
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Diretoria de Compras

Resposta ao Pedido de Esclarecimento - SEJUSP/DCO                                                                                               

      Belo Horizonte, 18 de setembro de 2019.

REF.: PREGÃO Nº 1691001 – 19/2019 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

O ESTADO  DE MINAS GERAIS,  por  intermédio da SECRETARIA DE ESTADO  DE JUSTIÇA E SEGURANÇA
PÚBLICA, neste ato representado por  sua  Pregoeira, designado através da Resolução SEJUSP N° 01, de 19
de Julho de 2019 , vem, em razão DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO ao Ato Convocatório do Pregão
em epígrafe,  proposta pelo licitante “Agilent Technologies Brasil  LTDA”,  inscrita  no  CNPJ/MF sob o nº
03.290.250/0001-00, prestar os devidos esclarecimentos, como segue:

1.  DO RELATÓRIO

Trata-se de resposta ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao ato convocatório do PREGÃO Nº
1691001 – 19/2019, cujo objeto refere-se  a “aquisição de Espectrofotômetro po Infravermelho com
Transformada de Fourier, faixa espectral mínima de 5.000 a 550CM-1, alimentação  90 a 240V e 60HZ com
seleção automá ca" conforme explanado no e-mail em anexo (7564784).

2. PRELIMINARMENTE - DA TEMPESTIVIDADE

No que se refere à tempes vidade, verifica-se que a solicitação de esclarecimento atende
às exigências previstas nos itens 3.1 e 3.2 do Edital Licitatório, uma vez que o prazo para apresentação do
documento em epígrafe findou-se em 17/09/2019 e que o mesmo foi encaminhado ao e-mail descrito no
instrumento convocatório no dia 16/09/2019.

3. DOS QUESTIONAMENTOS

Os ques onamentos apresentados pela empresa "Agilent Technologies Brasil LTDA" tratam-
se de alegações estritamente de caráter técnico. Desta forma com o intuito de subsidiar esta Pregoeira,
no que concerne aos atos pra cados neste pregão, com fundamento no art. 9°, § 1º, inciso II do Decreto
Estadual  44.786/2008,  o  pedido  de  esclarecimento  foi  encaminhado  para  a  Diretoria  de  Integração
Operacional, área demandante do processo de compra em tela.
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Em resposta, a área encaminhou o Memorando 577 (7618175) contendo as respostas do
técnico Rogério Araújo Lordeiro, Perito Criminal Chefe  da Seção Técnica de Física  e  Química Legal  da
Polícia Civil de Minas Gerais, como segue:

QUESTIONAMENTO 1

Item 1.1.1.1 a) Resolução espectral igual ou menor que 0,8cm-1;

A resolução espectral indica os mínimos que podem ser dis nguidos entre duas bandas em
um  espectro,  ou  seja,  o  intervalo  mínimo  em  que  uma  banda  pode  ser  dis nguida.  Na  região  do
infravermelho, para  amostras sólidas  e  líquidas,  em função  das  forças intermoleculares,  a  largura de
banda é limitada a poucos números de onda e uma maior resolução espectral não proporcionará nenhum
ganho de informação analí ca,  pois as bandas serão resolvidas da mesma maneira.  Além disso,  se a
resolução for aumentada, uma abertura menor é selecionada e a intensidade da luz que entra no detector
será reduzida, aumentando a quan dade rela va de ruído nos espectros. Portanto, é indesejável que a
resolução seja aumentada mais do que o necessário. Por esta razão, a resolução é geralmente ajustada
em aproximadamente 4 cm-1  para amostras sólidas e líquidas,  o que é  corroborado pelas bibliotecas
comerciais e de referência pública, que u lizam resolução de 4 cm-1 como parâmetro padrão.

Resposta do Perito: 

"Entendemos o raciocínio exposto pelo fornecedor, no entanto destacamos que um
sistema que tenha resolução espectral de 0,8 cm-1 tem uma configuração técnica
superior a um que tenha resolução espectral de 2 cm-1, e esta configuração inferior,
pode sim trazer prejuízo para a análise de interesse forense."

QUESTIONAMENTO 2

Item 1.1.1.1 c) Relação sinal/ruído igual ou melhor que 35000:1 calculada pico a pico, A 4
cm-1 em 01 (um) minuto de medição;

Como o sistema FTIR solicitado é com interface de ATR e esse acessório atenua de 65 a 90%
da radiação dependendo da sua construção, o valor de SNR de um sistema FTIR com acessório ATR como
parâmetro de seleção, deveria considerar esse mesmo conjunto óp co, já que mesmo que o sistema FTIR
apresente um alto SNR no modo transmissão, esse valor será atenuado pelo ATR, podendo chegar em até
10%  do  SNR  original  dependendo  da  construção  do  ATR,  não  sendo  possível  a  diferenciação  entre
sistemas ou bene cio analí co ao se comparar SNR medidos em interfaces de amostragens ou sistemas
óp cos diferentes do de interesse. Além disso, o SNR depende da região em que se calcula o sinal e o
ruído, ou seja, da faixa espectral considerada, podendo o valor final também ser melhorado ou ajustado
com aumento do número de varreduras e pela u lização de funções de apodização. Como todos esses
parâmetros não estão especificados pelos fornecedores, a comparação de SNR pode ser parcial e nessas
condições não deveria ser u lizado como indica vo de qualidade para seleção do sistema FTIR.

Solicitamos a exclusão do parâmetro SNR baseado na interface de transmissão, pois o
valor de SNR com o acessório de ATR, que é o acessório solicitado para o sistema FTIR em aquisição,
será  diferente  do  apresentado  com  a  inteface  de  transmissão,  não  havendo  relação  de
proporcionalidade de valores de SNR entre diferentes acessórios. No caso do ATR como a radiação será
atenuada o valor de SNR poderá diminuir de 65 a 90% dependendo da óp ca do sistema .

Resposta do Perito:
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"Todo operador que entenda da técnica de FTIR sabe que existe uma atenuação da
radiação quando se  usa um acessório de ATR. No entanto,  um dos critérios  de
medida de performance de sistemas de FTIR é a razão sinal/ruído. U lizamos um
valor que caracteriza sistemas com melhor configuração, isto é, estamos tentando
adquirir melhores equipamentos e não os equipamentos mais simples do mercado,
visando  melhor  performance  nas  análises  de  amostras  de  interesse  forense,
permi ndo inclusive, o acoplamento de mais acessórios no futuro. Sabemos que o
fornecedor em questão tem equipamentos que atendem a esta especificação."

QUESTIONAMENTO 3

Item 1.1.1.1 e) Faixa espectral mínima de 5.000 a 550 cm-1;

Ques onamento: A faixa espectral considerada pela Agilent é a da região com 100% de
transmissão para janelas de seleneto de zinco (ZnSe) é de 5100 a 600 cm-1. A faixa de leitura pode ser
customizada via so ware até 550 cm-1 com redução da porcentagem de transmissão.

Será  aceita  faixa  espectral  caracterís ca  do material  seleneto de  zinco com 100% de
transmissão?

Resposta do Perito:

"A faixa espectral solicitada visa selecionar equipamentos com melhor qualidade
ó ca  e  principalmente  compa veis  com  as  faixas  espectrais  dos  compostos
con dos  nas  bibliotecas  que  foram  solicitadas,  possibilitando  assim  maior
asser vidade nas iden ficações das substâncias através de busca compara va dos
espectros  ob dos  pelo  equipamento  adquirido  com  os  espectros  con dos  nas
bibliotecas, principalmente em pesquisas mul componentes, onde a faixa espectral
que vai de 700 a 400 cm-1 ganha muita importância."

QUESTIONAMENTO 4

Item 1.1.1.1 g) Fonte luminosa de alta energia de carbeto de silício (SiC) para a região do
infravermelho médio;

Ques onamento: A fonte u lizada nos espectrofotômetros de infravermelho da Agilent é
de  tungstênio  no  estado  sólido  modificado  durante  sua  fabricação  através  de  processo  de  cura
patenteado para que apresente longa vida e maior eficiência energé ca.

Será  aceita  fonte  de infravermelho deste  material,  com  tempo  de  vida  longo,  maior
eficiência energé ca e com garan a de 5 anos?

Nesse contexto será aceita resolução espacial de 2 cm-1 sem nenhum prejuízo analí co
para análise de interesse forense?

Resposta do Perito:

"As  especificações  são  baseadas  em  caracterís cas  mínimas  para  o  sistema.
Qualquer  oferta  de  com  configurações  superiores,  desde  que,  devidamente
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comprovadas por trabalhos cien ficos e por ólios do equipamento, serão aceitas."

Sem mais  para  o momento,  reitero os  votos  de es ma e  consideração  e  me coloco a
disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas.

Francielle de Souza Florido

Pregoeira Gerente de Compras

Diretoria de Compras

Secretaria de Estado de Jus ça e Segurança Pública

Documento assinado eletronicamente por Francielle de Souza Florido, Coordenador (a), em
18/09/2019, às 14:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.mg.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 7621901 e o código CRC 2F36D8AE.

Referência: Processo nº 1690.01.0003309/2019-32 SEI nº 7621901
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SEAP - Comissão Permanente de Licitação

De: isabelle.campos@agilent.com
Enviado em: segunda-feira, 16 de setembro de 2019 16:30
Para: SEAP - Comissão Permanente de Licitação
Cc: carlos.braga@agilent.com; talita.teixeira@agilent.com; 

janaina.gomes@agilent.com; maryane.mota@agilent.com
Assunto: Solicitação de Esclarecimento - PE 19/2019 - SEJUSP-MG - AGILENT

Prezados, boa tarde.  
 
Em nome da Agilent Technologies Brasil LTDA, CNPJ 03.290.250/0001-00, solicito esclarecimento referente ao 
objeto do pregão eletrônico Nº 19/2019: 
 
Item 1.1.1.1 a) Resolução espectral igual ou menor que 0,8cm-1; 
Questionamento: A resolução espectral indica os mínimos que podem ser distinguidos entre duas bandas em um 
espectro, ou seja, o intervalo mínimo em que uma banda pode ser distinguida. Na região do infravermelho, para 
amostras sólidas e líquidas, em função das forças intermoleculares, a largura de banda é limitada a poucos números 
de onda e uma maior resolução espectral não proporcionará nenhum ganho de informação analítica, pois as bandas 
serão resolvidas da mesma maneira. Além disso, se a resolução for aumentada, uma abertura menor é selecionada e 
a intensidade da luz que entra no detector será reduzida, aumentando a quantidade relativa de ruído nos espectros. 
Portanto, é indesejável que a resolução seja aumentada mais do que o necessário. Por esta razão, a resolução é 
geralmente ajustada em aproximadamente 4 cm-1 para amostras sólidas e líquidas, o que é corroborado pelas 
bibliotecas comerciais e de referência pública, que utilizam resolução de 4 cm-1 como parâmetro padrão.  
Nesse contexto será aceita resolução espacial de 2 cm-1 sem nenhum prejuízo analítico para análise de interesse 
forense? 
 
Item 1.1.1.1 c) Relação sinal/ruído igual ou melhor que 35000:1 calculada pico a pico, A 4 cm-1 em 01 (um) minuto 
de medição; 
Questionamento: Como o sistema FTIR solicitado é com interface de ATR e esse acessório atenua de 65 a 90% da 
radiação dependendo da sua construção, o valor de SNR de um sistema FTIR com acessório ATR como parâmetro de 
seleção, deveria considerar esse mesmo conjunto óptico, já que mesmo que o sistema FTIR apresente um alto SNR 
no modo transmissão, esse valor será atenuado pelo ATR, podendo chegar em até 10% do SNR original dependendo 
da construção do ATR, não sendo possível a diferenciação entre sistemas ou benefício analítico ao se comparar SNR 
medidos em interfaces de amostragens ou sistemas ópticos diferentes do de interesse. Além disso, o SNR depende 
da região em que se calcula o sinal e o ruído, ou seja, da faixa espectral considerada, podendo o valor final também 
ser melhorado ou ajustado com aumento do número de varreduras e pela utilização de funções de apodização. 
Como todos esses parâmetros não estão especificados pelos fornecedores, a comparação de SNR pode ser parcial e 
nessas condições não deveria ser utilizado como indicativo de qualidade para seleção do sistema FTIR. 
Solicitamos a exclusão do parâmetro SNR baseado na interface de transmissão, pois o valor de SNR com o 
acessório de ATR, que é o acessório solicitado para o sistema FTIR em aquisição, será diferente do apresentado 
com a inteface de transmissão, não havendo relação de proporcionalidade de valores de SNR entre diferentes 
acessórios. No caso do ATR como a radiação será atenuada o valor de SNR poderá diminuir de 65 a 90% 
dependendo da óptica do sistema . 
 
Item 1.1.1.1 e) Faixa espectral mínima de 5.000 a 550 cm-1; 
Questionamento: A faixa espectral considerada pela Agilent é a da região com 100% de transmissão para janelas de 
seleneto de zinco (ZnSe) é de 5100 a 600 cm-1. A faixa de leitura pode ser customizada via software até 550 cm-1 com 
redução da porcentagem de transmissão. 
Será aceita faixa espectral característica do material seleneto de zinco com 100% de transmissão? 
 
Item 1.1.1.1 g) Fonte luminosa de alta energia de carbeto de silício (SiC) para a região do infravermelho médio; 
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Questionamento: A fonte utilizada nos espectrofotômetros de infravermelho da Agilent é de tungstênio no estado 
sólido modificado durante sua fabricação através de processo de cura patenteado para que apresente longa vida e 
maior eficiência energética. 
Será aceita fonte de infravermelho deste material, com tempo de vida longo, maior eficiência energética e com 
garantia de 5 anos? 
 
Favor confirmar recebimento deste email.  
Aguardamos retorno o mais breve possível.  

Atenciosamente, 

Isabelle Campos 
Inside Sales 
Agilent Technologies Brasil   
Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939 – 6 andar 
Castelo Branco Office Park – Torre Jacarandá 
06460-040 – Barueri – SP – Brasil  
T: 55 11 4197-3806 | www.agilent.com 
licitacao.vendas@agilent.com  

 
  

 
 



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de JusƟça e Segurança Pública

Diretoria de Compras

Memorando.SEJUSP/DCO.nº 1078/2019

Belo Horizonte, 17 de setembro de 2019.

Para: Matheus Henrique Barroso Cunha 

          Diretor de Integração Operacional

Assunto: Solicita Resposta ao Pedido de Esclarecimento - Pregão 19/2019
  Referência: [Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº
1690.01.0003309/2019-32].

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o  cordialmente,  com  o  intuito  de  subsidiar  esta  Pregoeira,  no  que
concerne aos atos pra cados neste pregão, com fundamento no art. 9°, § 1º, inciso II do Decreto Estadual
44.786/2008, encaminho pedido de esclarecimentos expedido pela empresa Agilent Technologies Brasil
LTDA,  cujo  é  CNPJ  03.290.250/0001-00,  para  análise  e  resposta  por  essa  Diretoria  de  Integração
Operacional por se tratar de ques onamentos estritamente técnicos.

Na oportunidade informo que a sessão de pregão está agendada para o dia 19/09/2019 às
11:00hs, e que o esclarecimento deverá ser respondido com maior celeridade possível.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para os esclarecimentos que se fizerem
necessário.

Atenciosamente,

Francielle de Souza Florido

Pregoeira Gerente de Compras

Diretoria de Compras

Secretaria de Estado de Jus ça e Segurança Pública

Documento assinado eletronicamente por Francielle de Souza Florido, Coordenador (a), em
18/09/2019, às 11:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.mg.gov.br

/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 7570025 e o código CRC C2CAA086.

Referência: Processo nº 1690.01.0003309/2019-32 SEI nº 7570025
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de JusƟça e Segurança Pública

Diretoria de Gestão de Processos

Memorando.SEJUSP/DPR.nº 577/2019

Belo Horizonte, 18 de setembro de 2019.

Para: Francielle de Souza Florido

          Diretoria de Compras

Assunto: Resposta ao Memorando 1078 - Solicita Resposta ao Pedido de Esclarecimento - Pregão 19/2019
  Referência: [Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº
1690.01.0003309/2019-32].

Senhora Coordenadora,

Em  atenção  a  solicitação  ao  Memorando.SEJUSP/DCO.nº  1078/2019  (7570025),  
encaminhamos a V.Sª. esclarecimentos (7606170) conforme solicitado.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para o que se fizer necessário.

Atenciosamente,

Matheus Henrique Barroso Cunha

Diretor de Gestão de Processos

Documento assinado eletronicamente por Matheus Henrique Barroso Cunha, Diretor, em
18/09/2019, às 12:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.mg.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 7618175 e o código CRC 01BB6FFB.
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Referência: Processo nº 1690.01.0003309/2019-32 SEI nº 7618175

SEI/GOVMG - 7618175 - Memorando https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprim...

2 of 2 18/09/2019 14:51








