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Francisco Sá MG - Licitação <licitacaofranciscosamg@gmail.com>

Pedido URGENTE de esclarecimento ao Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº
012/2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIÚBA TIPO DE BALANÇA 

Francisco Sá MG - Licitação <licitacaofranciscosamg@gmail.com> 3 de maio de 2022 15:41
Para: Licitação1 <licitacao1@kcrequipamentos.com.br>

Prezados, boa tarde!

Item 027 - BALANÇA DIGITAL ELETRÔNICA: Balança Digital Eletrônica - Com escala tripla capacidade de 0 a
50kg. Divisão de 2. 5 e 10g; prato em inox de 360 x 250mm; display de led luminoso vermelho; função tara: função
fixo; peso em 5 dígitos; incluir bateria interna de no mínimo 24 horas; saída de dados serial rs 32; chave para 110 e
220v (entrar em contato, na época da entrega para verificar a voltagem). Com plataforma em aço inox e capacidade
máxima de 50kg - com as seguintes especificações: Ser construída em chapa de aço carbono SAE 1020, com
acabamento em tinta primer poliuretano. Ser projetada e otimizada com tecnologia computadorizada, para suportar
cargas ate&#39; 30% acima da carga máxima permitida. Possuir ainda: Perfis ultra baixos, utilizando uma única
célula de carga, insensível ao Momento, sem redução mecânica e partes móveis sujeitas a desgaste,
proporcionando alta durabilidade, com menor custo de propriedade.: Possuir plataforma de
pesagem de aço inoxidável AISI 430, com 
acabamento escovado, ideal para pesagem de 
produtos alimentícios. Possuir pés reguláveis e 
antiderrapantes permitem o nivelamento, 
estabilidade e segurança da balança. Possuir 
capacidade máxima de 50kg x 10g. Possuir 
certificado do INMETRO, conforme Portaria 
234/94 - Classe de exatidão III. Garantia mínima 
de 12 meses.  

Conforme a descrição do item 027, o certificado do INMETRO será necessário sim, mas é
para ser apresentado na execução do contrato para fins de fiscalização, NÃO será
necessário apresentar na hora da sessão. O importante é que o produto ofertado deve
possuir certificação do INMETRO.

O valor médio do Item 027 é de R$ 575,67 (quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta e
sete centavos).

Segue anexo a Planilha em Excel do Valor estimado.

-- 

Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SÁ/MG 
 SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Av. Getúlio Vargas, 1014 – Centro, CEP: 39580-000.
CNPJ: 22.681.423/0001-57

 e-mail: licitacaofranciscosamg@gmail.com
Site: http://franciscosa.mg.gov.br/editais-e-licitacoes/ 
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