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Ao  
Ilmo (a) Sr (a). Desembargadora Denise Castelo Bonfim 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre – TJ/AC 
Ref. Pregão Eletrônico SRP n.º 2/2019 – TJ/AC 

Nesta. 
 

 

 

 

C.COM INFOMATICA IMP EXP & COM LTDA, empresa de 

direito privado, estabelecia nesta Capital/AC, sito à Rua 10 de Junho, n.º 690 – Bairro Casa Nova, 

devidamente inscrito na Receita Federal sob. o CNPJ n.º 007.471.301/0001-42 e Inscrição 

Estadual n.º 01.019.410/001-31, vem tempestivamente através desta, apresentar PEDIDO DE 

ESCLARECIMENTO em razão do Anexo I, Termo de Referência do edital, pelos fundamentos 

fáticos à seguir expostos: 

 

 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

A empresa supracitada em análise ao edital do referido 

certame, no Anexo I, em seu item - 1. Da Descrição, constatou algumas inconsistências: 

 

Item 01 – Amplificador 

Questionamento 01 

 

[...]Amplificador: 19V/microssegundo

27 KW desbalanceada . 

[...]” grifo nosso. 

 

Ao analisar as especificações exigidas em edital, 

verificamos que o modelo similar apresentado além de estar fora de linha não condiz com as 

especificações, localizamos o modelo que atende todas as especificações, porém o mesmo 

também está fora de linha de produção, desta forma, encontramos um outro modelo com as 

características similares com as seguintes divergências: 

Slew Rate de 16V/microssegundo e impedância de entrada 10 k desbalanceada. Se ofertamos 

um amplificador com as mesmas características exigidas em edital e com Slew Rate de 

16V/microssegundo e impedância de entrada 10 k desbalanceada, estaremos atendendo ao 

exigido em edital. Está correto nosso entendimento? 

 

 

Item 02 – Apresentador Multimídia com laser 

Questionamento 01 

[...]Apresentador Sem fio: sim; 

  Alimentação: Pilha AAA; 

 Tensão de Funcionamento: 1,5v; 

 Tecnologia: Infravermelho; 
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 Alcance do controle: no mínimo 15 metros; 

 Alcance do laser: no mínimo 200m; 

 Corrente de descanso: 1uA; 

 Conexões: USB, wireless. 

 Receptor: Sistemas Operacionais compatíveis: 

Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista ou superior, Mac 
OS e Linux; Plug compatível: USB 2.0; 

 Itens Inclusos: 01 apresentador; 01 Mini USB 

Receiver; 02 Pilhas AAA; Manual . [...]” grifo nosso. 

Ao analisar as especificações exigidas em edital, 

verificamos que o modelo similar apresentado além de estar fora de linha não condiz com as 

especificações, localizamos outros modelos com características similares com alcance de 15 

metros, conexão USB, operando com a plataforma Windows, mas que os fabricantes  não 

disponibilizam informações como: alcance do laser, corrente de descanso e compatibilidade com 

plataforma Mac, desta forma, se ofertamos um modelo com as características mínimas que 

apresentamos sem as informações grifadas, estaremos atendendo ao exigido em edital. Está 

correto nosso entendimento? 

Item 03 – Cabo 2 Plugs 3,5mm X 2 RCA 

Questionamento 01 

 

[...]Cabo 2 Plugs 3,5mm X 2 RCA com 50 metros. 

Observação: 01 lado com plug fêmea e outro com 
plug macho. [...]” grifo nosso. 

 

Ao analisar as especificações exigidas em edital, não foi 

possível identificar o modelo de cabo que está sendo exigido, já que é solicitado dois modelos 

distintos, desta forma solicitamos que seja revista as especificações e se possível indicar um 

modelo similar que esteja em linha de fabricação, que se pretende adquirir. 

 

Item 17 – Caixa Amplificada Multiuso, USB, SD e Microfone – Bivolt 

Questionamento 01 

 

Ao analisar as especificações exigidas em edital, 

verificamos que as especificações solicitadas estão defasadas e que o produto não se encontra 

mais disponível e tão pouco foi apresentado um modelo substituto dos fornecedores, desta forma, 

solicitamos que seja revista as especificações e atualizado para modelos mais atuais disponíveis 

no mercado. 
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Item 18 – Câmera Video Conferência HD 1080p 30fps Viva-voz Full- Duplex 

Questionamento 01 

 

[...]Câmera: Distância: Até 8m. [...]” grifo nosso. 

 

Ao analisar as especificações exigidas em edital, 

verificamos que está sendo pedido uma distância de até 8 metros, porém encontramos o modelo 

que atende e o mesmo se encontra fora de linha. O novo modelo atende todos os requisitos, exceto 

a distância que é de 2,5 metros que indica o raio de de alcance do microfone. Desta forma, se 

ofertamos um modelo substituto com a distância de 2,5 metros, estaremos atendendo ao exigido 

em edital. Está correto nosso entendimento? 

 

 

 

 

Item 36 – Filmadora Profissional 

Questionamento 01 

 

 

Ao analisar as especificações exigidas em edital, 

verificamos que as especificações solicitadas estão defasadas e que o produto não se encontra 

mais disponível e tão pouco foi apresentado um modelo substituto pelos fabricante e ou  

fornecedores, desta forma, solicitamos que seja revista as especificações e atualizado para 

modelos mais atuais disponíveis no mercado. 

 

Item 37 – Ilha de Edição para corte ao vivo 04 Canais 

Questionamento 01 

 

 

Ao analisar as especificações exigidas em edital e o modelo 

similar indicado, verificamos que as especificações solicitadas estão defasadas e que o produto 

não se encontra mais disponível e tão pouco foi apresentado um modelo substituto pelos 

fabricante e ou  fornecedores, desta forma, solicitamos que seja revista as especificações e 

atualizado para modelos mais atuais disponíveis no mercado. 

 

 

Item 41 – Mesa de Som de 08 Canais 

Questionamento 01 

 

 

Ao analisar as especificações exigidas em edital e o modelo 

similar indicado, verificamos que as especificações solicitadas estão defasadas e que o produto 

não se encontra mais disponível e tão pouco foi apresentado um modelo substituto pelos 

fabricante e ou  fornecedores, desta forma, solicitamos que seja revista as especificações e 

atualizado para modelos mais atuais disponíveis no mercado. 
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Item 43 – Mesa de Som – com 20 canais 

Questionamento 01 

 

 

Ao analisar as especificações exigidas em edital e o modelo 

similar indicado, verificamos que as especificações solicitadas estão defasadas e que o produto 

não se encontra mais disponível e tão pouco foi apresentado um modelo substituto pelos 

fabricante e ou  fornecedores, desta forma, solicitamos que seja revista as especificações e 

atualizado para modelos mais atuais disponíveis no mercado. 

 

 

 

Item 50 – Microfones duplos sem fio (Tipo1) 

Questionamento 01 

 

 

Ao analisar as especificações exigidas em edital e o modelo 

similar indicado, verificamos que as especificações solicitadas estão defasadas e que o produto 

não se encontra mais disponível e tão pouco foi apresentado um modelo substituto pelos 

fabricante e ou  fornecedores, desta forma, solicitamos que seja revista as especificações e 

atualizado para modelos mais atuais disponíveis no mercado. 

Item 51 – Microfone de mesa com fio (Gooseneck) – Tipo1 

Questionamento 01 

 

 

Ao analisar as especificações exigidas em edital e o modelo 

similar indicado, verificamos que as especificações solicitadas estão defasadas e que o produto 

não se encontra mais disponível e tão pouco foi apresentado um modelo substituto pelos 

fabricante e ou  fornecedores, desta forma, solicitamos que seja revista as especificações e 

atualizado para modelos mais atuais disponíveis no mercado. 

 

Item 63 – Sistema de Monitor sem Fio 

Questionamento 01 

 

 

Ao analisar as especificações exigidas em edital e o modelo 

similar indicado, verificamos que as especificações solicitadas estão defasadas e que o produto 

não se encontra mais disponível e tão pouco foi apresentado um modelo substituto pelos 

fabricante e ou  fornecedores, desta forma, solicitamos que seja revista as especificações e 

atualizado para modelos mais atuais disponíveis no mercado. 
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Item 72 - Tablet de 9.7” 

Questionamento 01 

 

 

Ao analisar as especificações exigidas em edital, 

verificamos que as especificações solicitadas estão defasadas e que o produto não se encontra 

mais disponível e tão pouco foi apresentado um modelo substituto pelos fabricante e ou  

fornecedores, desta forma, solicitamos que seja revista as especificações e atualizado para 

modelos mais atuais disponíveis no mercado. 

 

 

 

 

Com o exposto a cima e com o intuito de ajudar no decorrer 

do processo sem maiores complicações, esta subscritora pede que seja analisado o questionamento 

acima exposto e seja revisto as especificações contida em edital e que o ato convocatório seja 

reformulado para que possamos atender a todas as exigências editalicias e um número maior de 

empresa participe do presente processo licitatório.  

 

 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

Rio Branco / AC, 16 de Janeiro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
C.COM INFOMATICA IMP EXP & COM LTDA 


