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1 Introdução  
 
O programa de Rotulagem Ambiental da ABNT foi desenvolvido para apoiar um esforço contínuo a fim de 
melhorar e/ou manter a qualidade ambiental através da redução do consumo de energia e de materiais, 
bem como da minimização dos impactos de poluição gerados pela produção, distribuição, utilização e 
disposição de produtos e serviços. 
 
Este documento foi preparado com base em uma visão geral sobre a avaliação do ciclo de vida do produto 
e em informações de especificações para produtos similares de outros programas de rotulagem ambiental 
desenvolvidos por outros membros do Global Ecolabelling Network (GEN). 
 
 
2 Objetivo  
 
Este Procedimento estabelece os requisitos para que computadores utilizados em ambientes corporativos 
e de uso pessoal, disponíveis no mercado brasileiro, devem atender para obter a licença para uso da 
Marca ABNT de Qualidade Ambiental (Rótulo Ecológico ABNT). 
 
 
3 Referências normativas 
 
Os documentos relacionados a seguir contêm disposições que, ao serem citadas neste texto, constituem 
requisitos válidos para este procedimento. Para referencias datadas, aplicam-se somente as edições 
citadas. Para referencias não datadas aplicam-se as edições mais recentes do referido documento 
(incluindo emendas). 
 
ABNT NBR ISO 14001 - Sistemas da gestão ambiental – Requisitos com orientações para uso. 

ABNT NBR ISO 14020 - Rótulos e declarações ambientais - Princípios gerais. 

ABNT NBR ISO 14024 - Rótulos e declarações ambientais - Rotulagem ambiental do tipo I - 
Princípios e procedimentos. 

ABNT NBR ISO 14040 - Gestão ambiental - Avaliação do ciclo de vida - Princípios e estrutura. 

ABNT NBR 10004 - Resíduos Sólidos - Classificação 

Korea Ecolabel EL144 - Personal Computers 

Eco Mark 119 - Personal Computers 

IEEE Std 1680™- 2006 - IEEE Standard for Environmental Assessment of Personal Computer 
Products, Including Laptop Personal Computers, Desktop Personal 
Computers, and Personal Computer Monitors. 

ISO 7779 - Acoustics – Measurement of airborne noise emitted by information 
technology and telecommunications equipment 

ABNT NBR 10152 - Níveis de ruído para conforto acústico  

Directive  2006/66/EC - Batteries, accumulators and waste batteries and accumulators 

Portaria n°170 INMETRO - Requisitos de avaliação da conformidade para bens de informática 

ABNT NBR 13230 - Embalagens e acondicionamento plásticos recicláveis - Identificação e 
simbologia 

PG-11 - Procedimento Geral da Marca ABNT - Qualidade Ambiental. 

PG-12 - Diretrizes para Elaboração dos Critérios da Marca ABNT- Qualidade Ambiental. 

PG-15 - Manual de Instruções do uso da Marca ABNT 
 

http://www.abntcolecao.com.br/normavw.aspx?ID=28397
http://www.abntcolecao.com.br/normavw.aspx?ID=28397
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OBS.: Os documentos PG-11, PG-12 e PG-15 podem ser encontrados nas suas versões mais atualizadas 
no link: http://www.abntonline.com.br/rotulo/  
 
 
4 Definições  
 
4.1 Programa de rotulagem ambiental do tipo I 
 
Programa de terceira parte voluntário, baseado em critérios múltiplos, que outorga uma licença que autoriza o 
uso de rótulos ambientais em produtos, indicando a preferência ambiental de um produto dentro de uma 
categoria de produto específica com base em considerações do ciclo de vida (ABNT NBR ISO 14024). 
 
4.2 Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) 
 
ACV considera os impactos ambientais ao longo da vida do produto (do berço ao túmulo) desde a extração de 
matérias-primas até a produção, distribuição, uso e disposição final. As categorias gerais de impactos 
ambientais a considerar incluem o esgotamento de recursos, a saúde humana e as consequências ecológicas. 
 
4.3 Computador de mesa (Desktop) 
 
Um computador cuja principal unidade é projetada para ser localizada em um local permanente, muitas vezes 
em uma mesa ou no chão. Computadores de mesa não são projetados para portabilidade e são projetados 
para uso com um monitor externo, teclado e mouse. São destinados a uma ampla gama de aplicações 
domésticas e de escritório (Portaria n° 170 Inmetro). 
 

4.4 Computador de mesa Integrado (All-in-one) 
 
Um computador de mesa em que o hardware de computação e visualização são integrados em um único 
gabinete, ligado à corrente elétrica (corrente alternada) através de um único cabo (Portaria n° 170 Inmetro). 
 
4.5 Modo de espera (Modo Sleep) 
 
Refere-se ao modo em que o computador não realiza a função e está à espera de iniciar o funcionamento pela 
entrada do usuário, tais como entrada de teclado. 
 
O modo de espera é um estado de baixa energia que o computador é capaz de iniciar automaticamente após 
um determinado período de inatividade ou por seleção manual. Um computador com capacidade de latência 
pode rapidamente "acordar" em resposta a conexões de rede ou dispositivos de interface do usuário com uma 
latência de ≤ 5 segundos, desde o inicio do evento de ativação para o sistema tornar-se plenamente utilizável 
(Portaria n° 170 Inmetro). 
 
4.6 Modo Inativo 
 
Modo em que o PC está ligado até que ele entra no modo de espera. Neste modo, apenas os aplicativos 
configurado para operar por seu sistema operacional e os estabelecidos pelo fabricante no momento da sua 
transferência normalmente operam. 
 
4.7 Modo de Operação 

 
Refere-se ao modo em que o computador está sendo executado pelo usuário para uma determinada tarefa 
utilizando teclado, mouse ou rede. 
 
4.8 Despertar pela Rede (Wake-on-LAN (WOL)) 
 
Funcionalidade que permite ativar o computador remotamente pela rede ethernet. 
 

http://www.abntonline.com.br/rotulo/
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4.9 Plástico de origem renovável 
 
São plásticos cuja resina advém de matérias-primas de origem renovável. 
 
 
5 Siglas  
 
As siglas empregadas no texto deste procedimento são: 
 

ABNT  - Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ACV  - Avaliação do ciclo de vida 

CT - Coordenação Técnica 

GSI - Gerência de Certificação de Sistemas 

ISO - International Organization for Standardization 

GEN - Global Ecolabelling Network 

FISPQ - Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos 

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

ABNT/CTC - Comitê Técnico de Certificação 

PDO - Potencial de Destruição da Camada de Ozônio 

CLT - Consolidação das Leis do Trabalho 

ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres 

CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito 

IARC - International Agency for Research on Cancer 

CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory 
 
 
6 Escopo de produtos 
 
Este procedimento, incluído na categoria de produtos eletrônicos, abrange os computadores de uso 
pessoal e corporativos, como: 
 
a) Computadores de Mesa (Desktop) 

b) Computadores de Mesa Integrado (All-in-one) 
 
 
7 Critérios técnicos 
 
7.1 Adequação ao uso 
 
O produto deve ser adequado a sua aplicação pretendida e a adequação ao uso do produto deve ser 
comprovada pela organização. Esta comprovação pode ser realizada por meio da apresentação de ensaios 
realizados nos produtos, conforme especificado nas normas técnicas brasileiras. Para empresas situadas em 
outros países, a forma de comprovação da adequação ao uso deve ser acordada com a ABNT. 
 
Para atendimento a este requisito, a organização deve estar em conformidade com a Portaria no 170 do Inmetro. 
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7.2 Autocontrole 

 
Durante as auditorias, a organização deve demonstrar para a ABNT como controla seu processo produtivo 
de forma a manter o produto atendendo aos critérios estabelecidos neste procedimento. Esta sistemática 
ficará sujeita à aprovação da ABNT e poderá ser considerada como um item não-conforme, caso não seja 
aprovada. 
 
7.3 Critério para Matéria Prima 
 
7.3.1 Documentação 
 
a) A organização deve qualificar seus principais fornecedores de matérias-primas e insumos, 

considerando, no mínimo, o cumprimento da legislação ambiental aplicável. Para comprovar o 
atendimento a esse requisito, a organização deverá solicitar aos seus fornecedores o envio da 
documentação comprobatória descrita abaixo: 

 
I. Licença de Operação 

II. Cadastro Técnico Federal do IBAMA, se aplicável 
 
b) Em caso de utilização de produtos químicos, esses devem vir acompanhadas de: 
 
III. Ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ),  

IV. Número de registro CAS  

V. Informações sobre a concentração de cada componente. 

VI. Documentação que comprove a origem legal das matérias-primas. 
 

7.4 Critérios para o processo produtivo 
 

7.4.1 Substâncias proibidas 
 

a) Está proibida a utilização de quaisquer produtos químicos que estão incluídos na Agência Internacional 
para a Pesquisa sobre o Câncer (IARC), Grupo 1 (comprovada) ou Grupo 2A (provável) agentes 
cancerígenos(http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/latest_classif.php).  

b) O processo produtivo não deve conter produtos químicos classificados como altamente tóxicos, tóxicos, 
perigosos para o ambiente, cancerígenos, mutagênicos ou tóxicos para a reprodução, que sejam 
identificados pelas frases: 

 
 R23: Tóxico por inalação 

 R24: Tóxico em contato com a pele 

 R26: Muito tóxico por inalação 

 R27: Muito tóxico em contato com a pele 

 R28: Muito tóxico por ingestão 

 R29: Em contato com a água libera gases tóxicos 

 R39: Perigo de efeitos graves irreversíveis 

 R45: Pode causar câncer 

 R46: Pode causar alterações genéticas hereditárias 

 R47: Pode causar defeitos ao feto 

 R48: Risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada 

 R49: Pode causar câncer por inalação 

 R53: Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/latest_classif.php
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 R54: Tóxico para a flora 

 R55: Tóxico para a fauna 

 R59: Perigoso para camada de ozônio 

 R60: Pode comprometer a fertilidade 

 R61: Risco durante a gravidez com efeitos adversos na descendência 

 R62: Possíveis riscos de comprometer a fertilidade 

 
7.5 Critérios para o produto 
 
7.5.1 Substâncias Restritas 
 
A concentração das seguintes substâncias não deve ultrapassar o limite apresentado na tabela abaixo. 
 
 

Substância Sigla Concentração Máxima (ppm) 

Cádmio Cd < 50 

Mercúrio Hg < 1000 

Chumbo Pb < 50 

Cromo Hexavalente Cr+6 < 500 

Bifenil polibrominado PBB < 1000 

Éter de difenila polibrominado PBDE < 1000 

 
Caso os componentes sejam oriundos do processo de reciclagem, eles devem estar de acordo com a 
diretiva 2002/95/EEC (ROHS) conforme a tabela abaixo: 
 
 

Substância Sigla Concentração Máxima (ppm) 

Cádmio Cd < 100 

Mercúrio Hg < 1000 

Chumbo Pb < 1000 

Cromo Hexavalente Cr+6 < 1000 

Bifenil polibrominado PBB < 1000 

Éter de difenila polibrominado PBDE < 1000 

 
Este critério não é aplicável para baterias e lâmpadas. 
 
7.5.2 Baterias 
 
A concentração das seguintes substâncias não deve ultrapassar o limite apresentado na tabela abaixo. 
 

Substância Concentração Máxima (ppm) 

Mercúrio 1 

Cádmio 10 

Chumbo 100 
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7.5.3 Lâmpadas 
 
a) As lâmpadas não devem conter concentração de mercúrio (Hg) acima de 3,0mg. 

b) A organização deve indicar a quantidade de lâmpadas e as respectivas concentrações. 
 
7.5.4 Nível de Ruído 
 
a) O nível de ruído deve estar em conformidade com a norma de conforto acústico ABNT NBR 10152 para 

o ambiente de uso do computador de acordo com o anexo I. 

b) Os ensaios devem ser realizados em conformidade a norma ISO 7779 ou normas equivalentes, as 
quais devem ser informadas previamente à ABNT, para aprovação. 

 
7.5.5 Energia 
 
Os produtos devem estar em conformidade com o programa Energy Star ou estar em conformidade com 
os critérios de gestão de energia abaixo: 
 
7.5.5.1 Sistema em Modo de Espera 
 
a) O sistema de modo de espera deve ser ativado em, no máximo, 30 minutos de inatividade do usuário. 

b) A velocidade de qualquer link de internet de 1 Gb/s ativo deve ser reduzido quando em transição do 
modo de espera e o modo desligado. 

 
7.5.5.2 Monitor em Modo de Espera 
 
O monitor deve ser configurado para ativar o modo de espera em, no máximo, 15 minutos de inatividade 
do usuário. 
 
7.5.5.3 Wake on LAN (WOL) 
 
a) Computadores com entrada para cabo de rede devem ter a capacidade de ativar e desativar a WOL 

para o modo de espera; 

b) Os computadores com entrada de rede que são despachados através de cadeias empresariais devem: 
 

I. Ser enviado com WOL ativada por padrão para o modo de suspensão, quando o computador estiver 
funcionando com energia da rede; 

II. Fornecer aos usuários a capacidade de habilitar WOL que seja acessível a partir da interface do 

usuário do sistema operacional do cliente e através da rede. 

 
7.5.5.4 Gestão Wake 

 

a) Os computadores com entrada de rede que são despachados através de cadeias empresariais devem: 
 

I. Ser capaz de despertar pela rede tanto por via remota (internet) e programada (via relógio); 

II. A organização deve garantir ter o controle (isto é, configurado por meio das configurações de 
hardware, em vez de configurações de software). Essas configurações devem ser geridas 
centralmente, como o cliente deseja, por ferramentas fornecidas pelo fabricante. 
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7.6 Plásticos 
 
7.6.1 Identificação das Resinas 
 
De modo a facilitar o processo de reciclagem, os plásticos que possuem mais que 25g devem ser identificados  

conforme a norma ABNT NBR 13230, de acordo com o anexo II. 

 
7.6.2 Restrições de Resinas 
 
a) Plásticos halogenados (ex: PVC) com mais de 25 g não devem ser incorporados ao produto final; 

b) Apenas um tipo de resina (homopolímeros) deve ser utilizado em partes plásticas com massa superior 
a 100g. 

 
7.6.3 Conteúdo de plástico reciclado 
 
A organização deve declarar se o produto final contém uma concentração mínima de 5%(p/p) de plástico 
reciclado no produto final. 
 
7.6.4 Plástico de origem renovável 
 
A organização deve declarar se o produto final contém uma concentração mínima de 5%(p/p) de plástico 
de origem renovável no produto final. 
 
7.7 Reciclabilidade 
 
7.7.1 Separabilidade 
 
Os componentes utilizados no produto final devem ser facilmente separáveis. A organização deve 
demonstrar a versatilidade da separação durante as auditorias. 
 
7.8 Critérios para Embalagem 
 

a) O produto deve ser acondicionado em embalagens recicláveis;  

b) A organização deve evidenciar a não utilização de embalagens plásticas que possuam halogenados 
em sua composição;  

c) Os materiais de absorção de choque feitos de celulose ou papel devem conter, pelo menos, 65% de 
material reciclado; 

d) Os materiais de absorção de choque feitos de plástico devem conter, pelo menos, 50% em peso de 
plástico reciclável; 

e) Não devem possuir substânciasque possuem potencial de degradação da camada de ozônio igual ou 
acima de 1,0; 

 
7.9 Informações para o consumidor 
 

As seguintes informações deverão ser enviadas com o produto: 
 
a) A organização deve fornecer informações de reutilização e locais para a destinação final do produto; 

b) Informações de gerenciamento de energia, incluindo o consumo mínimo e máximo de energia da 
unidade de controle em funcionamento: modo espera, modo suspensão e modo desligado. 
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7.10 Critérios ambientais aplicáveis ao processo de fabricação 
 
7.10.1 Gestão de Energia 
 
a) A organização deve estabelecer um Programa de Otimização e acompanhamento do consumo de 

energia com metas de redução; 

b) O Programa deve considerar treinamento e conscientização dos trabalhadores que atuem em nome da 
organização, incluindo terceirizados; 

 
7.10.2 Gestão de Água 
 
a) A organização deve estabelecer um Programa de Otimização e acompanhamento do consumo de água 

com metas de redução; 

b) O Programa deve considerar a reutilização da água utilizada nos procedimentos de limpeza e sanitização 
de máquinas, equipamentos, tubulações de transferência e mangueiras, entre outros, quando aplicável; 

c) O Programa deve considerar treinamento e conscientização dos trabalhadores que atuem em nome da 
organização, incluindo terceirizados. 

 
7.10.3 Gestão de Resíduos 
 
a) A organização deve estabelecer um Programa de Gestão de resíduos que considere a não geração, 

redução, o reuso ou reciclagem, assegurando a sua minimização e a destinação adequada dos 
resíduos gerados, inclusive os recicláveis; 

b) Todos os resíduos devem ser classificados de acordo com a norma ABNT NBR 10004; 

c) Caso o processo tenha subprodutos perigosos como um dos seus resultados, estes devem ser 
segregados e devem ser tomadas medidas adequadas para a sua reciclagem/reutilização (quando 
aplicável) ou eliminação; 

d) O Programa deve considerar treinamento e conscientização dos trabalhadores que atuem em nome da 
organização, incluindo terceirizados; 

 
Disposição transitória: Após 12 meses a contar da aprovação deste procedimento o programa de 
gerenciamento de resíduos deverá abranger a logística reversa dos materiais de embalagem gerados no 
processo, quando aplicável. 
 
7.11 Logística Reversa 
 
A organização fabricante deve oferecer uma estrutura (sistemática), para recebimento dos computadores 
ou qualquer componente proveniente do produto final após sua utilização, para posterior destinação final 
ambientalmente adequada, seguindo a legislação ambiental aplicável e vigente. 
 
A organização deve possuir registros da quantidade de computadores recebida e destinada a empresas 
devidamente licenciadas. No caso da organização atribuir a uma empresa a retomada e a reciclagem dos 
resíduos de produtos, a empresa deve enviar as informações relevantes e consideradas como equivalente 
à ABNT. Material coletado sob este regime não deve ser descartado em aterros ou incinerado. 
 
Disposição transitória: Será aceito um manual descrevendo a destinação final, ambientalmente correta 
do produto, durante o período de 18 meses após a aprovação deste procedimento. Após este período, 
será aceita apenas a evidência da implantação total da sistemática de logística reversa ou das fases em 
andamento e já realizadas com cronograma de previsão de término. 
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7.12 Prolongamento da vida útil do produto 
 
7.12.1 Garantia 
 
A organização deve oferecer uma garantia comercial sobre a qualidade do produto. O período da garantia 
deve ser de, no mínimo, um ano. A garantia é válida a partir da data de entrega ao consumidor. 
 
7.12.2 Design 
 
O produto deve ter uma estrutura modular para que a maioria dos componentes possa ser substituída. Uma 
pessoa qualificada, sozinha, tem de ser capaz de mudar módulos sem a necessidade de quaisquer ferramentas 
especiais. 

 
7.12.3 Atualização do sistema operacional 
 
O produto deve ser atualizável a partir de ferramentas comuns como pen drives, CD-ROM ou outros. 

 
7.12.4 Disponibilidade de substituição de peças 
 
A organização deve assegurar a disponibilidade de peças compatíveis para reposição, por um período de 
até 5 anos após o fim da produção. 
 
 
8 Atendimento a requisitos legais 
 
8.1 Atendimento à legislação ambiental  
 
A organização deve cumprir (ou exceder) a legislação e regulamentos ambientais aplicáveis, em nível 
federal, estadual e municipal, considerando inclusive, mas não se limitando a, aspectos relacionados as 
emissões, efluentes e resíduos. Sempre que uma organização for de uma jurisdição no exterior, os 
regulamentos ambientais daquela jurisdição se aplicam. 
 
8.2 Atendimento a regulamentos trabalhistas, anti-discriminatórios e de segurança 
 
A organização deve demonstrar que todos os empregados estão cobertos por uma situação trabalhista 
em conformidade com a legislação brasileira, seja pela CLT ou algum outro tipo de contrato de trabalho 
aceito legalmente. Deve ser demonstrada a conformidade geral aos termos da legislação federal, estadual 
ou municipal relativa à Segurança e Saúde Ocupacional do trabalhador. Sempre que uma organização for 
de uma jurisdição no exterior, os regulamentos de não discriminação, segurança e saúde ocupacional e 
legislação trabalhista daquela jurisdição se aplicam; 
 
A critério da ABNT, o atendimento a este requisito pode ser evidenciado com uma declaração assinada 
pelo Executivo Sênior da Empresa. 
 
 
9 Modificações nos critérios  
 
Se depois de concedida a Marca de Conformidade ABNT, ou durante o processo de concessão, ocorrerem 
mudanças nos critérios estabelecidos para a certificação do produto, a ABNT deverá conceder um prazo 
que permita aos fabricantes certificados a adequação dos produtos aos requisitos modificados.  
 

_______________ 
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Anexo I: Tabela de Níveis de Ruído para Conforto Acústico – ABNT NBR 10152 

 

Locais dB (A) NC 

Hospitais               

Apartamentos, Enfermarias, Berçários, Centros cirúrgicos 35 - 45 30 - 40 

             Laboratórios, Áreas para uso do público 40 - 50 35 - 45 

             Serviços 45 - 55 40 -50 

                      

Escolas                     

Bibliotecas, Salas de Música, Salas de desenho 35 - 45 30 - 40 

Salas de aula, Laboratórios 40 - 50 35 - 45 

Circulação 45 - 55 40 -50 

              

  Hotéis             

Apartamentos 35 - 45 30 - 40 

Restaurantes, Sala de Estar 40 - 50 35 - 45 

Portaria, Recepção, Circulação 45 - 55 40 - 50 

              

  Residências           

Dormitórios 35 - 45 30 - 40 

Salas de Estar 40 - 50 35 - 45 

  

  Auditórios           

Salas de concertos, Teatros 30 - 40 25 - 30 

Salas de conferências, Cinemas, Salas de uso múltiplo 35 - 45 30 - 35 

                

Restaurantes           40 - 50 35 - 45 

              

  Escritórios           

Salas de reunião 30 - 40 25 - 35 

Salas de gerência, salas de projetos e administração 35 - 45 30 -40 

Salas de computadores  45 - 65 40 - 60 

Salas de mecanografia 50 - 60 45 - 55 

                

Igrejas e Templos (Cultos mediativos)       40 - 50 35 -  45 

              

  Locais para esporte           

Pavilhões fechados para espetáculos e atividade esportiva 45 - 60 40 - 55 
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  Nº 437.001/18 
 

A ABNT concede a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – 
Rotulagem ambiental tipo I ABNT – para a Empresa: 
ABNT grants the License for using the ABNT Environmental Mark – Type I environmental labeling 
ABNT – to the company: 
 

Daten Tecnologia Ltda 
CNPJ: 04.602.789/0001-01  

 

Para o(s) produto(s): 
To the following product(s): 
 

 (Descritos no presente anexo) 
 

 
 
 

Produzido(s) na unidade localizada em: 
Produced in the unit located at: 
 

Rod. BA 262 - KM 3,5 - Sentido Uruçuca - Distrito 
Industrial Iguape  
45658-335 - Ilhéus - BA 
 

Atendendo aos requisitos do Documento: 
Meeting the requirements of the Document:  
 

PE-351 
 

Desenvolvidos em conformidade com as Normas: 
Developed according to the Standards:  
 

ABNT NBR ISO 14020:2002 
               ABNT NBR ISO 14024:2004 

 

Sistema de Certificação: Sistema 5 
Certification System: System 5 
 

Primeira concessão: 12/04/2018 
First concession: 
 

Período de validade: 
Validity period: 
 

12/04/2018 a 12/04/2021 
 

Rio de Janeiro, 08 de Abril de 2020. 
 

 

 
Guy Ladvocat 
Gerente de Certificação de Sistemas 
Systems Certification Manager 

 

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como 
aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo 
Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. 
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315 
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific 
Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry 
high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br  
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315 

http://www.abnt.org.br/
http://www.abnt.org.br/


 

 

 

 

 

 

   Nº 437.001/18 
 

 

O presente Anexo concede a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – 
Rótulo Ecológico ABNT- para a Empresa:Daten Tecnologia Ltda. 
This annex grants the License for using the ABNT Environmental Mark – ABNT Ecolabel – to the 
company:Daten Tecnology Ltda. 

 
Para o(s) produto(s): 
To the following product(s): 

         
Produto Modelo Índice 

Microcomputador Desktop 
Gabinete 1D85 - Slim 

 
DCYX-S 

 

 
Onde “X” pode variar de A a G, “Y” pode variar 
de 1 A 9 E “S” especifica SLIM (GABINETE 
1D85) 
 

DT02-XvY (S) 

Microcomputador Desktop 
Gabinete WN21 - Torre1 

 

DCYX-T 
 

 
Onde “X” pode variar de A a G, “Y” pode 
variar de 1 a 9 e “T” especifica torre (gabinete 
WN21) 
 

DT02XvY (T) 

Computador de mesa / 
Desktop (Mini Pc) 

 

DCYX-U 
 

 
Onde "X" pode variar de A a G, e "Y" pode 
variar De 1 a 9. 
 

 

DT02-XvY (U) 
 

Computador de mesa / 
Desktop (AIO) 

DCYX-AZ 

 
Onde “X” pode variar de A a G, “Y” pode 
variar de 1 a 9, “Z” pode variar de 14" a 32". 
 

 
 

Notebook 

 
DT02-MY 

 

 
Onde “X” pode variar de A a G, “Y” pode variar 
de 1 a 9 E “Z” pode variar de 1 a 9, conforme 
configuração. 
 

DCMYX-Z 

 

 
Primeira concessão: 12/04/2018 
First concession: 
 

Período de validade: 
Validity period: 

 

12/04/2018 a 12/04/2021 
 

Rio de Janeiro, 08 de Abril de 2020. 
 

  

 
Guy Ladvocat 
Gerente de Certificação de Sistemas 
Systems Certification Manager 

 
Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como 
aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo 
Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. 
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300. 
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific 
Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry 
high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br  
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300. 

 

http://www.abnt.org.br/
http://www.abnt.org.br/


 

  

 

Fundação CPqD – Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações 
R. Dr. Ricardo Benetton Martins, 1000 – Parque II do Polo de Alta Tecnologia – CEP 13086-902 – Campinas – SP 

Caixa Postal 6070 – Tel.: +55(19) 3705-5839 / Fax: +55(19) 3705-6125 

 CONFIDENCIAL 
 

 DOT-05334.RE.01-A  

 

 

ENSAIOS E MEDIÇÃO DE PRESSÃO SONORA NO OPERADOR 

SENTADO 

 
 

DC3E-S 

 

Cliente: Daten Tecnologia 

SQ: 55218         GLAB: 10842 

 

Signatário autorizado/RT 

 

Laboratório de Comutação e Terminais 

Tel.: (19) 3705-6591 

 

 

25/10/2018 

Data de emissão 

 
Para fins legais, é válida apenas a versão eletrônica assinada digitalmente. 
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1.  Objetivo 

Apresentar os resultados das medições de pressão sonora no operador sentado realizadas no 

computador modelo DC3E-S, apresentado pela Daten Tecnologia. 

2. Identificação do item de ensaio  

 

Figura 1 – Identificação 

 

2.1 Fotos do item de ensaio 

 
Figura 2 - Vista frontal 

 

Figura 3 - Vista traseira 
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3. Informações gerais 

3.1 Contato cliente 

Contato: Marcelo Batistela 

E-mail: batistela@daten.com.br 

Endereço: Rodovia Ilhéus Uruçuca, km 3,5 s/n 

45658-335 – Ilhéus - BA 

Fone: (71) 98203-7630 

 

3.2 Data de recebimento 

O equipamento foi recebido em 23/10/2018. 

3.3 Data de realização dos ensaios 

Os ensaios foram realizados em 24/10/2018. 

3.4 Condições ambientais 

A temperatura média durante o ensaio foi de 21,8 ºC; a umidade relativa média foi de 48 % e 

a pressão atmosférica 936 hPa (0,924 atm ou 702,1 mmHg). 

4. Referências e métodos de ensaios 

a) ECMA-74 12th Edition / December 2012: Measurement of Airborne Noise Emitted by Information 

Technology and Telecommunications Equipament. 

b) ANSI/ASA S12.10-2010/Part 1: Acoustics – Measurement of Airborne Noise Emitted by 

Information Technology and Telecommunications Equipment - Part 1: Determination of Sound 

Power Level and Emission Sound Pressure Level. 

c) ISO 7779:2010 (Third Edition) - Acoustics – Measurement of airborne noise emitted by 

information technology and telecommunications equipment. 

d) ISO 9296:1988(E) - Acoustics – Declared noise emission values of computer and business 

equipment. 

Para a medição de pressão sonora no operador na posição sentado, o microfone foi montado 

conforme a norma ANSI/ASA S12.10-2010/Part 1. Foi medida a amostra fornecida pelo cliente 

nos modos Idle, Stressed, e Stressed + Optical Disc. Os resultados foram apresentados de 

acordo com a norma ISO 9296:1988(E). 
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5. Posicionamento do Equipamento 

O equipamento foi posicionado conforme foto a seguir. 

 

Figura 4 - Montagem das medidas – Posição Horizontal 

 

Figura 5 - Montagem das medidas – Posição Vertical 
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6. Resultados dos ensaios 

 

Modo 
LpA 

Posição Horizontal Posição Vertical 

Em repouso (Idle) 27,3 27,4 

Cooler em alta rotação (stressed) 27,3 27,5 

Cooler em alta rotação + Optical Disc 

(stressed+)  
27,7 28,2 

Tabela 1 - Valores de Pressão Sonora no Operador Sentado em dB(A) 

 

O ruído ambiente medido foi de 26,1 dB(A). 

A CPU foi estressada com o auxílio do software BurnInTest V6.0 
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7. Instrumentos de medidas utilizados nos ensaios 

Equipamento Fabricante Modelo Patrimônio 

Validade 

Calibração/Ver

ificação 

Analisador de Áudio Larson Davis LD2800 CPqD021404 Out/18 

Microfone Brüel & Kjaer 4143 Obs. 1 Obs. 2 

Fonte de alimentação do 

microfone 
G.R.A.S. 12AA CPqD026856 

Não requer 

calibração 

Calibrador de nível sonoro Brüel & Kjaer 4230 CPqD025335 Out/18 

Termohigrômetro Minipa MT-241 CPqD033243 Dez/18 

 

Obs. 1: Microfone utilizado nos ensaios é parte do sistema de medição, não possuindo 

número de patrimônio específico. 

Obs. 2: Sistema de medição calibrado antes do início do ensaio. 

8. Comentários 

Os resultados dos ensaios referem-se somente aos itens apresentados pelo cliente. 

Os dispositivos processadores, SSD e fonte AC externa (sem cooler) não emitem ruído 

acústico, não interferem no resultado do ensaio. 

Conforme estabelecido pela norma ABNT NBR 10152 / DEZ 1987, os resultados no modo 

Cooler em alta rotação + Optical Disc (stressed+) são enquadrados como: 

 

Locais dB(A) NC 

Escritórios 

Salas de reunião 30 - 40 25 - 35 
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9. Anexos 

 Ruído de Fundo 

 Resultado da medida em modo Idle 

 Resultado da medida em modo Stressed 

 Resultado da medida em modo Stressed + Optical Disc 

 

10. Histórico de versões deste documento 

Data de emissão Versão Descrições das alterações realizadas 

25/10/2018 A Versão inicial. 
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Ruído de fundo 
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Resultado da medida em modo Idle – Computador na posição Horizontal 

 

 

 



 

Relatório de Ensaio 

DOT-05334.RE.01-A 12 / 17 

 

Não válido como certificado de conformidade. 

Este relatório só deve ser reproduzido por inteiro. Uma nova versão do documento cancela e substitui a versão anterior. 

Todos os direitos reservados ao CPqD.  CONFIDENCIAL 
 

Resultado da medida em modo Stressed – Computador na posição Horizontal 
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Resultado da medida em modo Stressed + Optical Disc – Computador na posição 

Horizontal 
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Resultado da medida em modo Idle – Computador na posição Vertical 
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Resultado da medida em modo Stressed – Computador na posição Vertical 
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Resultado da medida em modo Stressed + Optical Disc – Computador na posição Vertical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Paixão pela criação de  

tecnologia nacional. 
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DAC – 0225/19 
                                                                                

                                                                                            Rio de Janeiro, 15 de Janeiro de 2019. 
 

À 
DATEN TECNOLOGIA LTDA (DATEN) 
At.: Sra. Luiza de Lima Campos 

 
                                                                     
 
 
 
Assunto: Declaração de Equivalência Rótulo Ecológico e Rohs. 
 
 
Prezada Senhora, 
 
Declaramos para os devidos fins que os Certificados de Conformidade de RÓTULO 
ECOLÓGICO, n. 437.001/18 e n. 374.001/18 concedidos à empresa DATEN 
TECNOLOGIA LTDA, com sede na Rodovia Ilhéus/Uruçuca, KM 3,5, s/nº, Distrito 
Industrial, Ilhéus/BA, CNPJ n.º 04.602.789/0001-01, atendem os requisitos dos 
Documentos PE-351 e PE-290 e estão em conformidade com as Diretivas 2011/65/EU 
(RoHS) e  2002/95/EEC (ROHS). 
 
Encaminhamos anexa à esta declaração, a cartilha do Ministério do Meio Ambiente a 
respeito da exigência da ROHS nas licitações e a certificação ABNT (Rótulo 
Ecológico) como forma de verificação. 
 
 
 
 Atenciosamente, 
 
 
 
Guy Ladvocat 
Gerência de Certificação de Sistemas / Gerente 
Telefone: (21) 3974-2306 
Fax: (21) 3974-2315 
guy.ladvocat@abnt.org.br  
hr 

 

mailto:guy.ladvocat@abnt.org.br




 

 

 

  

 

 

 

  Nº 437.001/18 
 

A ABNT concede a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – 
Rotulagem ambiental tipo I ABNT – para a Empresa: 
ABNT grants the License for using the ABNT Environmental Mark – Type I environmental labeling 
ABNT – to the company: 
 

Daten Tecnologia Ltda 
CNPJ: 04.602.789/0001-01  

 

Para o(s) produto(s): 
To the following product(s): 
 

 (Descritos no presente anexo) 
 

 
 
 

Produzido(s) na unidade localizada em: 
Produced in the unit located at: 
 

Rod. BA 262 - KM 3,5 - Sentido Uruçuca - Distrito 
Industrial Iguape  
45658-335 - Ilhéus - BA 
 

Atendendo aos requisitos do Documento: 
Meeting the requirements of the Document:  
 

PE-351 
 

Desenvolvidos em conformidade com as Normas: 
Developed according to the Standards:  
 

ABNT NBR ISO 14020:2002 
               ABNT NBR ISO 14024:2004 

 

Sistema de Certificação: Sistema 5 
Certification System: System 5 
 

Primeira concessão: 12/04/2018 
First concession: 
 

Período de validade: 
Validity period: 
 

12/04/2018 a 12/04/2021 
 

Rio de Janeiro, 08 de Abril de 2020. 
 

 

 
Guy Ladvocat 
Gerente de Certificação de Sistemas 
Systems Certification Manager 

 

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como 
aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo 
Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. 
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315 
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific 
Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry 
high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br  
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315 

http://www.abnt.org.br/
http://www.abnt.org.br/


 

 

 

 

 

 

   Nº 437.001/18 
 

 

O presente Anexo concede a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – 
Rótulo Ecológico ABNT- para a Empresa:Daten Tecnologia Ltda. 
This annex grants the License for using the ABNT Environmental Mark – ABNT Ecolabel – to the 
company:Daten Tecnology Ltda. 

 
Para o(s) produto(s): 
To the following product(s): 

         
Produto Modelo Índice 

Microcomputador Desktop 
Gabinete 1D85 - Slim 

 
DCYX-S 

 

 
Onde “X” pode variar de A a G, “Y” pode variar 
de 1 A 9 E “S” especifica SLIM (GABINETE 
1D85) 
 

DT02-XvY (S) 

Microcomputador Desktop 
Gabinete WN21 - Torre1 

 

DCYX-T 
 

 
Onde “X” pode variar de A a G, “Y” pode 
variar de 1 a 9 e “T” especifica torre (gabinete 
WN21) 
 

DT02XvY (T) 

Computador de mesa / 
Desktop (Mini Pc) 

 

DCYX-U 
 

 
Onde "X" pode variar de A a G, e "Y" pode 
variar De 1 a 9. 
 

 

DT02-XvY (U) 
 

Computador de mesa / 
Desktop (AIO) 

DCYX-AZ 

 
Onde “X” pode variar de A a G, “Y” pode 
variar de 1 a 9, “Z” pode variar de 14" a 32". 
 

 
 

Notebook 

 
DT02-MY 

 

 
Onde “X” pode variar de A a G, “Y” pode variar 
de 1 a 9 E “Z” pode variar de 1 a 9, conforme 
configuração. 
 

DCMYX-Z 

 

 
Primeira concessão: 12/04/2018 
First concession: 
 

Período de validade: 
Validity period: 

 

12/04/2018 a 12/04/2021 
 

Rio de Janeiro, 08 de Abril de 2020. 
 

  

 
Guy Ladvocat 
Gerente de Certificação de Sistemas 
Systems Certification Manager 

 
Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como 
aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo 
Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. 
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300. 
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific 
Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry 
high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br  
CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300. 

 

http://www.abnt.org.br/
http://www.abnt.org.br/
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(Logotipo de Global Ecolabelling Network) -----------------

DECLARAÇÃO DE FILIAÇÃO ------------------------------------

12 de novembro de 2020 ------------------------------------

A quem possa interessar, ----------------------------------

A Global Ecolabelling Network (GEN) confirma que todos os 

membros listados em 

https://www.globalecolabelling.net/gen-members/gen-full-

members-list/ em que a listagem inclui uma marca na coluna 

GENICES foram auditados sob o processo GEN International 

Coordinated Ecolabelling System (GENICES) [*Sistema 

Internacional de Rotulagem Ecológica Coordenada]. Os 

membros indicados operam seus programas de acordo com a 

ISO 14020 Rótulos e Declarações Ambientais/Princípios 

Gerais e ISO 14024 Rótulos e Declarações Ambientais / 

Rotulagem Ambiental Tipo I - Princípios e Procedimentos. A 

verificação e certificação dos produtos com rótulo 

ecológico seguem os princípios da Avaliação de 

Conformidade ISO 17065. -----------------------------------

Uma avaliação GENICES fornece a garantia de que os 

programas estão de fato operando rótulos ecológicos de 
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Tipo 1 baseados no ciclo de vida de acordo com as 

diretrizes ISO. Os rótulos ecológicos do tipo 1 só podem 

ser atribuídos a produtos e serviços com o desempenho 

ambiental relativo mais elevado em comparação com outros 

com a mesma função. ---------------------------------------

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) foi 

auditada em 2012 e novamente em 2019 pela GEN e o 

certificado GENICES anexo é válido até dezembro de 2024. --

Atenciosamente, -------------------------------------------

(Assinatura) ----------------------------------------------

Bjorn-Erik Lonn -------------------------------------------

Presidente, Conselho de Administração GEN -----------------

----------------------------------------------------------

E NADA MAIS HAVENDO A SER TRADUZIDO DESTE DOCUMENTO ACIMA, 

ENCERRO A MESMA TRADUÇÃO, APONDO COM MINHA MÃO DIREITA 

MINHA ASSINATURA NESTA DATA. ------------------------------

16 de novembro de 2020. -----------------------------------
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(Logotipo de Global Ecolabelling Network) -----------------

CERTIFICADO GENICES ---------------------------------------

A 'Avaliação pelos Pares' determinou que a organização 

nomeada opera o programa de rotulagem ecológica 

identificado de forma competente e em conformidade com os 

requisitos da GENICES. ------------------------------------

Organização Membro: Associação Brasileira de Normas 

Técnicas --------------------------------------------------

Programa de Rotulagem Ecológica: ABNT – Ambiental 

Qualidade -------------------------------------------------

Data da Auditoria: Setembro de 2019 -----------------------

(Assinatura) ----------------------------------------------

Presidente, Global Ecolabelling Network -------------------

Data de Emissão: Outubro de 2019 --------------------------

----------------------------------------------------------
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E NADA MAIS HAVENDO A SER TRADUZIDO DESTE DOCUMENTO ACIMA, 

ENCERRO A MESMA TRADUÇÃO, APONDO COM MINHA MÃO DIREITA 

MINHA ASSINATURA NESTA DATA. ------------------------------

16 de novembro de 2020. -----------------------------------
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PE-351
RÓTULO ECOLÓGICO PARA 
BENS DE INFORMÁTICA

coNTEXTo dE dEsENvoLvimENTo 
do PRoGRama
Devido as exigências do mercado interno, espe-
cialmente nas Licitações Públicas, para aquisição 
de computadores e notebooks que impactem 
menos ao meio ambiente e a saúde das pesso-
as, a ABNT vem se esforçando para desenvolver 
programas de certificação de forma a orientar o 
mercado para aquisição de produtos sustentáveis.
Algumas das exigências impostas em licitações 
públicas são:
•	 Certificação	EPEAT	–	Certificação norte ame-

ricana baseada na norma de IEEE 1680.1 que 
avalia o desempenho ambiental de produtos.

•	 Diretiva	ROHS	-	Diretiva europeia que impõe li-
mites a utilização de substâncias perigosas como 
mercúrio(Hg), chumbo(Pb), cromo Hexavalente 
(Cr(VI)), cádimo (Cd), Bifenil-polibromados(PBB’s) 
e éteres difenil-polibromados (PBDE’s).

A ABNT reconhece os valores de tais exigências nos 
editais de licitações públicas, mas, por serem padrões 
internacionais, podem não estar de acordo com a re-
alidade brasileira. Desta forma, a ABNT desenvolveu 
o procedimento de certificação voltado para o mer-
cado brasileiro, trazendo os critérios mencionados 
acima e complementando-os com uma visão dos 
impactos ambientais no ciclo de vida dos produtos.

PRoduTos mENos aGREssivos ao 
mEio amBiENTE E a saúdE das PEssoas
O Rótulo Ecológico da ABNT estabelece requi-

sitos aos produtos para que impactem menos a 
saúde e ao meio ambiente. Dentre os critérios, 
citam-se:
•	 Restrição	de	Substâncias	Químicas	 (cancerí-

genas, mutagênicas, tóxicas...); 
•	 Eficiência	Energética	do	produto	e	do	proces-

so produtivo;
•	 Nível	de	 ruído	menor	quando	comparado	

a produtos que seguem a legislação na-
cional;

•	 Otimização		dos	insumos	do	processo;
•	 Destinação	correta	ou	reciclagem	de	resíduos	

de pré e pós-consumo;
•	 Entre	outros.

GEsTÃo E coNFoRmidadE LEGaL 
O Rótulo Ecológico da ABNT estabelece requisitos 
visando a otimizar o sistema de gestão de energia, 
água	e	resíduos.	Além	disso,	a	empresa	auditada	
tem que apresentar a conformidade legal com a 
legislação local. 

asPEcTos TRaBaLHisTas
O Rótulo Ecológico possui também preocupação 
com alguns aspectos trabalhistas a fim de garantir: 
•	 Isenção	de	trabalho	escravo;	
•	 Os	 funcionários	 estejam	 cobertos	 por	 uma	

situação trabalhista em conformidade com a 
legislação brasileira; 

•	 Os	funcionários	sejam	treinados	a	fim	de	que	
haja	prevenção	de	acidentes.
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1 Introdução  
 
O programa de Rotulagem Ambiental da ABNT foi desenvolvido para apoiar um esforço contínuo a fim de 
melhorar e/ou manter a qualidade ambiental através da redução do consumo de energia e de materiais, 
bem como da minimização dos impactos de poluição gerados pela produção, distribuição, utilização e 
disposição de produtos e serviços. 
 
Este documento foi preparado com base em uma visão geral sobre a avaliação do ciclo de vida do produto 
e em informações de especificações para produtos similares de outros programas de rotulagem ambiental 
desenvolvidos por outros membros do Global Ecolabelling Network (GEN). 
 
 
2 Objetivo  
 
Este Procedimento estabelece os requisitos para que computadores utilizados em ambientes corporativos 
e de uso pessoal, disponíveis no mercado brasileiro, devem atender para obter a licença para uso da 
Marca ABNT de Qualidade Ambiental (Rótulo Ecológico ABNT). 
 
 
3 Referências normativas 
 
Os documentos relacionados a seguir contêm disposições que, ao serem citadas neste texto, constituem 
requisitos válidos para este procedimento. Para referencias datadas, aplicam-se somente as edições 
citadas. Para referencias não datadas aplicam-se as edições mais recentes do referido documento 
(incluindo emendas). 
 
ABNT NBR ISO 14001 - Sistemas da gestão ambiental – Requisitos com orientações para uso. 

ABNT NBR ISO 14020 - Rótulos e declarações ambientais - Princípios gerais. 

ABNT NBR ISO 14024 - Rótulos e declarações ambientais - Rotulagem ambiental do tipo I - 
Princípios e procedimentos. 

ABNT NBR ISO 14040 - Gestão ambiental - Avaliação do ciclo de vida - Princípios e estrutura. 

ABNT NBR 10004 - Resíduos Sólidos - Classificação 

Korea Ecolabel EL144 - Personal Computers 

Eco Mark 119 - Personal Computers 

IEEE Std 1680™- 2006 - IEEE Standard for Environmental Assessment of Personal Computer 
Products, Including Laptop Personal Computers, Desktop Personal 
Computers, and Personal Computer Monitors. 

ISO 7779 - Acoustics – Measurement of airborne noise emitted by information 
technology and telecommunications equipment 

ABNT NBR 10152 - Níveis de ruído para conforto acústico  

Directive  2006/66/EC - Batteries, accumulators and waste batteries and accumulators 

Portaria n°170 INMETRO - Requisitos de avaliação da conformidade para bens de informática 

ABNT NBR 13230 - Embalagens e acondicionamento plásticos recicláveis - Identificação e 
simbologia 

PG-11 - Procedimento Geral da Marca ABNT - Qualidade Ambiental. 

PG-12 - Diretrizes para Elaboração dos Critérios da Marca ABNT- Qualidade Ambiental. 

PG-15 - Manual de Instruções do uso da Marca ABNT 
 

http://www.abntcolecao.com.br/normavw.aspx?ID=28397
http://www.abntcolecao.com.br/normavw.aspx?ID=28397
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OBS.: Os documentos PG-11, PG-12 e PG-15 podem ser encontrados nas suas versões mais atualizadas 
no link: http://www.abntonline.com.br/rotulo/  
 
 
4 Definições  
 
4.1 Programa de rotulagem ambiental do tipo I 
 
Programa de terceira parte voluntário, baseado em critérios múltiplos, que outorga uma licença que autoriza o 
uso de rótulos ambientais em produtos, indicando a preferência ambiental de um produto dentro de uma 
categoria de produto específica com base em considerações do ciclo de vida (ABNT NBR ISO 14024). 
 
4.2 Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) 
 
ACV considera os impactos ambientais ao longo da vida do produto (do berço ao túmulo) desde a extração de 
matérias-primas até a produção, distribuição, uso e disposição final. As categorias gerais de impactos 
ambientais a considerar incluem o esgotamento de recursos, a saúde humana e as consequências ecológicas. 
 
4.3 Computador de mesa (Desktop) 
 
Um computador cuja principal unidade é projetada para ser localizada em um local permanente, muitas vezes 
em uma mesa ou no chão. Computadores de mesa não são projetados para portabilidade e são projetados 
para uso com um monitor externo, teclado e mouse. São destinados a uma ampla gama de aplicações 
domésticas e de escritório (Portaria n° 170 Inmetro). 
 

4.4 Computador de mesa Integrado (All-in-one) 
 
Um computador de mesa em que o hardware de computação e visualização são integrados em um único 
gabinete, ligado à corrente elétrica (corrente alternada) através de um único cabo (Portaria n° 170 Inmetro). 
 
4.5 Modo de espera (Modo Sleep) 
 
Refere-se ao modo em que o computador não realiza a função e está à espera de iniciar o funcionamento pela 
entrada do usuário, tais como entrada de teclado. 
 
O modo de espera é um estado de baixa energia que o computador é capaz de iniciar automaticamente após 
um determinado período de inatividade ou por seleção manual. Um computador com capacidade de latência 
pode rapidamente "acordar" em resposta a conexões de rede ou dispositivos de interface do usuário com uma 
latência de ≤ 5 segundos, desde o inicio do evento de ativação para o sistema tornar-se plenamente utilizável 
(Portaria n° 170 Inmetro). 
 
4.6 Modo Inativo 
 
Modo em que o PC está ligado até que ele entra no modo de espera. Neste modo, apenas os aplicativos 
configurado para operar por seu sistema operacional e os estabelecidos pelo fabricante no momento da sua 
transferência normalmente operam. 
 
4.7 Modo de Operação 

 
Refere-se ao modo em que o computador está sendo executado pelo usuário para uma determinada tarefa 
utilizando teclado, mouse ou rede. 
 
4.8 Despertar pela Rede (Wake-on-LAN (WOL)) 
 
Funcionalidade que permite ativar o computador remotamente pela rede ethernet. 
 

http://www.abntonline.com.br/rotulo/
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4.9 Plástico de origem renovável 
 
São plásticos cuja resina advém de matérias-primas de origem renovável. 
 
 
5 Siglas  
 
As siglas empregadas no texto deste procedimento são: 
 

ABNT  - Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ACV  - Avaliação do ciclo de vida 

CT - Coordenação Técnica 

GSI - Gerência de Certificação de Sistemas 

ISO - International Organization for Standardization 

GEN - Global Ecolabelling Network 

FISPQ - Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos 

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

ABNT/CTC - Comitê Técnico de Certificação 

PDO - Potencial de Destruição da Camada de Ozônio 

CLT - Consolidação das Leis do Trabalho 

ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres 

CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito 

IARC - International Agency for Research on Cancer 

CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory 
 
 
6 Escopo de produtos 
 
Este procedimento, incluído na categoria de produtos eletrônicos, abrange os computadores de uso 
pessoal e corporativos, como: 
 
a) Computadores de Mesa (Desktop) 

b) Computadores de Mesa Integrado (All-in-one) 
 
 
7 Critérios técnicos 
 
7.1 Adequação ao uso 
 
O produto deve ser adequado a sua aplicação pretendida e a adequação ao uso do produto deve ser 
comprovada pela organização. Esta comprovação pode ser realizada por meio da apresentação de ensaios 
realizados nos produtos, conforme especificado nas normas técnicas brasileiras. Para empresas situadas em 
outros países, a forma de comprovação da adequação ao uso deve ser acordada com a ABNT. 
 
Para atendimento a este requisito, a organização deve estar em conformidade com a Portaria no 170 do Inmetro. 
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7.2 Autocontrole 

 
Durante as auditorias, a organização deve demonstrar para a ABNT como controla seu processo produtivo 
de forma a manter o produto atendendo aos critérios estabelecidos neste procedimento. Esta sistemática 
ficará sujeita à aprovação da ABNT e poderá ser considerada como um item não-conforme, caso não seja 
aprovada. 
 
7.3 Critério para Matéria Prima 
 
7.3.1 Documentação 
 
a) A organização deve qualificar seus principais fornecedores de matérias-primas e insumos, 

considerando, no mínimo, o cumprimento da legislação ambiental aplicável. Para comprovar o 
atendimento a esse requisito, a organização deverá solicitar aos seus fornecedores o envio da 
documentação comprobatória descrita abaixo: 

 
I. Licença de Operação 

II. Cadastro Técnico Federal do IBAMA, se aplicável 
 
b) Em caso de utilização de produtos químicos, esses devem vir acompanhadas de: 
 
III. Ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ),  

IV. Número de registro CAS  

V. Informações sobre a concentração de cada componente. 

VI. Documentação que comprove a origem legal das matérias-primas. 
 

7.4 Critérios para o processo produtivo 
 

7.4.1 Substâncias proibidas 
 

a) Está proibida a utilização de quaisquer produtos químicos que estão incluídos na Agência Internacional 
para a Pesquisa sobre o Câncer (IARC), Grupo 1 (comprovada) ou Grupo 2A (provável) agentes 
cancerígenos(http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/latest_classif.php).  

b) O processo produtivo não deve conter produtos químicos classificados como altamente tóxicos, tóxicos, 
perigosos para o ambiente, cancerígenos, mutagênicos ou tóxicos para a reprodução, que sejam 
identificados pelas frases: 

 
 R23: Tóxico por inalação 

 R24: Tóxico em contato com a pele 

 R26: Muito tóxico por inalação 

 R27: Muito tóxico em contato com a pele 

 R28: Muito tóxico por ingestão 

 R29: Em contato com a água libera gases tóxicos 

 R39: Perigo de efeitos graves irreversíveis 

 R45: Pode causar câncer 

 R46: Pode causar alterações genéticas hereditárias 

 R47: Pode causar defeitos ao feto 

 R48: Risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada 

 R49: Pode causar câncer por inalação 

 R53: Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/latest_classif.php
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 R54: Tóxico para a flora 

 R55: Tóxico para a fauna 

 R59: Perigoso para camada de ozônio 

 R60: Pode comprometer a fertilidade 

 R61: Risco durante a gravidez com efeitos adversos na descendência 

 R62: Possíveis riscos de comprometer a fertilidade 

 
7.5 Critérios para o produto 
 
7.5.1 Substâncias Restritas 
 
A concentração das seguintes substâncias não deve ultrapassar o limite apresentado na tabela abaixo. 
 
 

Substância Sigla Concentração Máxima (ppm) 

Cádmio Cd < 50 

Mercúrio Hg < 1000 

Chumbo Pb < 50 

Cromo Hexavalente Cr+6 < 500 

Bifenil polibrominado PBB < 1000 

Éter de difenila polibrominado PBDE < 1000 

 
Caso os componentes sejam oriundos do processo de reciclagem, eles devem estar de acordo com a 
diretiva 2002/95/EEC (ROHS) conforme a tabela abaixo: 
 
 

Substância Sigla Concentração Máxima (ppm) 

Cádmio Cd < 100 

Mercúrio Hg < 1000 

Chumbo Pb < 1000 

Cromo Hexavalente Cr+6 < 1000 

Bifenil polibrominado PBB < 1000 

Éter de difenila polibrominado PBDE < 1000 

 
Este critério não é aplicável para baterias e lâmpadas. 
 
7.5.2 Baterias 
 
A concentração das seguintes substâncias não deve ultrapassar o limite apresentado na tabela abaixo. 
 

Substância Concentração Máxima (ppm) 

Mercúrio 1 

Cádmio 10 

Chumbo 100 
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7.5.3 Lâmpadas 
 
a) As lâmpadas não devem conter concentração de mercúrio (Hg) acima de 3,0mg. 

b) A organização deve indicar a quantidade de lâmpadas e as respectivas concentrações. 
 
7.5.4 Nível de Ruído 
 
a) O nível de ruído deve estar em conformidade com a norma de conforto acústico ABNT NBR 10152 para 

o ambiente de uso do computador de acordo com o anexo I. 

b) Os ensaios devem ser realizados em conformidade a norma ISO 7779 ou normas equivalentes, as 
quais devem ser informadas previamente à ABNT, para aprovação. 

 
7.5.5 Energia 
 
Os produtos devem estar em conformidade com o programa Energy Star ou estar em conformidade com 
os critérios de gestão de energia abaixo: 
 
7.5.5.1 Sistema em Modo de Espera 
 
a) O sistema de modo de espera deve ser ativado em, no máximo, 30 minutos de inatividade do usuário. 

b) A velocidade de qualquer link de internet de 1 Gb/s ativo deve ser reduzido quando em transição do 
modo de espera e o modo desligado. 

 
7.5.5.2 Monitor em Modo de Espera 
 
O monitor deve ser configurado para ativar o modo de espera em, no máximo, 15 minutos de inatividade 
do usuário. 
 
7.5.5.3 Wake on LAN (WOL) 
 
a) Computadores com entrada para cabo de rede devem ter a capacidade de ativar e desativar a WOL 

para o modo de espera; 

b) Os computadores com entrada de rede que são despachados através de cadeias empresariais devem: 
 

I. Ser enviado com WOL ativada por padrão para o modo de suspensão, quando o computador estiver 
funcionando com energia da rede; 

II. Fornecer aos usuários a capacidade de habilitar WOL que seja acessível a partir da interface do 

usuário do sistema operacional do cliente e através da rede. 

 
7.5.5.4 Gestão Wake 

 

a) Os computadores com entrada de rede que são despachados através de cadeias empresariais devem: 
 

I. Ser capaz de despertar pela rede tanto por via remota (internet) e programada (via relógio); 

II. A organização deve garantir ter o controle (isto é, configurado por meio das configurações de 
hardware, em vez de configurações de software). Essas configurações devem ser geridas 
centralmente, como o cliente deseja, por ferramentas fornecidas pelo fabricante. 
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7.6 Plásticos 
 
7.6.1 Identificação das Resinas 
 
De modo a facilitar o processo de reciclagem, os plásticos que possuem mais que 25g devem ser identificados  

conforme a norma ABNT NBR 13230, de acordo com o anexo II. 

 
7.6.2 Restrições de Resinas 
 
a) Plásticos halogenados (ex: PVC) com mais de 25 g não devem ser incorporados ao produto final; 

b) Apenas um tipo de resina (homopolímeros) deve ser utilizado em partes plásticas com massa superior 
a 100g. 

 
7.6.3 Conteúdo de plástico reciclado 
 
A organização deve declarar se o produto final contém uma concentração mínima de 5%(p/p) de plástico 
reciclado no produto final. 
 
7.6.4 Plástico de origem renovável 
 
A organização deve declarar se o produto final contém uma concentração mínima de 5%(p/p) de plástico 
de origem renovável no produto final. 
 
7.7 Reciclabilidade 
 
7.7.1 Separabilidade 
 
Os componentes utilizados no produto final devem ser facilmente separáveis. A organização deve 
demonstrar a versatilidade da separação durante as auditorias. 
 
7.8 Critérios para Embalagem 
 

a) O produto deve ser acondicionado em embalagens recicláveis;  

b) A organização deve evidenciar a não utilização de embalagens plásticas que possuam halogenados 
em sua composição;  

c) Os materiais de absorção de choque feitos de celulose ou papel devem conter, pelo menos, 65% de 
material reciclado; 

d) Os materiais de absorção de choque feitos de plástico devem conter, pelo menos, 50% em peso de 
plástico reciclável; 

e) Não devem possuir substânciasque possuem potencial de degradação da camada de ozônio igual ou 
acima de 1,0; 

 
7.9 Informações para o consumidor 
 

As seguintes informações deverão ser enviadas com o produto: 
 
a) A organização deve fornecer informações de reutilização e locais para a destinação final do produto; 

b) Informações de gerenciamento de energia, incluindo o consumo mínimo e máximo de energia da 
unidade de controle em funcionamento: modo espera, modo suspensão e modo desligado. 
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7.10 Critérios ambientais aplicáveis ao processo de fabricação 
 
7.10.1 Gestão de Energia 
 
a) A organização deve estabelecer um Programa de Otimização e acompanhamento do consumo de 

energia com metas de redução; 

b) O Programa deve considerar treinamento e conscientização dos trabalhadores que atuem em nome da 
organização, incluindo terceirizados; 

 
7.10.2 Gestão de Água 
 
a) A organização deve estabelecer um Programa de Otimização e acompanhamento do consumo de água 

com metas de redução; 

b) O Programa deve considerar a reutilização da água utilizada nos procedimentos de limpeza e sanitização 
de máquinas, equipamentos, tubulações de transferência e mangueiras, entre outros, quando aplicável; 

c) O Programa deve considerar treinamento e conscientização dos trabalhadores que atuem em nome da 
organização, incluindo terceirizados. 

 
7.10.3 Gestão de Resíduos 
 
a) A organização deve estabelecer um Programa de Gestão de resíduos que considere a não geração, 

redução, o reuso ou reciclagem, assegurando a sua minimização e a destinação adequada dos 
resíduos gerados, inclusive os recicláveis; 

b) Todos os resíduos devem ser classificados de acordo com a norma ABNT NBR 10004; 

c) Caso o processo tenha subprodutos perigosos como um dos seus resultados, estes devem ser 
segregados e devem ser tomadas medidas adequadas para a sua reciclagem/reutilização (quando 
aplicável) ou eliminação; 

d) O Programa deve considerar treinamento e conscientização dos trabalhadores que atuem em nome da 
organização, incluindo terceirizados; 

 
Disposição transitória: Após 12 meses a contar da aprovação deste procedimento o programa de 
gerenciamento de resíduos deverá abranger a logística reversa dos materiais de embalagem gerados no 
processo, quando aplicável. 
 
7.11 Logística Reversa 
 
A organização fabricante deve oferecer uma estrutura (sistemática), para recebimento dos computadores 
ou qualquer componente proveniente do produto final após sua utilização, para posterior destinação final 
ambientalmente adequada, seguindo a legislação ambiental aplicável e vigente. 
 
A organização deve possuir registros da quantidade de computadores recebida e destinada a empresas 
devidamente licenciadas. No caso da organização atribuir a uma empresa a retomada e a reciclagem dos 
resíduos de produtos, a empresa deve enviar as informações relevantes e consideradas como equivalente 
à ABNT. Material coletado sob este regime não deve ser descartado em aterros ou incinerado. 
 
Disposição transitória: Será aceito um manual descrevendo a destinação final, ambientalmente correta 
do produto, durante o período de 18 meses após a aprovação deste procedimento. Após este período, 
será aceita apenas a evidência da implantação total da sistemática de logística reversa ou das fases em 
andamento e já realizadas com cronograma de previsão de término. 
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7.12 Prolongamento da vida útil do produto 
 
7.12.1 Garantia 
 
A organização deve oferecer uma garantia comercial sobre a qualidade do produto. O período da garantia 
deve ser de, no mínimo, um ano. A garantia é válida a partir da data de entrega ao consumidor. 
 
7.12.2 Design 
 
O produto deve ter uma estrutura modular para que a maioria dos componentes possa ser substituída. Uma 
pessoa qualificada, sozinha, tem de ser capaz de mudar módulos sem a necessidade de quaisquer ferramentas 
especiais. 

 
7.12.3 Atualização do sistema operacional 
 
O produto deve ser atualizável a partir de ferramentas comuns como pen drives, CD-ROM ou outros. 

 
7.12.4 Disponibilidade de substituição de peças 
 
A organização deve assegurar a disponibilidade de peças compatíveis para reposição, por um período de 
até 5 anos após o fim da produção. 
 
 
8 Atendimento a requisitos legais 
 
8.1 Atendimento à legislação ambiental  
 
A organização deve cumprir (ou exceder) a legislação e regulamentos ambientais aplicáveis, em nível 
federal, estadual e municipal, considerando inclusive, mas não se limitando a, aspectos relacionados as 
emissões, efluentes e resíduos. Sempre que uma organização for de uma jurisdição no exterior, os 
regulamentos ambientais daquela jurisdição se aplicam. 
 
8.2 Atendimento a regulamentos trabalhistas, anti-discriminatórios e de segurança 
 
A organização deve demonstrar que todos os empregados estão cobertos por uma situação trabalhista 
em conformidade com a legislação brasileira, seja pela CLT ou algum outro tipo de contrato de trabalho 
aceito legalmente. Deve ser demonstrada a conformidade geral aos termos da legislação federal, estadual 
ou municipal relativa à Segurança e Saúde Ocupacional do trabalhador. Sempre que uma organização for 
de uma jurisdição no exterior, os regulamentos de não discriminação, segurança e saúde ocupacional e 
legislação trabalhista daquela jurisdição se aplicam; 
 
A critério da ABNT, o atendimento a este requisito pode ser evidenciado com uma declaração assinada 
pelo Executivo Sênior da Empresa. 
 
 
9 Modificações nos critérios  
 
Se depois de concedida a Marca de Conformidade ABNT, ou durante o processo de concessão, ocorrerem 
mudanças nos critérios estabelecidos para a certificação do produto, a ABNT deverá conceder um prazo 
que permita aos fabricantes certificados a adequação dos produtos aos requisitos modificados.  
 

_______________ 
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Anexo I: Tabela de Níveis de Ruído para Conforto Acústico – ABNT NBR 10152 

 

Locais dB (A) NC 

Hospitais               

Apartamentos, Enfermarias, Berçários, Centros cirúrgicos 35 - 45 30 - 40 

             Laboratórios, Áreas para uso do público 40 - 50 35 - 45 

             Serviços 45 - 55 40 -50 

                      

Escolas                     

Bibliotecas, Salas de Música, Salas de desenho 35 - 45 30 - 40 

Salas de aula, Laboratórios 40 - 50 35 - 45 

Circulação 45 - 55 40 -50 

              

  Hotéis             

Apartamentos 35 - 45 30 - 40 

Restaurantes, Sala de Estar 40 - 50 35 - 45 

Portaria, Recepção, Circulação 45 - 55 40 - 50 

              

  Residências           

Dormitórios 35 - 45 30 - 40 

Salas de Estar 40 - 50 35 - 45 

  

  Auditórios           

Salas de concertos, Teatros 30 - 40 25 - 30 

Salas de conferências, Cinemas, Salas de uso múltiplo 35 - 45 30 - 35 

                

Restaurantes           40 - 50 35 - 45 

              

  Escritórios           

Salas de reunião 30 - 40 25 - 35 

Salas de gerência, salas de projetos e administração 35 - 45 30 -40 

Salas de computadores  45 - 65 40 - 60 

Salas de mecanografia 50 - 60 45 - 55 

                

Igrejas e Templos (Cultos mediativos)       40 - 50 35 -  45 

              

  Locais para esporte           

Pavilhões fechados para espetáculos e atividade esportiva 45 - 60 40 - 55 
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Anexo II: Tabela de Identificação e Simbologia de Resinas – ABNT NBR 13230 

 



 

 
 
 

DECLARAÇÕES COMPLEMENTAR DO 

FABRICANTE 
 

DATEN TECNOLOGIA LTDA 
  

TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2020  

PID (PROCESSO INTERNO DATEN) = 0894-20 
 

Ilhéus-Ba, 18 de novembro de 2020  
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Ao 
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS  

ATT: COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2020 

 

DECLARAÇÃO COMPLEMENTAR DO FABRICANTE 
 

A Daten Tecnologia Ltda., inscrita no CNPJ 04.602.789/0001-01, Rodovia BA 262, KM 3,5, Sentido 

Uruçuca - Distrito Industrial de Ilhéus -Iguape, CEP: 45658-335, Ilhéus/BA, por intermédio do seu 

representante legal Sr. Alandy Barreto Conceição, portador do Documento de Identidade nº 

09814005-15 , inscrito no CPF sob o nº  027717635-24 declara expressamente que: 

 

a) A BIOS Daten está em conformidade com a NIST 800-14; 

 

b) Que o processo de recovery da BIOS pode ser feito através de uma interface USB e/ou disco 

rígido primário; 

 

 

Ilhéus-Ba, 18 de novembro de 2020 

 

 

 
 

 

 
 

 
ALANDY BARRETO CONCEIÇÃO 

RG nº 09814005-15 - SSP-BA 

CPF nº 027717635-24 
Supervisor Comercial Governo 
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DIL0012-20  

PID: 0894-20 

Ilhéus-Ba, 18 de novembro de 2020. 

Ao:  

TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

A DATEN TECNOLOGIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rodovia Ilhéus – 

Uruçuca, Km 3,5, S/N, Galpão, Distrito Industrial de Ilhéus, Ilhéus/BA, inscrita no CNPJ sob o nº 

04.602.789/0001-01, vem respeitosamente perante V.Sa., apresentar a resolução da diligência feita via 

chat dia 18 de novembro de 2020 referente aos item 01 do PE 105/2020. 

 

QUESTIONAMENTO 01: "O equipamento deverá possuir BIOS do mesmo Fabricante do equipamento, 

garantindo assim adaptabilidade do conjunto adquirido.” 

RESPOSTA: Conforme imagem abaixo, a BIOS do equipamento é Daten. 

 

 

QUESTIONAMENTO 02: “A BIOS deverá estar em conformidade com a normativa NIST 800-147 em 

suas versões mais atuais, baseado nos padrões de mercado de maneira a usar métodos de criptografia 
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robusta para verificar sua integridade antes de passar o controle de execução a mesma, comprovada 

através de declaração do fabricante do equipamento” 

RESPOSTA:   Declaramos que a BIOS Daten está em conformidade com NIST 800-14.  

 

QUESTIONAMENTO 03: “O processo de recovery deverá ser feito através de uma inferface USB, e/ou 

disco rígido primário” 

RESPOSTA:  Declaramos que o processo de recovery da BIOS Daten pode ser feito através de uma 

interface USB e/ou disco rígido primário. 

 

QUESTIONAMENTO 04 E 05: “A BIOS deverá possuir modo gráfico interativo por mouse e teclado” 

“Possuir ilustração gráfica para toda a interface de teste de diagnostico” 

RESPOSTA: Conforme as imagens abaixo é possível verificar que a interface da BIOS Daten é interativa 

por mouse e teclado, além de possuir ilustração gráfica para toda a interface de teste de diagnostico. 
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Diante de tudo o quanto foi exposto acima, resta comprovado o pleno atendimento da DATEN aos 

pontos diligenciados por este órgão. Nos colocamos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas que 

ainda possam surgir.  

 

Atenciosamente, 
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