
1 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA- SC.  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2020 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2020 

 Termo Retificativo nº 01  

O Senhor Serginho Rodrigues de Oliveira, Prefeito Municipal de Bom Jardim da Serra, 

Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, torna pública a retificação das 

informações constantes no Edital de Pregão Presencial número 09/2020, como segue 

abaixo: 

 

Preâmbulo do Edital, como segue abaixo:  

Onde lia-se: 

Impressora multifuncional laser jet pro mfpm426dw; justificativa: ja possuimos licitação de 

toner para esta impressora, evitando vim outra tipo e modelo e ficarmos sem toners. funcões: 

impressões, cópia, digitalização, fax, e-mail. -tecnologia de impressão: laser. -velocidade do 

processador: 1200 mhz. - monitor: tela de toque intuitiva color graphic (cgd) de 4,3”. -fontes e 

tipos de caracteres: 84 tipos de letra truetype escalavéis. - recurso hp e eprint. -capacidade sem 

fios: wifi incorporado; autenticação via wep, wps; wireless direct printing; toque para imprimir 

via nfc. -conectividade, padrão: porta usb 2. 0 de alta velocidade; porta de rede gigabit etthernet 

10/100/1000 base-tx incorporada; usb de fácil acesso. -pronto para trabalhar em rede padrão 

(gigabit ethernet e wi-fi integradas) [opera com pa (com wi-fi direct) e sta] 

 

Leia – se 

Multifuncional HP LaserJet Pro M428dw (W1A28A): Justificativa – a impressora solicitada 

na Licitação está fora de produção, não havendo disponibilidade da mesma para 

fornecimento. 

Dados da impressora: capacidade sem fios, Wi-Fi integrado, autenticação via WEP, 

conectividade padrão, 1 USB de alta velocidade 2.0, funções: impressão, cópia, 

digitalização, e-mail, velocidade de impressão de até 33ipm, com saída de impressão da 

primeira página  em até 6,1 segundos, com impressão em preto. 

 

Onde lia-se: 

O MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DA SERRA, por intermédio do Prefeito Municipal Sr. 

Serginho Rodrigues de Oliveira, Pregoeiro(a) e sua Equipe de Apoio, torna público que 

fará realizar às 13 horas do dia 16 de Março de 2020, horário de Brasília, licitação na 

modalidade PREGÃO presencial para registro de preços, na forma de julgamento pelo 

menor preço por item, regida pela Lei nº 10.520/02, pelas Leis Complementares nº 

123/06, 124/2014, subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, e por este Edital, na Rua 
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Manoel Cecílio Ribeiro, 68 Centro - Sala de Licitações, destinado à, aquisição dos itens, 

conforme segue: 

 

Leia – se 

O MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DA SERRA, por intermédio do Prefeito Municipal Sr. 

Serginho Rodrigues de Oliveira, Pregoeiro(a) e sua Equipe de Apoio, torna público que 

fará realizar às 13 horas do dia 02 de Abril de 2020, horário de Brasília, licitação na 

modalidade PREGÃO presencial para registro de preços, na forma de julgamento pelo 

menor preço por item, regida pela Lei nº 10.520/02, pelas Leis Complementares nº 

123/06, 124/2014, subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, e por este Edital, na Rua 

Manoel Cecílio Ribeiro, 68 Centro - Sala de Licitações, destinado à, aquisição dos itens, 

conforme segue: 

 

Ficam inalteradas as demais disposições do Edital.  

 

Bom Jardim da Serra, 13 de março de 2020.  

 

Serginho Rodrigues de Oliveira  

 

Prefeito Municipal 


