
Esclarecimento de Edital

Página 1 de 1

Informações do Edital

Número do Edital: 0008/2022

Número do Processo: 0070908/2022

Dados do Fornecedor

Razão Social: METROHM BRASIL INSTRUMENTACÃO ANALITICA LTDA CPF/CNPJ: 07748837000162

Email: RIWEQUIPAMENTOS@GMAIL.COM

Dados do Usuário

Nome: Natalia Meira Ferreira Pires CPF: 28962560836

Email: natalia.pires@metrohm.com.br

Dados do Esclarecimento

Data da Criação: 26/08/2022 13:28:43

Conteúdo do Esclarecimento:

1.	O edital solicita a apresentação da amostra através de janela superior com movimentos rotacionais e longitudinais possibilitando 100% de
varredura na superfície da amostra. Um equipamento que tem a apresentação da amostra através de janela superior, contida dentro de uma tampa
para evitar interferências externas, com apenas movimentos rotacionais mas que não comprometem a varredura da superfície da amostra poderá ser
ofertado?
?
2.	O edital solicita exclusivo sistema de diagnóstico e calibração automático com padrões de referência integrados no suporte de amostra, o que
possibilita que o equipamento realize uma checagem automática do sistema ótico a cada análise. Um equipamento que possui sistema de
diagnóstico para checagem automática do sistema ótico com possibilidade de configurar sua periodicidade de modo a não atrapalhar o tempo de
análise, padrão de referência interno integrado no suporte de amostra que possibilita a padronização dos espectros coletados a cada análise e
padrões de referência externos para calibração quando o sistema de diagnósticos apresenta falha pode ser ofertado?
?
3.	O edital solicita monocromador patenteado com sistema de movimentação com tecnologia aeroespacial evitando desgastes e codificador de
comprimento de onda digital. Um monocromador com tecnologia pré-dispersiva, com dispersão espectral de 0,5 nm e precisão de 0,2 nm e exatidão
padrão de 0,015 nm, sem comprometimento dos resultados, pode ser ofertado?
?
4.	O edital solicita detector InGaAs com baixo ruído e ultra refrigeração. Um equipamento que utiliza 4 detectores de Silício para a faixa de 400 a
1100 nm e 4 detectores de Sulfeto de Chumbo para a faixa de 1100 a 2500 nm, com ruído fotométrico menor que 200 µAU*vs, sem
comprometimento dos resultados, pode ser ofertado?
?
5.	O edital solicita computador integrado com Microsoft Windows 10 TM Surface Table, monitor de 15” touch screen, portas USB, Ethernet e VGA.
Um notebook com Windows 10, portas USB, Ethernet e HDMI com configuração suficiente para rodar o software de operação e de montagem de
curvas pode ser ofertado?
?
6.	O edital solicita Pacote de calibrações NIRvana e software Alligator para desenvolvimento e transferência de calibrações. Tais softwares são
específicos para utilização com equipamento de fornecedor específico. Podem ser ofertados softwares de operação, gerenciamento de dados,
desenvolvimento e transferência de calibrações próprios para o sistema a ser ofertado?
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