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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2021 

OBJETO: Aferição de 02 (dois) decibelímetros para o Departamento de Trânsito – COTRAN. 

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.  

CONTRATADA: CALIBRAGEM LTDA - ME CNPJ:19.691.420/0001-90. 

DESCRIÇÃO DO OBJETO:  

1. GERAIS: a) Display de cristal líquido (LCD 1999) com iluminação e barra gráfica; b) Resolução e 

atualização do display: 0,1dB/2 vezes por segundo; c) Funções: decibel de 30 a 130 dB, 

armazenamento de dados (data logger até 32.000 registros), valor máximo e mínimo (MAX/MIN), 

‘congelamento” da leitura (HOLD), desligamento automático após 15 minutos (Auto power Off), 

indicação de ‘sobre- 80 aescala (OVER) e sub-escala (UNDER)’ e interface USB; d) Segue padrão 

das normas IEC-61672 classe 2; e) Microfone do tipo capacitivo com 12,5 mm de diâmetro (¹/² 

polegada); f) Temperatura de operação: de 0º a 40ºC; g) Umidade de operação: menor que 90% 

sem condensação; h) Alimentação: uma bateria de 9v, adaptador de 9VDC; i) Indicação de bateria 

fraca: o símbolo ‘ ‘ será exibido no display; j) Resposta em frequência: de 31,5Hz até 8kHz; k) 

Escalas: 30 a 80dB, 50 a 100db e 80 a 130dB e automática de 30 a 130 dB com resolução de 0,1dB; 

l) Saída analógica: AC: 1 Vrms/DC: 10mV/dB (jack P2 3,5mm); m) Dimensões.  

2. TÉCNICAS: a) Exatidão +- 1,4 dB (94 dB/1kz); b) Especificações das opções “A” e “C”.: I. Na 

opção “A” o DL-4200 irá simular a curva de resposta do ouvido humano. Opção para medir o ruído 

ambiente; 

II. Na opção “C” a curva de resposta do DL-4200 será praticamente plana. Opção para medir o ruído 

gerado por máquinas e equipamentos.  

JUSTIFICATIVA: os decibelímetros são utilizados no dia a dia, dos trabalhos realizados da 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes pelos Agentes de Trânsito, para medição de sons em 

vias públicas. Também quando das solicitações via Central de atendimento de Trânsito - COTRAN, 
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pelos munícipes. E para uma medição correta é necessário que os equipamentos estejam com bom 

funcionamento e aferidos, sendo também exigência do Inmetro que seja, pelos laboratórios 

credenciados pelo mesmo.  

VALOR: UNITÁRIO: R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais). TOTAL: R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais). 

FUNDAMENTO: Artigo 24, da Lei Federal 8.666/93. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: SEI 72.321/2020. PARECER: 035/2021. 

FISCAL: Silvia Cristina Borges e suplente Debora Galdino. 

PRAZO: 20 (vinte) dias.  

ENTREGA: a Autarquia Municipal de Trânsito será responsável em levar/buscar até o laboratório, 

quando do agendamento para realização dos serviços. Contato: telefone (42) 3220-1035 ramal 2020 

com Silvia ou Débora em horário de expediente das 8h00m às 17h00m, de segunda a sexta feira. 

PAGAMENTO: Após a realização dos serviços e atestado pelo fiscal de recebimento, com a 

solicitação protocolada pela empresa na Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, juntamente 

com os documentos exigidos.  

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23.005.15.451.0194.2221 – Manutenção das Atividades Sistema 

Viário 33.90.39 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica Red: 126 Sub: 17 00 Fonte 509. 

Ponta Grossa, 14 de abril de 2021. 

 

 

CELSO CIESLAK 

Presidente da AMTT 


