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AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA 

1) No edital é solicitado prazo de entrega de 30 dias.  
 
Informamos que em virtude destes itens se tratarem de equipamentos adquiridos pelos fornecedores através de
importação e serem fabricado sob demanda conforme a solicitação dos clientes, caso o prazo de 30 dias no
edital seja insuficiente para cobrir o prazo necessário para fabricação e para os tramites de importação de
equipamentos como estes, solicitamos prévia alteração. Este tipo de equipamento leva uma média de 60
(SESSENTA)/90 (NOVENTA) dias para ser fabricado e entregue no Brasil. Considerando que esta é uma
condição comum aos fornecedores deste tipo de equipamento, solicitamos que seja considerado este prazo de
entrega de forma a ampliar o número de competidores e permitir que a Administração obtenha a proposta mais
vantajosa. 
 
 
 
2) No descritivo do item (Espectrofotômetro UV/vis) solicita “Largura de banda espectral: 1 nm” 
 
A resolução de 1,0 ou 1,5 nm não apresenta diferença na resolução de bandas para análise de sólidos e
líquidos, portanto nosso equipamento atenderia plenamente as necessidades analíticas para análise de sólidos,
líquidos e soluções. Logo, poderá ser aceita resolução de 1,5 nm? 
 
 
 
3) No descritivo do item (Espectrofotômetro UV/vis) solicita “Projeto óptico: duplo feixe com leitura simultânea
de amostra e referência no compartimento de amostras (uma posição para a referência e uma para a amostra)” 
 
Na tecnologia de feixe duplo a fonte é dividida em dois feixes passando simultâneamente pela amostra e pela
referência com a utilização de apenas um detector, informamos que utilizamos uma tecnologia superior “dual-
beam” onde a fonte é divida em dois feixes, passando pela amostra e pela referência (sem acesso)
simultaneamente mas DOIS detectores são usados para medir a amostra e referência respectivamente. Com
esta nossa tecnologia são obtidos resultados SUPERIORES ou IGUAIS ao solicitado no edital. Será aceito
equipamentos com esta tecnologia?  
 
 
 
4) No descritivo do item (Espectrofotômetro UV/vis) solicita “Velocidade de varredura variável: 1 a 6000
nm/min;” 
 
Velocidades de varredura maiores permitem a obtenção de dados numa velocidade maior, sem perda de
resolução das bandas. Será aceito equipamento com velocidade de varredura de até 24.000nm/mim?  
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 Boa tarde Prezados, 
 
Resposta para os esclarecimentos encaminhados, conforme área técnica (requisitante) do material. 
 
Item 1 - Dada a urgência desse equipamento em nosso laboratório, esse prazo é fundamental para atender a
nossa demanda. 
 
Itens de 2 a 4 - Se as opções informadas apresentarem a mesma tecnologia ou superior, de forma a suprir as
necessidades analíticas cobertas pela especificação mencionada no edital, estas serão aceitas. 
 
Sem mais, 
 
Tatiana - Pregoeira.  
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