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AO 
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
FLORIANÓPOLIS – SC  

 

 

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2012 

 

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 

 

A empresa TECHNOCLOUD Projetos em TI Ltda, inscrita no CNPJ 12.325.199/0001-07, situada na 

Rua Lauro Linhares, 728, sl 210, Trindade, Florianópolis - SC, provável participante do edital 

referenciado, através desta, vem respeitosamente, solicitar esclarecimentos com relação a especificação 

técnica contida no Anexo I desse edital, conforme solicitações abaixo: 

  

A especificação contida no item INTERFACES, sub item 11 no anexo I edital solicita Conectores de 

fone de ouvido e microfone. Somos representantes do fabricante de notebooks LENOVO, o qual possui 

alto-falantes e microfone incorporados ao próprio equipamento e uma interface do tipo “combo” para 

conexão de alto falante ou microfone externo. Dessa forma, a Lenovo entende que por possuir os 

recursos integrados ao gabinete e 1 (uma) conexão para conexão externa, está disponibilizando todos os 

recursos aos usuários, ou seja, o Fabricante entende que não há a necessidade de duas conexões 

independentes, pois o usuário poderá escolher entre conectar um alto falante externo, se entender que 

o do próprio equipamento é insuficiente e utilizar o microfone do próprio equipamento e vice-versa. 

 

Com o intuito de ampliar a gama de participantes e a disputa de preços, entendemos que se 

cotarmos um equipamento que possua alto falante e microfones integrados ao equipamento e possua 1 

Conector do tipo “combo”, ou seja, pode ser usado para interface de fone de ouvido ou para microfone, 

estaremos atendendo as especificações. Está correto nosso entendimento? 

 

 No aguardo de um retorno, desde já agradecemos a atenção dispensada. 
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