro Samy Wurman 
PROCURADOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS – Celso Augusto 
Matuck Feres Júnior 
PROCURADOR-CHEFE DA FAZENDA DO ESTADO – Luiz Menezes Neto 
SECRETÁRIO – Sérgio Ciquera Rossi 
PROCESSO – TC-000312.989.13-0 – EXAME PRÉVIO DE EDITAL 
Representante: Renato Pricoli Marques Dourado - OAB/SP n° 222.046. 
Representado: Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo 
- Profª. Dra. Maria Herminia Brandão Tavares de Almeida – Diretora de Instituto 
Especializado. 
Assunto: Representação formulada contra o edital do Pregão Eletrônico n° 
00001/2013 – IRI – Processo n° 12.1.14948.01.3, do Instituto de Relações 
Internacionais da Universidade de São Paulo, que objetiva a “aquisição de 
impressora etiquetas de código de barras, microcomputador compatível IBM-PC, 
monitor de vídeo de alta resolução, no break, servidor de rede conforme 
especificações e condições constantes do Edital e seus Anexos”. 
 
 RELATOR – Tratam os autos de representação formulada pelo Advogado 
Renato Pricoli Marques Dourado contra o edital do Pregão Eletrônico n° 
00001/2013 – IRI – Processo n° 12.1.14948.01.2, do Instituto de Relações 
Internacionais da Universidade de São Paulo. 
 
 (Relatório e Voto juntado aos autos) 
  

É o meu voto. 
 
 PRESIDENTE – Em discussão. Com a palavra o Conselheiro Renato Martins 
Costa. 
  
 CONSELHEIRO RENATO MARTINS COSTA – Para cumprimentar o Senhor 
Relator, Senhor Presidente, que soube transitar com rara felicidade nessa linha 
muito tênue e fina entre o que são exigências contra as quais aparentemente 
ninguém pode se voltar, quem não quer que os métodos produtivos sejam 
respeitadores dos princípios ambientais e produzam o menor impacto possível na 
natureza? Todo o mundo quer isso, mas que tipo de exigência se torna pertinente 
para marcar essa posição? Acredito que Sua Excelência teve muita felicidade de 
desenvolver o assunto, estabelecendo balizas que serão muito importantes para 
votos futuros, porque certamente é matéria que tende a se repetir aqui.  
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Acompanho. A palavra é apenas para cumprimentar o eminente Relator e 
aderir expressamente à sua posição. 
 
 CONSELHEIRO EDGARD CAMARGO RODRIGUES – Senhor Presidente, 
para discutir. 
 
 PRESIDENTE – Com a palavra o Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues. 
 
 CONSELHEIRO EDGARD CAMARGO RODRIGUES – Para aderir à 
manifestação do Conselheiro Renato Martins Costa e cumprimentar também o 
Relator pelo desate da questão. Eu, na verdade, queria ter lido com mais tempo e 
atenção o voto de Vossa Excelência. A dúvida é: Vossa Excelência se refere a 
organismos de certificação nacionais ou internacionais com a mesma abrangência 
desse instituto que foi eleito pela Universidade? Porque se trata, na verdade, de 
verificar os meios de fabricação e não a utilização dos equipamentos.  Existem no 
Brasil, além desses citados, por exemplo, os organismos oficiais citados, estão 
capacitados para esse tipo de avaliação? É curiosidade só minha. 
 
 RELATOR – Creio que estão. Existem sim. Não sei quais tipos de 
organismos, mas me foi informado de que haveria organismos. 
 
 CONSELHEIRO EDGARD CAMARGO RODRIGUES – Sei. No Brasil? 
 
 RELATOR – Sim, no Brasil. 
 
 CONSELHEIRO EDGARD CAMARGO RODRIGUES – Então, acompanho o 
voto do nobre Relator. 
  
 PRESIDENTE – Encerrada a discussão. Em votação.  Aprovado o voto do 
Relator. 
  

DECISÃO CONSTANTE DE ATA: Pelo voto do Auditor Substituto de 
Conselheiro Samy Wurman, Relator, e dos Conselheiros Edgard Camargo 
Rodrigues, Renato Martins Costa, Robson Marinho, Dimas Eduardo Ramalho e 
Sidney Estanislau Beraldo, o E. Plenário, diante do exposto no voto do Relator, na 
conformidade das correspondentes notas taquigráficas, decidiu, adstrito aos 
termos da inicial, julgar procedente a Representação, determinando ao Instituto de 
Relações Internacionais da Universidade de São Paulo que promova a retificação 
do Anexo I do edital do Pregão Eletrônico n° 00001/2013 – IRI – Processo n° 
12.1.14948.01.3, nos termos consignados no referido voto, devendo os 
responsáveis pelo certame, após alterações do instrumento em análise, atentar ao  
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disposto no § 4° do artigo 21 da Lei n° 8666/93, com nova publicação e reabertura 
de prazo para formulação de propostas. 

Serão expedidos os ofícios necessários, encaminhando-se os autos, após 
trânsito em julgado, à Diretoria competente da Casa para as devidas anotações, 
arquivando-o em seguida. 
 
Taquígrafa: Tania 
SDG-1/LANG 
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TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 17/04/2013 – SECÇÃO ESTADUAL 
 

Relator Substituto de Conselheiro Samy Wurman 
  

EXAME PRÉVIO DE EDITAL 
 

Processo:   312.989.13-0 
 
Representante:  Renato Pricoli Marques Dourado  
    OAB/SP nº 222.046 
 
Representada: Instituto de Relações Internacionais da 

Universidade de São Paulo 
 Profª. Dra. Maria Herminia Brandão Tavares de 

Almeida – Diretora de Instituto Especializado  
 
Assunto: Representação formulada contra o edital do 

Pregão Eletrônico nº 00001/2013 – IRI – Processo 
nº 12.1.14948.01.3, do Instituto de Relações 
Internacionais da Universidade de São Paulo, 
que objetiva a “aquisição de IMPRESSORA 
ETIQUETAS DE CÓDIGO DE BARRAS, 
MICROCOMPUTADOR COMPATÍVEL IBM-PC, 
MONITOR DE VÍDEO DE ALTA RESOLUÇÃO, NO 
BREAK, SERVIDOR DE REDE conforme 
especificações e condições constantes do Edital 
e seus Anexos”. 

 
 
Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Senhor Procurador da 
Fazenda do Estado, Senhor Procurador do Ministério Público de Contas, 

 
 
Tratam os autos da representação formulada pelo 

Advogado Renato Pricoli Marques Dourado, contra o edital do Pregão 
Eletrônico nº 00001/2013 – IRI – Processo nº 12.1.14948.01.3, do Instituto de 
Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, que objetiva a 
“aquisição de IMPRESSORA ETIQUETAS DE CÓDIGO DE BARRAS, 
MICROCOMPUTADOR COMPATÍVEL IBM-PC, MONITOR DE VÍDEO DE 
ALTA RESOLUÇÃO, NO BREAK, SERVIDOR DE REDE conforme 
especificações e condições constantes do Edital e seus Anexos”. 

  
Os questionamentos do representante recaíram 

contra o disposto no Anexo I do edital – Descrição do Objeto, no nº 15 dos 
itens 05, 06 e 07 do Lote 1, que estabelece: 

 
“15 - O equipamento ofertado deverá estar registrado no 
EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment 
Tool) da Agência de Proteção Ambiental (EPA), na 
categoria GOLD ou SILVER, no site: 
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http://www.epeat.net, comprovando que o equipamento 
atinge as exigências para controle do impacto ambiental 
em seu processo de fabricação.” 

 
Afirma que referida exigência é altamente restritiva e 

ofende os mais basilares princípios relativos às licitações públicas, 
principalmente o da isonomia, competitividade, economicidade e finalidade. 

 
Transcreve trecho da doutrina sobre o assunto e o 

inciso I do § 1º do artigo 3º da Lei 8666/93 e argumenta que o objetivo da 
licitação é possibilitar a participação de maior número de licitantes de todo 
território nacional, assim, entende que não pode o instrumento convocatório 
prever cláusulas restritivas, principalmente em respeito ao princípio da livre 
concorrência, isonomia e competitividade. 

 
Tece considerações sobre os princípios da isonomia 

e da competitividade, e entende que, para que sejam atendidos tais princípios, 
no presente caso, o edital não pode exigir que o equipamento ofertado seja 
registrado no EPEAT (Eletronic Environmental Assessment Tool) da Agência 
de Proteção Ambiental (EPA). 

 
Salienta que essa previsão reduz a participação de 

fornecedores para apenas duas empresas multinacionais e mais duas 
empresas nacionais (Itautec e Positivo), que possuem alguns poucos modelos 
de equipamentos listados no site EPEAT. 

 
Informa que o Certificado EPEAT é emitido nos 

Estados Unidos e que a organização responsável por sua emissão, GEC – 
Green Electronics Council, não possui representação no Brasil, não tendo 
sequer uma página traduzida para o idioma português, o que, sem dúvida, 
dificulta e restringe a obtenção do referido certificado. 

 
Esclarece, ainda, que referido documento não 

possui reconhecimento pela ABNT, pelo INMETRO ou por qualquer outra 
instituição pública nacional qualificada para análise de procedimentos, medidas 
e sistemas de gestão, não existindo estudo sobre a adequação de tais normas 
à realidade brasileira. 

 
A seu ver, a Administração, ao estabelecer no edital 

a exigência do mencionado certificado, obriga as empresas brasileiras a se 
submeterem as normas ambientais norte americanas, além de delegar a uma 
ONG estrangeira a atribuição de fiscalizar o atendimento às normas 
ambientais. 

 
Acrescenta que a mencionada certificação é 

totalmente desnecessária, uma vez que o INMETRO publicou a Portaria nº 
170, prevendo claramente que os computadores devem ser ecologicamente 
corretos, pois são testados para terem eficiência energética, e os testes são os 
mesmos no EPEAT e ENERGY STAR. 

 

http://www.epeat.net/
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Sobre a matéria traz à colação decisões 
administrativas de órgãos públicos nas quais a exigência é excluída dos atos 
convocatórios por falta de amparo legal, e também julgamento do Tribunal de 
Contas da União, que a considerou restritiva e desarrazoada. 

 
Finalizando, requer o acolhimento da impugnação 

para o fim de se determinar a suspensão do certame e a retificação do edital, 
excluindo as exigências de que os equipamentos que compõem os itens 05, 06 
e 07 do Lote 1 possuam o registro no EPAT (Electronic Product Environmental 
Assessment Tool) da Agência de Proteção Ambiental (EPA), na categoria 
GOLD ou SILVER. 

 
Examinando os termos da presente Representação 

a eminente Conselheira Cristiana de Castro Moraes vislumbrou disposições do 
ato convocatório que, ao menos em tese, estariam a contrariar a norma de 
regência.  

  
    Assim, considerando o teor do questionamento 
aduzido na inicial, aliado ao fato de que a data de abertura do certame estava 
marcada para ocorrer às 10h00 do dia 15 de março de 2013, com fundamento 
no parágrafo único do artigo 221 de nosso Regimento Interno, expediu ofício à 
autoridade responsável pelo certame, requisitando-lhe cópia completa do 
edital, a ser remetida a esta Corte no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 
facultando, no mesmo prazo, o oferecimento de justificativas sobre os pontos 
de impropriedade suscitados pelo representante. 
 
    Determinou, ainda, a suspensão da licitação até 
apreciação final da matéria.  
 

Em sessão de 20/03/2013, o Plenário, nos termos do 
parágrafo único do artigo 221 do Regimento Interno desta Corte de Contas, 
referendou os atos preliminares praticados pela eminente Conselheira, 
recebendo a matéria como Exame Prévio de Edital.  
 
    Regularmente notificado, o Instituto de Relações 
Internacionais da Universidade de São Paulo apresentou os documentos 
requisitados e as justificativas que entendeu cabíveis. 
 
     Invocando sua responsabilidade social e seu dever 
para com o meio ambiente, sustentou que os certificados EPEAT se 
consolidaram no ramo da tecnologia da informação e são amplamente 
utilizados em inúmeras licitações que visam à aquisição de equipamentos de 
informática e também por várias outras empresas. 
 
    Quanto à certificação Energy Star, informou que a 
mesma é um pré-requisito para a certificação EPEAT, pois a Energy Star atesta 
que o equipamento em questão é energeticamente eficiente para reduzir 
emissões de gases com efeito estufa, que computadores e monitores foram os 
primeiros produtos rotulados e, então, a certificação EPEAT  se tornou muito 
mais abrangente que a Energy Star. 
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    Aduziu que, em consulta à página da EPEAT na 
Rede Mundial de Computadores (www.epeat.net), verificou que, ao contrário do 
alegado pelo autor da Representação, há 19 empresas internacionais que 
fazem atendimento em território brasileiro e mais 3 empresas genuinamente 
brasileiras, as quais, juntas, possuem 423 computadores do tipo desktop com o 
certificado mencionado. 
 
    Acrescenta que a Portaria nº. 170 do INMETRO não 
visa atender às questões ambientais e sim estabelecer requisitos para o 
Programa de Avaliação da Conformidade de Bens de Informática com foco na 
segurança, na compatibilidade eletromagnética e na eficiência energética, não 
se referindo às questões ambientais. 
 
    Para melhor compreensão, elencou algumas das 
exigências para obtenção de certificado EPEAT: 
 
    - relatório de quantidade de mercúrio em miligramas 
usados em fontes de luz (ex. monitores); 
    - eliminação de cádmio adicionados intencionalmente; 

- declaração de porcentagem de plástico reciclável; 
 - declaração de porcentagem de energia renovável (bio) 
em materiais plásticos; 
 - declaração de peso bruto do produto; 
 - identificação de materiais que necessitam de tratos 
especiais; 
 - eliminação de tintas ou revestimento que não são 
compatíveis com reutilização ou reciclagem; 
 - fácil desmontagem de gabinete externo; 
 - marcação/identificação de componentes plásticos; 
 - identificação e remoção de componentes considerados 
perigosos; 
 - possuir no mínimo 65% de materiais recicláveis ou 
opcionalmente 90% desses materiais; 
 - disponibilidade de adicional de 3 anos de garantia, para 
fins de utilização do equipamento por maior período; 
 - equipamento deve ser atualizável facilmente; 
 - disponibilidade de peças de reposição; 
 - possuir selo Energy Star® (garante eficiência 
energética); 
 - design modular; 
 - possibilidade de compra ou programa de compra do 
produto usado por parte do fabricante; 
 - possibilidade de retorno da bateria; 
 - demonstração da política ambiental da empresa em 
conformidade com o disposto na ISO 14001; 
 - redução/eliminação de componentes tóxicos contidos 
em embalagens; 
 - separação de materiais de embalagens; 
 - programa de devolução das embalagens; 
 - documentação de embalagem reutilizável. 

  

http://www.epeat.net/
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 Reafirmou que o certificado EPEAT é considerado 
válido e utilizado em diversos processos licitatórios no território nacional, e que 
o número de empresas associadas, dentro e fora do Brasil, garante uma ampla 
concorrência em processos licitatórios e a diversidade dos produtos oferecidos. 
 
 Esclareceu que a sua intenção é adquirir 
equipamentos compatíveis e que venham a atender com eficiência às 
necessidades de serviços da Instituição, que tem como finalidade precípua 
atender diligente e celeremente a sociedade, primando pelo atendimento dos 
postulados legais, entre os quais elenca os princípios da publicidade, 
competitividade e isonomia nos certames que promove. 
 
 Acrescentou que sua preocupação com a questão 
ambiental segue a política de Tecnologia da Informação do CCE-USP (Centro 
de Computação Eletrônica da Universidade de São Paulo), adquirindo sempre 
equipamentos que, além de um preço justo, atendam simultaneamente às 
necessidades e provoquem o menor impacto possível ao meio ambiente. 
 
 Ao final, requereu o acolhimento das justificativas e 
a improcedência da Representação. 
 
 Instada a se manifestar, a Chefia da Assessoria 
Técnica destacou que a jurisprudência desta Corte não é pacífica, referindo-se 
às decisões proferidas nos processos abrigados nos TCs 516/008/11, 
1442/008/10, 121/008/11 e 13903/026/11, opinando pela improcedência da 
Representação por não visualizar, no caso concreto, potencial restritivo na 
regra impugnada, uma vez que não se apresenta como uma condição de 
habilitação, fazendo parte da descrição contida no Anexo I, a ser cumprida pelo 
vencedor. Outrossim, considera que se trata de norma de qualidade 
relacionada ao próprio processo produtivo do equipamento, além de ter sido 
comprovada a possibilidade de atendimento por diversas empresas. 
 
 No mesmo sentido, a Procuradoria da Fazenda do 
Estado se manifestou pela improcedência da Representação, ressaltando que 
a impugnação diz respeito a aspecto da qualidade do objeto, cuja definição 
compete à Administração contratante, que conhece suas necessidades e a 
forma de melhor atendê-las, e que a vantagem buscada na licitação não 
implica na aceitação de objetos de qualidade insatisfatória ao interesse público, 
além de tomar em conta a informação da USP quanto à existência de inúmeros 
potenciais fornecedores. 
 
 O Ministério Público de Contas, por sua vez, 
posicionou-se pela procedência da impugnação constante da Representação.  
A seu ver, ainda que não imposta como condição de habilitação, a exigência 
em exame restringe a participação de possíveis interessados que, embora 
forneçam produtos que atendem às normas impostas pela legislação pátria e 
de acordo com os padrões previstos pela ABNT, não possuam a certificação 
internacional específica exigida no Edital. 
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 Ressalta não haver no ordenamento jurídico pátrio a 
obrigatoriedade de certificação em exame, tratando-se de medida à qual as 
empresas fornecedoras podem voluntariamente submeter-se, inexistindo 
justificativas para tal imposição, principalmente por se tratar de certificação 
emitida por órgão estatal estrangeiro, no caso, a Agência de Proteção 
Ambiental Norte Americana (EPA – Enviromental Protection Agency), 
reportando-se ao decidido no processo TC-516/008/11. 
 
 Essa também foi a proposta da Secretaria-Diretoria 
Geral.  
 
 O Sr. Secretário-Diretor Geral destacou que a regra 
impugnada já foi relevada por esta Corte no âmbito do exame de instrumentos 
contratuais, tendo em conta a preservação da competitividade ali verificada, a 
teor do julgamento do processo TC-24782/026/10, da E. Primeira Câmara, em 
sessão de 17/04/2012. 
 
 A despeito disso, no âmbito do Exame Prévio de 
Edital, ponderou não haver fundamento legal para se aceitar regra que exclui 
fabricantes não membros de organizações da indústria de microcomputadores, 
sejam nacionais ou estrangeiras; sobre o certificado EPEAT, a seu ver, mesmo 
que algumas empresas tenham condições de apresentá-lo, devem ser aceitas 
outras certificações da observância das normas ambientais, como as emitidas 
por entidades brasileiras, e, sempre como requisito de contratação. 
 
 Afirma existirem órgãos responsáveis pela 
normatização técnica no país que fornecem, entre outras coisas, a base 
necessária ao desenvolvimento tecnológico brasileiro, através de padrões e 
normas voltadas ao controle de qualidade industrial, a exemplo da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e do Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO), filiando-se ao entendimento 
do Plenário no julgamento proferido no TC-516/008/11. 
 
   
 É o relatório. 
GC.CCM-24 
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Voto não disponível(23.04.2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


