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Resumo das Solicitações de Compras 
 

 Processo n.º 25410.008708/2020-60 
 

Item Código Especificação 
Unid. 

de 
medida 

Qtd. Cód. Sidec 

01 P00890 Balança plataforma 300KG UN 08 BR0454433 
02 P01146 Balança digital 200KG com estadiômetro UN 14 BR0344981 
03 P01146 Balança digital 07 a 10KG UN 04 BR0305918 
04 P01146 Balança digital 15KG UN 03 BR0278961 
05 P01146 Balança digital 200KG sem estadiômetro UN 03 BR0415972 
 

ESPECIFICAÇÃO DETALHADA: 

ITEM 01 – Balança plataforma – NOTES 55653, 55722, 55724, 57049 

Balança Eletrônica 300kg - APROVADA COM SELO E LACRE INMETRO 

Capacidade: 300kg 

Resolução: 100g 

Plataforma: 60 x 60cm 

Coluna: Aproximadamente 1,20m 

Com rodas 

Plataforma reforçada em aço carbono 

Cobertura em aço inox 

Prato inox removível 

Pés reguláveis  

Indicador Digital - Características 

Caixa plástica ou inox 

Visor com displays luminosos vermelhos (LED) de 20mm e 6 dígitos 

Visor de cristal líquido (cinza) (LCD) para bateria 

Teclas de Zero, Tara e Imprime 

Capacidade programável de até 5 digitos 

Tempo de estabilização menor que 3 segundos 

Busca automática de zero 

Conversor A/D com 20.000 contagens internas 

Tensão de alimentação: 110/220 VAC + 10 - 15% com chave seletora 

Alcance da Tara: até 50% da capacidade 

Fácil calibração (digital) 

Interface serial RS – 232  
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Opcionais:  

*USB para computador 

Saída loop de corrente para etiquetador 

Bateria recarregável (autonomia até 50 horas com uma célula de carga) 

Indicador com bateria (opcional) 

Garantia: 12 meses 

Divisão das unidades:  

• Hospital do Câncer I (HC I) - 01 balança 

• Hospital do Câncer II (HC II) - 01 balança 

• Hospital do Câncer III (HC III) - 01 balança 

• Hospital do Câncer (HC IV) - 02 balanças 

• CPQ - 01 balança 

• DIPAT - 01 balança 

• COAD - 01 balança 
 
ITEM 02 – Balança digital – NOTES 55700, 56383, 57399 e 55708 

Balança plataforma digital: 

Fabricada exclusivamente para pesagem de pessoas; construída em material resistente e de fácil 

higienização. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo, 5 dígitos. Capacidade 

de pesagem de, no mínimo, 200 kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 100 g. 

Plataforma para apoio dos pés constituídos de material antiderrapante e resistente ao uso. Pés 

reguláveis, revestidos de material antiderrapante. Chave seletora de tensão de 110/220 V. 

Com estadiômetro acoplado com escala numérica de, no mínimo, 200 cm úteis. 

Necessário que o produto contenha certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ 

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). 

Equipamento acompanhado de manual de instrução em português, com garantia, mínima, de 01 ano. 

 

Informações complementares: 

Necessário que o produto contenha certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e 

Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). 

Divisão das unidades:  

• Divisão de Enfermagem (HC II) - 01 balança, 

• Divisão de Enfermagem (HC III) - 11 balanças, 

• Seção de Nutrição (HC III) - 02 balanças 
 
 
ITEM 03 – Balança com régua antropométrica - NOTES 55712 

Balança Digital eletrônica com capacidade de pesagem de 7 a 10 kg, e precisão de 1g. Sistema de tara, 

alimentação em pilhas AA ou bateria, com prato de pesagem plano. Material plástico de fácil limpeza. 

Botões de liga, desliga e tara Deve acompanhar Manual de Instrução. Garantia mínima: 01 ano.  
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Divisão das unidades:  

• Divisão de Enfermagem (HC II) - 04 balanças, 
 
ITEM 04 – Balança digital - NOTES 57397 

Balança digital (para pesar alimentos) – Nutrição HCIII 

Descrição: Balança digital de mesa para pesar alimentos com capacidade de 15 kg certificada pelo 

INMETRO.  

Necessário para utilização na pesagem de alimentos na cozinha (estoque seco, sala do magarefe, 

confeitaria, sala das pequenas refeições e cozinha geral). 

Divisão das unidades:  

• Seção de Nutrição (HC III) – 03 balanças 
 

ITEM 05 – Balança digital - NOTES 57398 

Balança digital (para pesar pessoas) – Nutrição HCIII 

Descrição: Balança digital hospitalar, para pesar pessoas, portátil, de uso profissional, com capacidade 

de 200 kg, divisões de 50 g, aprovada pelo INMETRO.  

Informações complementares: (campo não impresso) 

Balança digital hospitalar, para pesar pessoas, portátil, de uso profissional, com capacidade de 

200 kg, divisões de 50 g, aprovada pelo INMETRO. 

Balança Digital Portátil para pesagem de pacientes com dificuldade de locomoção, com o 

objetivo de realizar avaliação nutricional próximo ao leito e para atendimento de grupos de 

orientação ambulatorial. 

Divisão das unidades:  

• Seção de Nutrição (HC III) - 03 balanças 
 
 


