Prefeitura Municipal de Valença
1

Sexta-feira • 19 de Março de 2021 • Ano • Nº 5519
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de
Valença publica:
x Aviso de Convocação do Pregão Eletrônico Nº 009/2020/SRP do
Processo Administrativo Nº 196/2020 - Objeto: Fornecimento de gás de
petróleo (GLP), através do Sistema de Registro de Preços, que se
destinarão a Secretaria Municipal de Administração do Município de
Valença-Ba.
x Extrato da Publicação Extraordinária da Ata da Registro de Preços
do Pregão Presencial SRP Nº 09/2020 do Processo Administrativo Nº
059/2020 - Objeto: Registro de preços para o fornecimento de material
permanente e consumo de informática, para atender as diversas
Secretarias do Município.

Gestor - Jairo de Freitas Baptista / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Rua General Labatut, s/n
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
ESTADO DA BAHIA - BRASIL
PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE VALENÇA

AVISO DE CONVOCAÇÃO
Modalidade: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020/SRP
Objeto: Fornecimento de gás de petróleo (GLP), através do Sistema de Registro de Preços,
que se destinarão a Secretaria Municipal de Administração do Município de Valença-Ba.
A Prefeitura Municipal de Valença – BA., através da Comissão Setorial de Licitações, em
conformidade com o art. da Lei Federal nº 8.666/93, CONVOCA a empresa remanescente, na
ordem de classificação, REVENDA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP CNPJ N° 02.753.916/0001-48, classificada em 2º lugar no certame, para no prazo de 48
horas, contados desta publicação, apresentar os documentos habilitatórios e nova proposta de
preço, sob pena de não contratação. Valença-BA, 19/03/2021. Jairo de Freitas Baptista –
Prefeito.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
ESTADO DA BAHIA - BRASIL
EXTRATO DA PUBLICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO
PRESENCIAL SRP Nº 09/2020, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 059/2020.
Originada no Processo Licitatório Pregão Presencial SRP 09/2020, Objeto: Registro de preços para o
fornecimento de material permanente e consumo de informática, para atender as diversas Secretarias do
Município. Vigência: 23/03/2020 à 23/03/2021. A PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA, através do
Departamento de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público,
que HOUVE alteração de valores dos preços registrados na presente Ata, em favor da empresa, para o
lote 01, beneficiária da presente Ata de Registro de Preços, conforme especificações abaixo.

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHADA
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impressora jato de tinta com resolução
máxima de impressão 5760 x 1440 dpi,
velocidade de impressão: 27 ppm em preto
e 15 ppm em cores, tamanho da gota: 3
picolitros, interface usb 2.0, cabo usb
incluso : sim, capacidade de entrada do
papel: 50 folhas de papel a4, capacidade de
saída do papel: 30 folhas de papel a4,
tamanhos de papel suportados: a4, a5, a6,
b5, 10x15cm (4x6pol.), 13x18cm (5x7pol.),
9x13cm (3.5x5pol.), carta (8 1/2x11pol.),
oficio (8 1/2x14pol.), meia carta (5 1/2x8
1/2pol.), 13x20cm (5x8pol.), 20x25cm
(8x10pol.), 16:9 wide, 100x148 mm
envelopes: #10 (4 1/8x9 1/2pol.), dl
(110x220mm), c6 (114x162mm), tipos de
papel suportados: comum, impressão
duplex: manual, leitor de cartão de
memória: não, visor de lcd: não, fax: não,
alimentador automático de documentos:
não, impressão em cd/dvd: não, dupla
bandeja de papel: não, bluetooth: não,
imprimir de um iphone/ipod touch/ipad: não;
scanner com resolução máxima de: 600 x
1200, profundidade máxima do scanner: 48
bits, área de escaneamento: 21,6 x 29,7
cm, velocidade máxima de escaneamento:
2.4 ms/linha (mono), 9.5 ms/linha (cor),
digitalizar para pdf: sim; especificações de
cópia: tamanho das cópias: carta/ a4 ou 10
cm x 15 cm, número de cópias: 1 ou 20;
especificações de hardware e software:
dimensões da unidade (larg. x prof. x alt.) em uso 48,2 x 52,8 x 27,9 cm, peso da
unidade (kg)- sem cartuchos e cabos : 4,5
kg, garrafa de tinta : preto: 664; ciano: 664;
magenta:
664
e
amarelo:
664;
requerimentos elétricos: voltagem: bivolt;
consumo elétrico: 12,0w em operação e
0,8w em repouso; compatibilidade: windows
xp/xp professional x64 edition/vista/7/8/8.1,
mac os x 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x;
garantia : 1 ano ou até 15000 páginas.
nobreak de 1400 va, modelo bivolt
automático: entrada 115/127v~ ou 220v~ e
saída 115v~, saída padrão usb para
comunicação inteligente (acompanha cabo
tipo a-b) , com software para gerenciamento
de energia, acompanha extension cord,
filtro de linha, estabilizador interno com 4
estágios de regulação, forma de onda
senoidal por aproximação (retangular
pwm),com tecnologia que permite que o
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nobreak seja ligado na ausência de rede
elétrica, função que: evita o consumo
desnecessário das cargas da bateria,
preservando a sua vida útil, autodiagnóstico
de bateria: informa quando a bateria precisa
ser substituída, recarga automática das
baterias em 4 estágios, mesmo com o
nobreak desligado, recarregador com
tecnologia que possibilita que seja feita a
recarga das baterias mesmo com níveis
muito baixos de carga, conector do tipo
engate rápido para conexão do módulo de
bateria externo ao nobreak, tecnologia que
analisa os distúrbios da rede elétrica e
possibilita
a
atuação
precisa
do
equipamento. ideal para redes instáveis ou
com geradores, microprocessador risc/flash
de
alta
velocidade:
aumenta
a
confiabilidade e o desempenho do circuito
eletrônico interno, tecnologia de autoteste:
ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos
internos, interativo - regulação on-line,
inversor sincronizado com a rede (sistema
pll), circuito desmagnetizador: garante o
valor
de
tensão
adequado
para
equipamentos de informática, áudio e vídeo
(cargas não lineares), led colorido no painel
frontal:
indica
as
condições
de
funcionamento do nobreak - modo rede,
modo inversor/bateria, final de autonomia,
subtensão, sobretensão, entre outras
informações,
alarme
audiovisual:
sinalização de eventos como queda de
rede, subtensão e sobretensão, fim do
tempo de autonomia e final de vida útil da
bateria, entre outras informações, botão
liga/desliga temporizado com função mute
que
evita
o
acionamento
ou
desacionamento
acidental,
além
de
desabilitar o alarme sonoro após a
sinalização de algum evento.
roteador hotspot padrão wireless: ieee
802.11 b/g/n; velocidade: 300 mbps; modo
de operação: roteador e repetidor;
capacidade simultânea: até 60 dispositivos;
potência de rf: 500 mw; portas: 1 porta wan
(poe passivo) e 1 porta lan; multi ssid: 2;
segurança
wireless:
wep,
wpa-psk
(tkip/aes), wpa2-psk (aes); gerenciamento:
http, ssh, snmp v1 e v2c; acesso remoto:
http e ssh; wan: ip estático, ip dinâmico e
pppoe; firewall: dos, bloqueio de ping na
wan, filtro de palavras, ip, mac e url;
controle de banda: por ssid com alocação
dinâmica por usuário; ferramentas: controle
de usuários conectados e controle de
potência; compatibilidade: função facebook
wi-fi
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8

480,00

Valença-BA, 19 de março de 2021.
Márcio Herbet Rocha Pinheiro
Pregoeiro
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