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Esclareci ntos r Pregão Eletrônico po 27 /2O2L (33280)

r..n proppsta@marte.com.br
i.jw.

Qui, C6 mai 2021 5:07:05 PM -0300

Para "aterldimento" < atendimento@imperatriz. ma.Eov. br>

Erí... c)
§equr... r Saiba mais

Exibir agora " Imagens externas não estão exibidas

rls
CPL

Prezados Senhores, boa tarde!

Tenho inter{sse em parücipar do Pregão Eletrônico np 2712021. previsto para o dia L3/05 ÁS 1O:OO e

gostaria de solicitar esclarecimento referente aos ítens 20 e 21 (balança):

N a especifi o dos itens 20 e 21 solicíta BALANÇA f lffnÔrutCA com plataforma de 90x60cm.
Minha duvi e: Há tolerân cia nas medidas solicitadas? Será aceita balança com medidasTOxT1?

' conforme lí l< abaixo:

lnformo q a homologação do INMETRO não é facultativa, os equipamentos devem estar dentro das
legislações ntes.

A homologafão no INMITRO não só possui suas obrigatoriedades em certas determinações, como é
uma garanüà do instrumento apresentar resultados verdadeiros, evitando transtornos com
instrumentos de baixa qualidade que possam prejudicar até mesmo o ensino, trabalho de conclusão de
tese e serviç[s externos e/ou parceria com outros órgãos, ludibriando o usuário referente ao valor da

mâssa obtidl.

Aplicações:
f) determinação da massa quando da realização de análises químicas, clínicas, médicas, de alimentos,
farmacêuticás, toxicológicas, ambientais, e outras em que seja necessário garantir a fidedignidade dos

resultados, 
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justeza nas relaçôes comerciais, a proteção do meio ambiente e a saúde e a segurança do
cidadão;

O órgão e/ou empresa que adquiri balança sem a cerüficação e homologação do INMETRO, pode ser
denunciada fro INM[Tfi0 por estar adquirindo um produto totalmente fora da Legislação vigente,
podendo aclrretar em multas, penalídades e apreensão da balança no caso de fiscalização.

Abaixo o lin para confirmação
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Desde já
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