
MEMORANDO IP nº 26/2022

Pato Branco, dia 01 de Agosto de
2022

Para
Setor de Licitações
Prefeitura Municipal de Pato Branco - PR

Assunto: Avaliação das amostras solicitadas referente ao Edital de Pregão

Eletrônico Nº 83/2022 - Processo Nº 161/2022

Em conformidade com o item 9.6.2 do Edital de Pregão Eletrônico nº

83/2022, após a análise e aceitação das propostas de preços, a empresa

melhor classificada deverá apresentar amostra de um sistema de sinalização

auxiliar para poste e braço semafórico completo (com caixa de proteção

hermética, cordão de LED, fonte de alimentação, controladora, adesivos de

dupla face e fitas de aço inox), acompanhado de laudos e/ou certificados

comprobatórios dos equipamentos.

No dia 29/07/2022, às 09 horas da manhã, foi realizada na sede do

Departamento de Trânsito de Pato Branco - DEPATRAN análise da amostra e

documentação encaminhada pela Empresa DATAPROM EQUIPAMENTOS E

SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA.

Foi realizada avaliação técnica do produto, sendo que foi observado os

requisitos exigidos no item 9.6.2.1 do edital:

9.6.2.1 - Os ensaios mecânicos (dimensionais,

quantidade e tipo de LED, choque térmico,

intensidade luminosa, comprimento de onda de cor

(ou coordenadas de cromaticidade), variação de

tensão (tensão aplicada e frequência), potência

nominal, grau de proteção dos requisitos técnicos

deste item, emitidos por entidades (universidades,



institutos, laboratórios etc.) qualificadas para a

realização destes ensaios, cuja idoneidade e

competência técnica sejam comprovadamente

reconhecidas em âmbito nacional (credenciamento

INMETRO) e/ou internacional. Demais

características técnicas sem exigência de laudos

e/ou certificados comprobatórios, deverão ser

comprovadas através de catálogo técnico do

fabricante do produto.

Cabe informar que a empresa DATAPROM EQUIPAMENTOS DE

INFORMATICA encaminhou a documentação e amostra tempestivamente.

Com relação a documentação técnica, foi apresentado relatório de

Ensaio nº 22041475 LSV – Rev. 03, emitido pelo Laboratório LENCO CENTRO

DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA acreditado pelo INMETRO. Através do

documento apresentado foi possível identificar que o produto atende as

características e exigências do Edital, o qual apresentou todos os parâmetros

solicitados em conformidade.

Desse modo, considerando as informações apresentadas, a amostra foi

considerada aprovada.

Atenciosamente,


