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Solicitações
Pergunta 1:
15/03/2022 12:14:27
Com referencia aos itens 21 e 45 - Projetor de led de 200w, ficaram faltando essas características técnicas que impedirão produtos de baixa qualidade (chinês) participem, ja que a
quantidade é expressiva e o órgão não só compre preço. Proteção contra Surto? Fator de Potência? Harmônica (THD)? Garantia? Catalogo técnico junto com a proposta para se
comprovar as especificações solicitadas
Resposta:
15/03/2022 14:39:00
Em resposta ao pedido de esclarecimento sobre o item Projetor de led de 200W, reforçamos que as características mínimas definidas na descrição são as mais importantes no que se
refere a qualidade do produto a ser ofertado.

Pergunta 2:
16/03/2022 17:56:25
Prezados Senhores, Venho tempestivamente através deste, solicitar esclarecimentos referente conforme segue: No edital do Pregão eletrônico 11/2022 para os itens 15 e 39 está sendo
solicitado “Lâmpada LED 100W, base E-27, cor branca fria, bivolt, temperatura 5.000K ou 6500K, fluxo luminoso mínimo de 11000lm” Temos a esclarecer e informa-los que de acordo
com a portaria 144 do Inmetro o fluxo luminoso para essa lâmpada seria de 10000lm. Sendo assim, será aceito por esta municipalidade o produto com 10000lm? Pois atende
plenamente as exigências das NBRs vigentes.
Resposta:
17/03/2022 15:36:51
Solicito que a empresa aponte o local na referida Portaria n.º144 do INMETRO que ilustra este valor, pois em análise a referida Portaria não constatamos estes valores. Se possível ilustrar
também a ABNT relacionada para que possamos analisar a possibilidade de deferir a solicitação do reclamante.
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