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ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº. 502/19, DE 07 DE AGOSTO DE 
2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município 
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais;

R E S O L V E:
NOMEAR, a partir de 01 de agosto de 2019, 
PATRICIA ELAINE INACIO ESTRALIOTO, matrícula 
nº 1197501/1, para ocupar o cargo de Assessor 
Técnico, símbolo CC3, de provimento em 
comissão, lotado na Secretaria Municipal de 
Finanças, de conformidade com a Lei 4.451, 
de 25/01/16 (Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais de Arapongas), combinado com 
a Lei n° 4.452/16 (Estrutura Organizacional 
do Município) e alterada pela Lei nº 4.770, 
de 16 /05/19, ficando exonerada do cargo 
anteriormente ocupado, mediante Decreto nº 
182/17.

Arapongas, 07 de agosto de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº. 505/19, DE 07 DE AGOSTO DE 
2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município 
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais;

R E S O L V E:
NOMEAR, a partir de 08 de agosto de 2019, 
TAINARA FAKEITI DA SILVA, para ocupar o cargo 
de Chefe de Divisão – Licitações e Contratos, de 
provimento em comissão, lotado na Secretaria 
Municipal de Administração, de conformidade 
com a Lei 4.451, de 25/01/16 (Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais de Arapongas), 

combinado com a Lei n° 4.452/16 (Estrutura 
Organizacional do Município) e alterada pela Lei 
nº 4.770, de 16 /05/19.

Arapongas, 07 de agosto de 2019.          

  SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 510/19, DE 08 DE AGOSTO DE 
2019.

SERGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município 
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais e, considerando o contido 
no processo de Averbação, protocolado sob nº 
22923, de 02.08.2019;

R E S O L V E:
AVERBAR ao acervo de GISELE FERREIRA, 
matrícula nº 32891-01, ocupante do cargo 
de Odontólogo, Classe C, Nível 74, do Grupo 
Profissional Superior 01, de provimento efetivo, 
lotado na Secretaria Municipal de Saúde, o 
tempo de contribuição vinculado ao Regime 
Geral de Previdência Social – RGPS, conforme 
Certidão nº 14022020.1.00007/12-8, expedida 
pelo INSS em 01.08.2019, referente aos períodos 
de 01.03.1989 a 31.12.1989, 18.07.1990 
a 01.12.1991 e 01.01.1992 a 30.04.1992, 
perfazendo o total de 948 dias, correspondentes 
a 02 anos, 07 meses e 08 dias, considerados 
para efeitos de aposentadoria e disponibilidade, 
na forma do disposto no art. 201, § 9º, da 
Constituição Federal; art. 40 e ss., do Capítulo 
I, Título IV, da Lei nº 3.225/05 (Sistema de 
Seguridade Social), dos quais 00 anos, 04 meses 
e 24 dias, considerados para todos os efeitos 
legais, conforme art.184, da Lei nº 4.451/16.

Arapongas, 08 de agosto de 2019.
SERGIO ONOFRE DA SILVA

Prefeito
VALDECIR ANTONIO SCARCELLI

Secretário de Administração

DECRETO Nº 511/19, DE 08 DE AGOSTO DE 
2019.

SERGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município 
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais e, considerando o contido 
no processo de Averbação, protocolado sob nº 
23899, de 07.08.2019;

R E S O L V E:
AVERBAR ao acervo de WILSON JOSÉ DE 
SOUZA, matrícula nº 86088-01, ocupante do 
cargo de Guarda Municipal, Classe Sênior, Nível 
09, do Quadro Próprio da Guarda Municipal, 
de provimento efetivo, lotado na Secretaria 
Municipal de Segurança Pública e Trânsito, o 
tempo de contribuição vinculado ao Regime 
Geral de Previdência Social - RGPS, conforme 
Certidão nº 14022020.1.00019/19-3, expedida 
pelo INSS em 05.07.2019, referente aos períodos 
de 21.05.1990 a 16.07.1991, 26.07.1991 
a 14.12.1993, 11.02.1994 a 31.03.1996 e 
01.07.1997 a 06.06.2007, perfazendo o total de 
5.696 dias, correspondentes a 15 anos, 07 meses 
e 11 dias, na forma do disposto no art. 201, § 
9º, da Constituição Federal; art. 40 e ss., do 
Capítulo I, Título IV, da Lei nº 3.225/05 (Sistema 
de Seguridade Social), considerados apenas para 
efeitos de aposentadoria e disponibilidade. 
                                                                                                                                                                       

Arapongas, 08 de agosto de 2019.

SERGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário de Administração

DECRETO Nº. 512/19, DE 09 DE AGOSTO DE 
2019.

 SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município 
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais;
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R E S O L V E:
NOMEAR, a partir de 13 de agosto de 2019, 
ALEXANDRE AZEVEDO BARBOSA, para ocupar o 
cargo de Chefe de Divisão – Processos Judiciais 
e Administrativo – símbolo CC4, de provimento 
em comissão, da Coordenadoria Municipal de 
Proteção e Defesa ao Consumidor – PROCON,  
lotado no Gabinete do Prefeito, de conformidade 
com a Lei 4.451, de 25/01/16 (Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais de Arapongas),  
combinado com a Lei n° 4.452/16    (Estrutura 
Organizacional do  Município) e   alterada    pela    
Lei nº 4.770,  de 16 /05/19.

Arapongas, 09 de agosto de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA N. º 303/19, 05 DE JULHO DE 2019.

LUIZ ROBERTO DOS SANTOS, Secretário Municipal 
de Educação, no uso de suas atribuições legais e 
em conformidade com o Art. 243 c/c 257 da Lei 
n.º 4.451/16, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais de Arapongas, e:
Considerando que o Processo Administrativo 
Disciplinar é o instrumento destinado a apurar 
as infrações cometidas pelo servidor no exercício 
de suas atribuições;
Considerando que o Processo Administrativo 
Disciplinar obedecerá ao princípio do 
contraditório, assegurada ao acusado ampla 
defesa, com a utilização dos meios e recursos 
admitidos em direito;
Considerando que os autos de Sindicância 
Administrativa integrarão o processo disciplinar, 
como peça informativa da instrução;
Considerando, ainda, que é dever da 
administração pública apurar os fatos que 
contenham indícios de infrações disciplinares 
cometidas por servidores públicos;
R E S O L V E:
Art. 1º. Determinar a instauração de Processo 
Administrativo Disciplinar para apurar possíveis 
irregularidades cometidas pelos empregados 
públicos A.K., no exercício de suas atribuições, 
tipificada no Art. 215, inciso XI da Lei n.º 4.451/16 
– Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de 
Arapongas.
Art. 2º. Determinar que os fatos sejam apurados 
pela Comissão Permanente de Processo 

Administrativo Disciplinar, constituída pela 
Portaria n.º 336/2018 de 01 de agosto de 2018.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

Arapongas, 05 de julho de 2019.

LUIZ ROBERTO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Educação

PORTARIA Nº. 347/19, DE 06 DE AGOSTO DE 
2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município 
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais, à vista da solicitação nº. 
474/2019, da EDUCAÇÃO;

R E S O L V E:
DESIGNAR, no período de 05 de agosto a 31 de 
dezembro de 2019, Gisele Luzia Macedo Borges, 
matrícula nº 91456/1, ocupante do cargo de 
Professor, Classe A, Nível 07, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação, para prestar serviços 
em Jornada Suplementar, na Escola Municipal 
Padre Germano Mayer, onde a remuneração 
será proporcional ao número de 20 (vinte) horas 
estendidas e calculadas com base no vencimento 
do nível inicial da classe em que se encontra 
posicionado (a), com fundamento no artigo 39 
e §1º, da Lei nº. 4.450, de 25/01/2016 (Estatuto 
e Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do 
Quadro de Pessoal Magistério Público Municipal 
de Arapongas).
                 

Arapongas, 06 de agosto de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUIZ ROBERTO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Educação

PORTARIA Nº. 348/19, DE 06 DE AGOSTO DE 
2019

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município 
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais e considerando, o contido 
na petição protocolada sob nº. 18123, de 
18/06/2019;

R E S O L V E:
                         Art. 1º - CONCEDER, a partir de 

31 de julho de 2019, a FABIO ROBERTO COUTO, 
matrícula nº 110981/1, ocupante do cargo 
de Enfermeiro, de provimento efetivo, lotado 
na Secretaria Municipal de Saúde, 02 (DOIS) 
ANOS DE LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES 
PARTICULARES, de conformidade com o art. 
156 e parágrafos da Lei nº 4.451, de 25/01/16 
(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais).
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Arapongas, 06 de agosto de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 351/19, DE 07 DE AGOSTO DE 
2019

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município 
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais e considerando, o contido 
na petição protocolada sob nº. 18382, de 
24/06/2019;

R E S O L V E:
                         Art. 1º - CONCEDER, a partir de 01 de 
agosto de 2019, a KENY TATIANE SILVA, matrícula 
nº 114189/1, ocupante do cargo de Auxiliar de 
Enfermagem, de provimento efetivo, lotada 
na Secretaria Municipal de Saúde, 02 (DOIS) 
ANOS DE LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES 
PARTICULARES, de conformidade com o art. 
156 e parágrafos da Lei nº 4.451, de 25/01/16 
(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais).
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Arapongas, 07 de agosto de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração



TERÇA-FEIRA 13/08/2019                                   DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS                                        ANO: XI Nº: 2454 PÁG: 3

PORTARIA N. º 358/19, 12 de agosto de 2019.

MOACIR PALUDETTO JUNIOR, Secretário 
Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições 
legais e em conformidade com o Art. 243 c/c 
257 da Lei n.º 4.451/16, que dispõe sobre o 
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de 
Arapongas, e:
Considerando que o Processo Administrativo 
Disciplinar é o instrumento destinado a apurar 
as infrações cometidas pelo servidor no exercício 
de suas atribuições;
Considerando que o Processo Administrativo 
Disciplinar obedecerá ao princípio do 
contraditório, assegurada ao acusado ampla 
defesa, com a utilização dos meios e recursos 
admitidos em direito;
Considerando que os autos de Sindicância 
Administrativa integrarão o processo disciplinar, 
como peça informativa da instrução;
Considerando, ainda, que é dever da 
administração pública apurar os fatos que 
contenham indícios de infrações disciplinares 
cometidas por servidores públicos;
R E S O L V E:
Art. 1º. Determinar a instauração de Processo 
Administrativo Disciplinar para apurar possíveis 
irregularidades cometidas pelo(a) servidor(a) 
público(a) S.H.R no exercício de suas atribuições, 
tipificada no art. 215, incisos I, V, “a” e XI e art. 
216, incisco XXI da Lei n.º 4.451/16 – Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais de Arapongas.
Art. 2º. Determinar que os fatos sejam 
apurados pela Comissão Especial de Inquérito 
Administrativo, constituída pela Portaria n.º 
332/2019 de 18 de julho de 2019.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

Arapongas, 12 de agosto de 2019.

MOACIR PALUDETTO JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde
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ARAPONGAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
                                  Estado do Paraná 

 
DECRETO nº. 503/19, de 07 de agosto de 2019. 

  

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do Paraná, no 
uso de suas atribuições legais; 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 12 de agosto de 2019, as servidoras abaixo 
relacionados, para exercerem cargos de provimento em comissão, de conformidade com a Lei 
4.451, de 25/01/16 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Arapongas), combinado com a 
Lei n° 4.452/16 (Estrutura Organizacional do Município) e alterada pela Lei nº 4.770, de 16 /05/19: 

 
Servidor Cargo Símbolo Lotação 

Elda de Oliveira Barros Chefe de Divisão - Patrimônio CC4 SEMAD 
Lígia Gasparini Chefe de Divisão – Unidade Básica 

de Saúde - UBS 
CC4 SAÚDE 

Marilda Pontes de Campos Chefe de Divisão – Licitações e 
Contratos 

CC4 SAÚDE 

 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Arapongas, 07 de agosto de 2019. 
 
 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 

 
VALDECIR ANTONIO SCARCELLI 

Secretário Municipal de Administração 
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Estado do Paraná 

ARAPONGAS

Secretaria Municipal de Administração 
Diretoria de Recursos Humanos 
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DECRETO Nº 504/19, de 07 de agosto de 2019 

 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do Paraná, no 

uso de suas atribuições legais e considerando; 
 
- O contido nos artigos de nºs. 24, 25 e 26 da Lei nº 4.453/16 (Plano de Classificação de 

Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores Públicos Municipais), alterados pela Lei 4.593, de 20 
de setembro de 2017; 

 
- O Decreto Regulamentar nº. 978/17, de 24 de novembro de 2017, publicado em 28 de 

novembro de 2017, que altera o Decreto nº 768/16; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - CONCEDER, aos servidores constantes do ANEXO deste, Progressão Horizontal, 

referente aos biênios abaixo discriminados, para os respectivos níveis da Tabela de Vencimentos 
instituída pela Lei nº 4.453/16. 

 
Art.    2º   - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar 

da data subsequente ao término dos respectivos biênios, revogadas as disposições em contrário. 
Arapongas, 07 de agosto de 2019. 

 

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI                                                                         SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Secretário Municipal de Administração                                                                              Prefeito 
 
 

ANEXO 
(Decreto nº. 504/19, de 07 de agosto de 2019) 

   
MATRIC SERVIDOR NIVEL LOTAÇÃO CARGO BIÊNIO 

95931/1 ADILSON DE ASSIS SANTIAGO GPB1C056 SEODUR OPERADOR DE MAQ. AUT. DE 
GRANDE PORTE 

11/06/17 a 10/06/19 

70238/2 ALCIDES COMAR GPMA045 SECLE FILMADOR 01/06/17 a 31/05/19 
91901/1 ALDINEIA DA SILVA GPB1A008 EDUCAÇÃO COZINHEIRO 08/06/17 a 07/06/19 
79545/1 ANA MARIA DE J. OLIVEIRA GPB1C027 EDUCAÇÃO OPERÁRIO 04/06/17 a 03/06/19 
79553/1 ANDREIA CRISTINA C. HOMEM GPB1C021 EDUCAÇÃO OPERÁRIO 01/06/17 a 31/05/19 
48577/2 ANDREIA DE OLIVEIRA GPB1A030 SECLE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS 30/07/17 a 29/07/19 
78085/1 ATAIDE FOGAÇA GPB1A056 ESPORTE VIGILANTE MUNICIPAL 17/02/17 a 16/02/19 
94056/1 BERNADETE DRABESKI BISELO GPB1A009 EDUCAÇÃO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS 26/07/17 a 25/07/19 
111759/1 CIBELE RECCO V. DE ARAUJO GPS1B043 EDUCAÇÃO NUTRICIONISTA 08/07/17 a 07/07/19 
45276/1 CICERA DE JESUS GPMA042 EDUCAÇÃO ATENDENTE DE CRECHE “B” 16/07/17 a 15/07/19 
40584/1 CILENE LAVERDE DA SILVA GPMA045 EDUCAÇÃO ATENDENTE DE CRECHE “B” 16/07/17 a 15/07/19 
35300/1 CIMARA APARECIDA DE M. 

SANTOS 
GPMA045 EDUCAÇÃO ATENDENTE DE CRECHE “B” 16/07/17 a 15/07/19 

81566/3 CLAUDINEI GASPARINI GPB1A048 SESAN CONFEITEIRO 01/06/17 a 31/05/19 



TERÇA-FEIRA 13/08/2019                                   DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS                                        ANO: XI Nº: 2454 PÁG: 6
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Estado do Paraná 

ARAPONGAS

Secretaria Municipal de Administração 
Diretoria de Recursos Humanos 

2 

114731/1 CLELIA APARECIDA DE MATTOS  GPB1C006 EDUCAÇÃO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS 25/06/17 a 24/06/19 
111139/1 CRISTIANE DA SILVA L. AZEVEDO GPB1A007 EDUCAÇÃO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS 27/06/17 a 26/06/19 
93912/1 DAIANE GONÇALVES XAVIER GPB1C009 EDUCAÇÃO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS 27/06/17 a 26/06/19 
52264/1 ELENA DE FATIMA ORLOVAS GPB1A023 SEFIN AUX. DE SERVIÇOS GERAIS 04/06/17 a 03/06/19 
95184/1 ELIANA APARECIDA C. DE 

ALMEIDA 
GPB1C007 EDUCAÇÃO COZINHEIRO 14/06/17 a 13/06/19 

95818/1 ELIANE DE OLIVEIRA DE SOUZA GPB1C008 EDUCAÇÃO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS 10/07/17 a 09/07/19 
94587/1 EUNICE DO PRADO GONÇALVES GPB1A008 EDUCAÇÃO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS 25/04/17 a 24/04/19 
93548/1 FABIO APARECIDO DE OLIVEIRA GPS1B046 SEMAS ASSISTENTE SOCIAL 01/06/17 a 31/05/19 

93670/2 FATIMA MILANI ZORZAN GPB1A023 SECLE COZINHEIRO 04/07/17 a 03/07/19 

49441/1 FLORISVALDO GIOCONDO GPB2A036 EDUCAÇÃO MOTORISTA II 16/07/17 a 15/07/19 
93688/2 GENEROSA PEREIRA GPB1C009 EDUCAÇÃO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS 27/06/17 a 26/06/19 
79693/1 IDA DE OLIVEIRA FERNANDES GPB1A029 EDUCAÇÃO OPERÁRIO 28/06/17 a 27/06/19 
114820/1 IRENE DA SILVA DIAS GPB1B006 EDUCAÇÃO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS 16/07/17 a 15/07/19 
74233/1 ISMAILDA FERREIRA DE L. DA 

SILVA 
GPS1C054 SEMAS ASSISTENTE SOCIAL  01/06/17 a 31/05/19 

93300/1 IZABEL MARIA MOREIRA SANTOS GPB1A008 EDUCAÇÃO COZINHEIRO 09/05/17 a 08/05/19 
60780/3 JACIARA JOVITA BORGES GPS1A030 ESPORTE TÉCNICO ESPORTIVO 11/05/17 a 10/05/19 

48364/1 JADEMIR RODRIGUES DE FREITAS GPB1A037 SEMAD OPERÁRIO 16/07/17 a 15/07/19 
93645/2 JEFFERSON DE SOUSA MIRA GPB1A035 SESAN PADEIRO 01/06/17 a 31/05/19 
111147/1 JOANA CRISTINA DA SILVA GPB1A007 SEMAS AUX. DE SERVIÇOS GERAIS 27/07/17 a 26/07/19 

79618/1 JOAO DARIO V. LOPES GPB1C057 SEMAD CARPINTEIRO 14/06/17 a 13/06/19 

42307/1 JOAO ORTIZ DE AZEVEDO GPB2A036 EDUCAÇÃO MOTORISTA II 16/07/17 a 15/07/19 
93831/1 JOÃO PAULO F. MARCZUK GPB1D056 SEMAS MOTORISTA I 05/07/17 a 04/07/19 

93378/2 JOÃO VAGNER CAVALARI GPS1C027 ESPORTE TÉCNICO ESPORTIVO 09/05/17 a 08/05/19 
74454/1 JOÃO WILSON FERRO GPB2A030 EDUCAÇÃO MOTORISTA II 14/06/17 a 13/06/19 
93734/1 JOICE ALVES COUTINHO GPB1A009 SEMAS AUX. DE SERVIÇOS GERAIS 07/07/17 a 06/07/19 
74470/1 JOSE APARECIDO JOAQUIM GPB2A030 SAÚDE MOTORISTA II 14/06/17 a 13/06/19 
30430/1 JOSE DE ANDRADE GPB1A040 EDUCAÇÃO OPERÁRIO 01/08/17 a 31/07/19 
83356/1 JOZIANI CRISTINA TRINKEL GPMC035 EDUCAÇÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 26/05/17 a 25/05/19 

95877/1 JULIANA CRISTINA N. 
MASSAMBANI 

GPB1A020 SEMAD OPERÁRIO 04/06/17 a 03/06/19 

74870/1 KARINA APARECIDA DA P. DA 
SILVA 

GPMA045 SAÚDE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 24/07/17 a 23/07/19 

96105/1 KARINE SILVESTRE GRZEGORCZYK GPMC057 EDUCAÇÃO SECRETÁRIO DE DOC. ESCOLAR 30/06/17 a 29/06/19 
102385/2 LARISSA DE OLIVEIRA S. ESTRADA GPS1B046 SAUDE FISIOTERAPEUTA 19/05/17 a 18/05/19 
79561/1 LAUDIRENE FAVARO HIEBER GPB1B029 SEMAS OPERÁRIO 01/06/17 a 31/05/19 
79588/1 LAURENICE ALVES P. SANTOS GPB1A029 EDUCAÇÃO OPERÁRIO 02/06/17 a 01/06/19 
79464/1 LUCIANA APARECIDA MANOEL GPMD050 SAÚDE FISCAL AMBIENTAL 01/06/17 a 31/05/19 
79430/1 LUCIANE DAL POZZO GPMB032 SEMAS INSTRUTOR DE PROGRAMAS  01/06/17 a 31/05/19 

96075/1 LUIS ANTONIO AOKI GPB1C051 SESTRAN ELETRECISTA 19/06/17 a 18/06/19 
74896/1 LUIS CARLOS RODRIGUES GPS1C061 SAÚDE ENFERMEIRO 31/07/17 a 30/07/19 
86851/2 LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA GPB1A008 EDUCAÇÃO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS 08/07/17 a 07/07/19 
79731/1 LUIZ CARLOS GARANHANI GPS1C098 SAÚDE CONTADOR 15/07/17 a 14/07/19 
94129/2 LUIZ TOSHIHIKO TAKATA GPB2B021 EDUCAÇÃO MOTORISTA DE ÔNIBUS 12/06/17 a 11/06/19 
79537/1 MANUELA AMORIM DOS S. SILVA GPB1A027 EDUCAÇÃO OPERÁRIO 02/06/17 a 01/06/19 

34738/2 MARCELINO VALERIO GPB1A025 SEMAD AUX. DE SERVIÇOS GERAIS 01/06/17 a 31/05/19 
64599/2 MARIA APARECIDA FLORINDO GPB1A013 EDUCAÇÃO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS 30/06/17 a 29/06/19 
68861/3 MARIA APARECIDA V. AGUIAR GPB1D029 EDUCAÇÃO OPERÁRIO 01/06/17 a 31/05/19 
97896/1 MARIA CLEIDY DE S. SILVA SALLES GPB1A007 EDUCAÇÃO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS 26/06/17 a 25/06/19 

52795/1 MARIA DE LOURDES S. OLIVEIRA GPB1B020 EDUCAÇÃO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS 10/06/17 a 09/06/19 
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107646/2 MARIA JOSE I. SZABO GPMA039 SAÚDE TÉCNICO EM ENFERMAGEM 08/06/17 a 07/06/19 
96504/1 MARILENE BELMIRO DA SILVA GPB1A008 SEMAD AUX. DE SERVIÇOS GERAIS  02/07/17 a 01/07/19 
93076/1 MARLI DE FATIMA DE S. PEREIRA GPMA020 SEMAS INSTRUTOR DE TRABALHOS 

MANUAIS 
07/07/17 a 06/07/19 

84611/1 MARTA FRANCISQUETTI GPB1C014 EDUCAÇÃO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS 10/07/17 a 09/07/19 
109860/1 MATHEUS SANCHES MALDONADO GPS1A045 SAÚDE FISIOTERAPEUTA 04/06/17 a 03/06/19 
74519/1 MICHELE APARECIDA N. GABRIEL GPMA066 SECLE ASSISTENTE ADMINSITRATIVO 17/06/17 a 16/06/19 
103659/2 MICHELE CRISTINA MATIOLLI GPMA038 SAÚDE  TÉCNICO EM ENFERMAGEM 29/05/17 a 28/05/19 
97993/1 MICHELLE MARIA MANSANEIRA GPS1B024 SAÚDE  FISIOTERAPEUTA 15/04/17 a 14/04/19 

34606/2 MOACYR VALERIO GPB1A023 SECLE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS 01/06/17 a 31/05/19 
92860/1  MONICA PRISCILA DE CRISTO GPB1A009 SEMAD AUX. DE SERVIÇOS GERAIS 21/07/17 a 20/07/19 
94048/1 MONICA REGINA BUENO GPB1A009 SEMAS AUX. DE SERVIÇOS GERAIS  26/07/17 a 25/07/19  
88536/2 NALINI MORENO DA SILVA GPS1B052 SEMAS PEDAGOGO 14/06/17 a 13/06/19 
79472/1 NATALIA DE BRITO PEREIRA GPB1C029 EDUCAÇÃO OPERÁRIO 01/06/17 a 31/05/19 
109070/1 NATHALIA NEIA L. POLIZELLI GPS1B046 SAÚDE FISIOTERAPEUTA 14/04/17 a 13/04/19 

47210/1 NELSON APARECIDO GONÇALVES GPB1A037 SESAN OPERÁRIO 16/07/17 a 15/07/19 

81833/2 PAULO ROGERIO MORENO GPB1A053 SAÚDE  MOTORISTA I 05/02/17 a 04/02/19 

79995/1 PRISCILA MARIA BARUCI GPMA024 SAÚDE AUX. DE ENFERMAGEM 05/05/17 a 04/05/19 
76538/1 RAQUEL RIBEIRO DE M. 

CARVALHO 
GPB1C017 EDUCAÇÃO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS 04/06/17 a 03/06/19 

74160/1 REGILANDIA DA SILVA GPS1A027 ESPORTE TÉCNICO ESPORTIVO 02/05/17 a 01/05/19 
93840/1 REGINA RAFAELA M. FRIAS 

MORALES FERREIRA 
GPMA035 SEMAS AUX. DE ESCRITÓRIO 27/06/17 a 26/06/19 

72346/1 REGINALDO ROSA DANIEL GPB1A027 ESPORTE OPERÁRIO 03/01/17 a 02/01/19 
93459/1 ROSA MORGADO ALHIER GPMA020 SEMAS INSTRUTOR DE TRABALHOS 

MANUAIS 
21/07/17 a 20/07/19 

111520/1 ROSALINA BISPO GPB1C005 EDUCAÇÃO COZINHEIRO 02/07/17 a 01/07/19 
96067/2 ROSAURA SIMPLICIO GUIMARAES GPB1C008 EDUCAÇÃO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS 16/06/17 a 15/06/19 
93742/1 ROSELAINE DE FATIMA M. 

SINIGALIA 
GPB1A009 EDUCAÇÃO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS 21/07/17 a 20/07/19 

105848/3 ROSELI CRISTINA R. DETONI GPMA038 SAÚDE TÉCNICO EM ENFERMAGEM 08/04/17 a 07/04/19 
87947/2 RUTH RAMALHO DE OLIVEIRA GPS1B047 SEMAS ASSISTENTE SOCIAL 31/07/17 a 30/07/19 
41165/1 SANDRA ONOFRE DA S. CITA GPMA043 SAÚDE ATENDENTE DE CRCHE “A” 16/07/17 a 15/07/19 
42544/1 SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA GPB1A066 SAÚDE PINTOR 16/07/17 a 15/07/19 
93572/1 SERGIO EDUARDO M. DONADIO GPB1A007 SESTRAN AUX. DE SERVIÇOS GERAIS 01/06/17 a 31/05/19 
95583/1 SILVIA ANDREIA DE SOUZA GPB1A008 EDUCAÇÃO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS 08/06/17 a 07/06/19 
76422/1 SILVIA APARECIDA M. LEOZIRO GPB1C015 SAÚDE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS 03/05/17 a 02/05/19 
79529/1 SOLANGE CRISTINA F. REBEQUI GPB1A029 SEMAD OPERÁRIO 14/06/17 a 13/06/19 
93874/1 SOLANGE PEDROSO GPMA058 EDUCAÇÃO SECRETÁRIO DE DOC. ESCOLAR 27/06/17 a 26/06/19 
109789/1 SUELI SUMIE H. MENDONÇA LENS GPMB035 SAUDE AGENTE ADMINISTRATIVO 07/07/17 a 06/07/19 

76511/1 SUELY LOPES CATARINO GPMB044 SEFIN AGENTE ADMINISTRATIVO 02/06/17 a 01/06/19 
93351/1 TAIANA POLISELI RAMOS GPS1B027 ESPORTE TÉCNICO ESPORTIVO 16/05/17 a 15/05/19 
82643/3 TIAGO HENRIQUE VALLADAO GPS1B068 SEMAD ANASLISTA DE TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO 
19/07/17 a 18/07/19 

69957/3 VAGNER MANTOVANI GPS1C075 SEMAD ANALISTA DA TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

15/07/17 a 14/07/19  

114634/1 VALDICEIA NOGUEIRA DA S. 
GAMBA 

GPS1B043 SEMAS ASSISTENTE SOCIAL 03/06/17 a 02/06/19 

52590/1 VANILDA DE ARAUJO L. 
VASCONCELOS 

GPMB052 GAPRE AGENTE ADMINISTRATIVO 04/06/17 a 03/06/19 

93653/1 VERA LUCIA DE S. CORDIOLLI GPB1C008 EDUCAÇÃO COZINHIERO 27/06/17 a 26/06/19 
95966/1 VITOR EMANUEL DORTAS  GPS1A067 SEODUR ARQUITETO 08/07/17 a 07/07/19 
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DECRETO Nº 523/19, DE 12 DE AGOSTO DE 2019 

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, no orçamento do Município 
de Arapongas, para o exercício de 2019. 

SERGIO ONOFRE DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, usando de suas atribuições 
legais, 

 D E C R E T A: 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento-programa do Município de Arapongas, para o 
exercício de 2019, com base no art.5° da Lei Munici pal nº. 4.721, de 03 de dezembro de 2018, Crédito Adicional Suplementar no 
valor de R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais). 

14.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP. DESENV. URBANO 
14.01 – Manutenção Serv. Secr. Mun. Obras, Transp. Desenv. Urbano 

154520003.2.073/33.3.90.30.00 – Material de Consumo................ .............................................................................. R$ 104.000,00 
 Fonte de recurso 000 

Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo anterior, serão utilizados como recursos, na forma 
do disposto no artigo 43, parágrafo 1º, inciso III, da Lei Federal nº. 4.320/64, a anulação parcial das dotações orçamentária, a 
saber: 

14.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP. DESENV. URBANO 
14.01 – Manutenção Serv. Secr. Mun. Obras, Transp. Desenv. Urbano 

154520003.2.073/33.3.90.14.00 – Diárias – pessoal civil................ ............................................................................. R$     8.000,00 
 Fonte de recurso 000 
                             33.3.90.36.00 – Outros serviços de terceiros – pessoa física................ ........................................... R$   40.000,00 
 Fonte de recurso 000 
                             33.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica................................................. ..... R$   50.000,00

Fonte de recurso 000 
                             33.3.90.93.00 – Indenizações e restituições............................ ......................................................... R$     6.000,00 
 Fonte de recurso 000  

Art. 3º - Considerando disposto nas Leis nº.  4.722, de 04/12/2018 e 4.692, de 26/06/2018 e ao fato de que a 
abertura do crédito adicional suplementar a que se refere o art.1º deste decreto tem como fonte de recurso a anulação parcial das 
dotações da mesma atividade orçamentária, os ajustes efetuados não alteram os objetivos e as metas estabelecidos no Anexo IV 
da Lei nº. 4.722, de 04/12/2018 do Plano Plurianual 2018 a 2021 e no Anexo V da Lei 4.692, de 26/06/2018 - Lei de Diretrizes 
Orçamentárias de 2019. 

Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Arapongas, 12 de agosto de 2019. 

    LUIZ OQUENDO GARCIA 
Secretário Municipal de Finanças 

SERGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 
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PORTARIA Nº. 352/19, de 08 de agosto de 2019 

 
 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do Paraná, no 

uso de suas atribuições legais e considerando, o contido nas petições protocoladas sob nºs. 22738, 

20834, 19433, 20477, 21850, 23901 e 19204, respectivamente; 

 
R E S O L V E: 
 
Art. 1º - DECLARAR, que os servidores constantes do ANEXO deste, usufruíram da 

Licença e Prorrogação da Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família, nos termos do Artigo 

154, da Lei nº 4.451/16 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais). 

 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário.    
  Arapongas, 08 de agosto de 2019. 

 
 
 
    VALDECIR ANTONIO SCARCELLI                                                                  SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Secretário Municipal de Administração                                                                         Prefeito            
 
   

Anexo 
Portaria nº. 352/19, de 08 de agosto de 2019) 

 
PROCESSO NOME MATRIC. GRAU DE 

PARENTESCO 
PERIODO LOTAÇÃO 

----- Elizabete Belo dos Reis Pessoa 45292/1 filha 01 a 15/07/19 SEMAD 
22738, de 
01/08/19 

Erlani de Fatima da Silva 47368/1 pai 31/07 a 14/08/19 EDUCAÇÃO 

20834, de 
15/07/19 

Janaina Aparecida B. Preissler 49620/1 
49620/3 

filho 02 a 12/07/19 EDUCAÇÃO 

19433, de 
02/07/19 

Julia Grasiele da S. Aguiar Fernandes 1197768/1 cônjugue 11/06 a 10/09/19 EDUCAÇÃO 

20477,  de 
11/07/19  

Maria Joseani Targa Pinto 79570/1 cônjugue 08 a 21/07/19 SEMAS 

21850,  de 
25/07/19  

Maria Joseani Targa Pinto 79570/1 cônjugue 22/07 a 06/08/19 SEMAS 

23901, de 
07/08/19 

Moara Fernanda A. de Souza 89273/1 filho 06 a 09/08/19 SEMAS 

19204, de 
01/07/19 

Rosangela Aparecida Dias 114278/1 mãe 01 a 30/07/19 EDUCAÇÃO 
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná

PORTARIA nº 353/19, de 08 de agosto de 2019 
 

 
SERGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do Paraná, 

no uso de suas atribuições legais à vista do contido na Lei nº 4.453/16 (Classificação de Cargos, 
Carreiras e Salários dos Servidores Públicos Municipais);  

 

R E S O L V E: 

 

DECLARAR, que os servidores abaixo relacionados não obtiveram a progressão 
horizontal bienal, pelos motivos a seguir, conforme contidos nos artigos 24 e 25 da supracitada 
Lei e no Decreto Regulamentar nº 978/17. 

 
MATRI  NOME LOTAÇÃO MOTIVO BIENIO 
96164 1 ADRIANO DE OLIVEIRA RIBEIRO SESTRAN Inciso IV – art.25 Lei 4.453 2017/2019 
96040 1 ANA MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA SEMAD Inciso VI – art.25 Lei 4.453 2017/2019 
86118 1 ANDERSON CARNEIRO SESTRAN Inciso VI – art.25 Lei 4.453 2017/2019 
86134 1 ANTONIO RIBEIRO DA SILVA SESTRAN Inciso VI – art.25 Lei 4.453 2017/2019 
114774 1 CIBELE CRUZ DA SILVA DOS SANTOS EDUCAÇÃO Inciso III – art. 25 Lei 4.453 2017/2019 
109568 2 CICERA DE ALBUQUERQUE DOS 

ANJOS 
SAUDE Artigo 3º - Decreto 978/17 2017/2019 

90760 1 DANIELE DE FRANÇA EDUCAÇÃO Inciso VI – art.25 Lei 4.453 2017/2019 
74624 1 HELENA MARIA DA SILVA SAUDE Inciso III e VI – art.25 Lei 

4.453  
2017/2019 

50032 1 JOAO BATISTA DA COSTA SEASPMA Inciso III – art. 25 Lei 4.453 2017/2019 
48046 1 JOAO CARLOS DOS SANTOS SEASPMA Inciso III – art. 25 Lei 4.453 2017/2019 
88862 1 JOAO PAULO ZINATTO SESTRAN Inciso VI – art.25 Lei 4.453 2017/2019 
42943 2 JOAO SIQUEIRA DIONIZIO SESTRAN Artigo 3º - Decreto 978/17 2017/2019 
45608 1 JORGE SIEBRE DO PRADO SEASPMA Inciso III – art. 25 Lei 4.453 2017/2019 
114170 1 KARLA FERNANDA A. DUARTE SAUDE Artigo 3º - Decreto 978/17 2017/2019 
78700 1 KEILA SHARLISE PEREIRA ESPORTE Artigo 3º - Decreto 978/17 2017/2019 
114340 1 MARCIA RAMOS DE ASSUNÇÃO EDUCAÇÃO Artigo 3º - Decreto 978/17 2017/2019 
74683 1 MARIA APARECIDA DA S. BORGES EDUCAÇÃO Artigo 3º - Decreto 978/17 2017/2019 
93726 1 NEUZA DA SILVA MAGALHAES EDUCAÇÃO Inciso VI – art.25 Lei 4.453 2017/2019 
96253 1 NILSON FERRAZ DE A. JUNIOR SESTRAN Inciso VI – art.25 Lei 4.453 2017/2019 
48518 1 RICARDO DE OLIVEIRA SESTRAN Inciso III – art. 25 Lei 4.453 2017/2019 
88897 1 VERA ELIT SESTRAN Inciso VI – art.25 Lei 4.453 2017/2019 

 

Arapongas, 08 de agosto de 2019. 

 

     VALDECIR ANTONIO SCARCELLI                                                             SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Secretário Municipal de Administração                                                                      Prefeito     
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Estado do Paraná 

PORTARIA Nº. 356/19, de 09 de agosto de 2019 
 

 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do Paraná, 

no uso de suas atribuições legais e considerando, o contido nas petições protocoladas sob nsº 
22283/19, 22815/19, 19783/19, 21067/19, 21284/19, 17948/19 e 21016/19, respectivamente; 

 
R E S O L V E: 

 
Art 1º - CONCEDER, aos servidores abaixo, AUXILIO NATALIDADE, correspondente a 

1(um) salário mínimo nacional, de conformidade com o art. 190 e parágrafos da Lei nº. 4.451, de 
25/01/16 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), conforme segue: 
 
Matrícula Servidor(a) Cargo Lotação 

77690/1 Amanda Cavazzini Munis Professor EDUCAÇÃO 
115045/1 Andrio Cesar Desiderio Vigilante Municipal SESTRAN 
1197533/1 Eduardo Lemes Monteiro Professor EDUCAÇÃO 
1197500/1 Gisele Camila Ribeiro Gerente do Patrimônio Histórico SEGOV 
94412/1 Luciano dos Santos Analista de Tecnologia da 

Informação 
SEMAD 

1197564/1 Luiz Fernando Schiavo Professor de Educação Infantil EDUCAÇÃO 
95958/1 Rafael Scorfi Gatto Engenheiro Eletricista SEODUR 
 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
                                Arapongas, 09 de agosto de 2019. 

 
 
VALDECIR ANTONIO SCARCELLI                                                                      SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
 Secretário Municipal de Administração                                                                          Prefeito  
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ARAPONGAS  

Secretaria Municipal de Administração 
Diretoria de Recursos Humanos 

 
PORTARIA nº. 343/19, de 02 de agosto de 2019. 

 
 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, à vista da solicitação nº. 458/19 da EDUCAÇÃO; 

 
R E S O L V E: 
 
Art. 1º - DESIGNAR, no período de 01 de agosto a 31 de dezembro de 2019, os (as) 

Profissionais do Magistério, abaixo relacionados(as), lotados(as) na Secretaria Municipal de Educação, 
para prestarem serviços em Jornada Suplementar, onde a remuneração será proporcional ao número 
de horas estendidas e calculadas com base no vencimento do nível inicial da classe em que se 
encontram posicionados (as), com fundamento no artigo 39 e §1º, da Lei nº. 4.450, de 25/01/2016 
(Estatuto e Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro de Pessoal Magistério Público 
Municipal de Arapongas), conforme segue: 

 
Mat. Nome Cargo Classe Local Jornada 

Suplementar 
1197621/1 Aline da Silva de Oliveira Professor – 20 

horas 
A Escola Municipal Doutora 

Maria Hercília Horácio 
Stawinski 

10 (dez)  
Horas 

71560/1 Maria Luisa Ceolin Professor de 
Educação 

Infantil – 30h 

C CMEI Primeiros Passos 10 (dez)  
Horas 

46833/2 Nágila Georgina Depetris 
Santos 

Professor – 20 
horas 

C Escola Municipal Doutora 
Maria Hercília Horácio 
Stawinski 

20 (vinte)  
Horas 

13889/4 Regina Célia Herrera Professor – 20 
horas 

C Escola Municipal 
Desembargador Clotário 
Portugal 

20 (vinte)  
Horas 

1197572/2 Rita de Cássia Arduim Professor – 20 
horas 

C Escola Municipal Joarib 
Grillo Cordeiro 

20 (vinte)  
Horas 

46922/2 Terezinha José Silvestre Professor – 20 
horas 

C Escola Municipal Doutora 
Maria Hercília Horácio 
Stawinski 

20 (vinte)  
Horas 

 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 
         Arapongas, 02 de agosto de 2019. 

 
 
 
     LUIZ ROBERTO DOS SANTOS                                                                        SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
 Secretário Municipal de Educação                                                                                  Prefeito                     

PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 
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CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Arapongas – Paraná 

 

Rua Marabú, nº 671 – Centro – Cep  86.701-400 
Arapongas – PR 

Fone  43 3902-1104/ E-mail: educa.apmf@arapongas.pr.gov.br 
 
 

 

RESOLUÇÃO Nº 001/2019 

O Conselho Municipal de Educação – CME, no uso das 

atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 3.684 de 29 de outubro 

de 2009 e alterações, bem como seu Regimento Interno, tendo em 

vista o deliberado pela Plenária em reunião realizada na data de 09 

de agosto de 2019, 

RESOLVE: 

Art. 1º - APROVAR o Plano de Ação Intersetorial – 
Coordenação Municipal Intersetorial do Programa Bolsa Família – 
Biênio 2019/ 2021. 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, devendo 
ser publicada, ficando revogadas as disposições em contrário. 

Arapongas, 12 de agosto de 2019 

______________________________ 
Simone Aparecida Fanelli Golfetti 

Presidente 
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ARAPONGAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
                                  Estado do Paraná 

 
ERRATA 
 

DECRETO Nº 451/19, de 09 de julho de 2019 
 
Onde se lê: 
 

 
Leia-se: 

 
Arapongas, 06 de agosto de 2019 

 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 

Prefeito 
 

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI 
Secretário Municipal de Administração 

MATRI
C 

SERVIDOR NIVEL LOTAÇÃO CARGO BIÊNIO 

111252/
1  

MARCELA FERNANDA DIAS 
PAIVA  

GPMC061  PROJU  ASSISTENTE DE SERVIÇOS 
JURÍDICOS  

09/06/19 a 09/06/19  

90212/1  VIVIANE CORDEIRO DE 
OLIVEIRA  

GPS1B027  ESPORTE  TÉCNICO ESPORTIVO  20/12/17 a 19/12/19  

MATRI
C 

SERVIDOR NIVEL LOTAÇÃO CARGO BIÊNIO 

111252/
1  

MARCELA FERNANDA DIAS 
PAIVA  

GPMC061  PROJU  ASSISTENTE DE SERVIÇOS 
JURÍDICOS  

09/06/17 a 09/06/19  

90212/1  VIVIANE CORDEIRO DE 
OLIVEIRA  

GPS1B027  ESPORTE  TÉCNICO ESPORTIVO  20/12/16 a 19/12/18 
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial Nº 085/2019 – Processo Adm. Nº 130/2019. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, SCANNERS, PROJETORES E 
TABLETS, PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 
Cumpridas as formalidades legais e considerada a adjudicação do procedimento licitatório, em epígrafe pelo Pregoeiro Municipal, homologo, conforme 
registrado a seguir, com especificação do item e seu preço unitário final: 

C. L. A COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 31.042.705/0001-03, ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS N° 651/2019. 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ Valor Total R$

14 8 Und 

Microcomputador all-in-one 21" - proc. 4 nucleos 3.6 ghz -  8gb - ssd240. 
1  processador: 
 1.1  o processador deve ser compatível com as duas últimas versões lançadas 
no mercado até a data deste edital;
 1.2  01 (um) processador com núcleo quadruplo (04 núcleos de 
processamento) instalados;
 1.3  microprocessador x86, com processo de fabricação de 14nm, suporte a 
sistemas operacionais de 32 e 64 bits;
 1.4  frequência interna (clock) de cada microprocessador: mínima de 3,6ghz;
 1.5  velocidade do barramento do sistema (bus speed): 8gt/s;
 1.6  memória cache de no mínimo 6mb (seis megabytes);
 1.7  deve possuir 02 (dois) canais de memória;
 1.8  deve possuir 37,5gb/s de largura de banda máxima da memória;
 1.9  deve possuir suporte nativo a virtualização do tipo vt-x;
 1.10  deve possui suporte a processamento gráfico.
 2  placa mãe (motherboard):
 2.1  deve ser do mesmo fabricante do equipamento ou fabricada para uso 
exclusivo, não sendo aceito o emprego de placas de livre comercialização no mercado;
 2.2  bios: 
 2.2.1  deve ser plug & play, desenvolvida pelo mesmo fabricante do 
equipamento, ou este deve ter direitos (copyright) sobre essa bios, comprovados por 
meio de declaração fornecida pelo fabricante (anexar na proposta). É vedada qualquer 
solução em regime de oem ou customização de nomes, marcas ou inicialização;
 2.2.2  deve possuir recursos de senha de acesso para configuração do setup e 
usuário, recursos para habilitar/desabilitar portas seriais e usb's;
 2.2.3  deve ser do mesmo fabricante do equipamento proposto, implementada 
em memória flash, atualizável por software;
 2.2.4  deve disponibilizar o número identificador do equipamento, único para 
seu fabricante.
 2.3  controladoras de rede:
 2.3.1  o equipamento proposto deve possuir 01 (uma) interface gigabit ethernet 
de rede nativa no padrão rj45, devendo atender aos seguintes requisitos:
 2.3.1.1  capacidade de operar no full-duplex em todas as velocidades 
(10/100/1000mbps); 
                       2.3.2            o equipamento deve possuir wifi integrado compatível com 
padrão 802.11 b/g/n. 
  2.4  controladora gráfica:
 2.4.1  placa de vídeo on board com memória compartilhada de 128 mb (cento e 
vinte e oito megabytes);
 2.4.2  deve permitir resolução de 1600x900;
 2.5  interfaces: 
 2.5.1  deve possuir interfaces de áudio com entrada para microfone e saída 
estéreo amplificada para fones de ouvido ou alto-falantes externos;
 2.5.2  mínimo 04 (quatro) interfaces usb 2.0;
 2.5.2.1  não serão aceitos hubs usb para a contagem de interfaces usb livres;
 3  discos rígidos:
 1.1  01 (uma) unidade ssd sata iii de 6gb/s devidamente instalada. A unidade 
ssd deve ter capacidade mínima de 240gb, com velocidades de 500 mb/s para leitura e 
450mb/s para gravação (ou superiores);
 3.1  a unidade de disco sólido ofertada deve oferecer o mesmo nível de suporte 
e garantia do equipamento proposto, prestados pelo fabricante do mesmo.
 4  memória ram:
 4.1  mínimo de 08gb (oito gigabytes) ddr4;
 4.2  capacidade de expansão de no mínimo 16gb (dezesseis gigabytes);
 4.3  as memórias devem ser do tipo 2.400mhz ou superior;
 4.4  os pentes de memória ofertados deverão ser itens homologados pelo 
fabricante do equipamento;
 5  gabinete: 
 5.1  deve ser na cor preta (predominância);
 5.2  deve ser integrado e acoplado ao monitor lcd formando um único volume. 
Não será aceito adaptações ou adaptadores como gabinete acoplado na furação vesa do 
monitor; 
 5.3  deve possuir interface de áudio estéreo integrada a placa-mãe com alto-
falante interno; 
 5.4  deve possuir peso máximo (do conjunto) de 10 kg (dez quilogramas); 
 5.5  deve possuir fonte de alimentação operando em 110 (±10%) e 220 (±10%) 
vac, com pfc e comutação 110/220 automática com máximo de 180 watts.
 6  teclado/mouse: 
 6.1  o equipamento proposto deve ser fornecido com 01 (um) teclado de 104 
(cento e quatro) teclas auto repetitivas no padrão abnt2 com conector padrão usb sem o 
uso de adaptador;
 6.2  o equipamento proposto deve ser fornecido com 01 (um) mouse óptico 
(tecnologia ótica) de 400 dpi, com botão de rolagem (scroll), 02 (dois) botões e 
conector usb sem o uso de adaptador;
 6.2.1  deve ser fornecido juntamente com o mouse, um mouse pad com formato 
ergonômico, constituído de material apropriado para uso com mouses ópticos e base 
almofadada com gel para apoio do punho do usuário, proporcionando conforto no 

Daten 4.520,00 36.160,00 
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manuseio do mouse.
 6.3  o teclado e o mouse ofertados devem ser da mesma cor do gabinete do 
equipamento e também da mesma marca, devendo constar a logomarca do fabricante 
nos mesmos.
 7  sistema operacional:
 7.1  deverá ser fornecido juntamente com o equipamento ofertado, 01 (uma) 
licença oem do microsoft windows 10 pro 64 bits ou versão superior equivalente, em 
português do brasil, devidamente pré-instalado no equipamento.
  8  monitor: 
 8.1  deve ser do tipo lcd de 21" widescreen;
 8.2  deve permitir resolução de 1600x900;
 8.3  deve possuir câmera de vídeo de até 0.3 megapixel, integrada ao monitor.
 9  certificações, regulamentações e compatibilidades (devem ser 
apresentados documentos que comprovem cada item):
 9.1  certificação ppb (processo produtivo básico - lei de informática), poderá 
ser verificado em 
http://www.mctic.gov.br/sisepin/leideinformatica/empresashabilitadas.  
 9.2  certificação energy star do equipamento ofertado. Esta certificação deve 
ser comprovada através do fabricante do equipamento através de declaração ou através 
da impressão da informação obtida do website http://www.energystar.gov, sendo 
necessário identificar a marca e o modelo ou família do equipamento. Serão aceitos 
equipamentos que estejam em conformidade com a portaria 170 do inmetro juntamente 
com a certificação 80 plus, desde que comprovada pela licitante através de declaração 
ou através de impressão da informação.
 9.3  certificação epeat em nome do fabricante do equipamento. Esta 
certificação deve ser comprovada através da impressão da informação obtida do 
website http://www.epeat.net, ou através do documento oficial the eco declaration 
(encontrado no site dos fabricantes dos equipamentos) ou a fabricante possuir a 
certificação iso 140001 obtida pelo website 
http://certifiq.inmetro.gov.br/consulta/consultaempresas, ou através de documento 
oficial (encontrado no site dos fabricantes dos equipamentos) sendo necessário 
identificação da marca do equipamento;
 9.4  o equipamento deve constar na hcl - hardware compatibility list mantida 
pela microsoft para utilização do sistema operacional windows 10 professional 64 bits, 
para o modelo do equipamento ofertado. Deve ser apresentado documento que 
comprove a homologação (poderá ser verificado em https://partner.microsoft.com/en-
us/dashboard/hardware/search/cpl); 
  10  serviços obrigatórios:
 10.1  o equipamento proposto deve ser entregue à prefeitura municipal de 
arapongas na diretoria de tecnologia da informação no 2º andar, sito a rua garças, 750 -
centro; 
 10.2  o equipamento proposto deve ser fornecido com todos os cabos e demais 
acessórios que se façam necessários à sua completa montagem, instalação e utilização;
 10.3  o fabricante do equipamento ofertado deve possuir website na internet 
com especificações do produto ofertado, de onde podem ser realizadas consultas e 
atualizações de drivers e de todos os componentes internos do equipamento, inclusive 
a bios. Deve ser apresentado documento que comprove este item;
 10.4  todos os serviços devem ser fornecidos sem qualquer custo adicional para 
a prefeitura municipal de arapongas;
  11  garantia: 
 11.1  o fabricante do equipamento ofertado deverá oferecer garantia mínima de 
36 (trinta e seis) meses em regime on-site, para o computador e para o monitor. 
 11.2  deverá ser apresentado documento que comprove quem prestará os 
serviços de garantia/assistência técnica e, caso este não seja prestado pelo próprio 
fabricante, o documento deverá também esclarecer quem prestará o serviço e se o 
mesmo é devidamente autorizado;
 11.3  durante a vigência da garantia, o equipamento proposto deverá ser 
reparado na prefeitura municipal de arapongas no local onde estiver instalado, sem 
qualquer ônus para a prefeitura municipal de arapongas;
 11.4  a abertura de chamados junto ao fabricante do equipamento proposto deve 
ser disponibilizada também através de "0800" ou sistema que não onere a contratante, 
devendo ser informado o número completo para o qual deve ser realizada a ligação em 
português (brasil).
 12  observações: 
 12.1  acondicionamento: 
 12.1.1  os equipamentos e os acessórios devem estar acondicionados em 
embalagens com caixa e calços de proteção especialmente desenvolvidos para suportar 
o empilhamento, vibrações e o transporte de modo que sejam entregues com 
segurança; 
 12.2  todos os componentes que compõem o equipamento proposto devem ser 
novos, sem uso, e estar na linha de produção atual do fabricante;
 12.3  alimentação do equipamento proposto deve ser compatível com 110/220v;
 12.4  as tomadas, cabos e conectores de energia do equipamento ofertado 
devem ser compatíveis com o atual padrão brasileiro;
 12.5  o equipamento proposto deverá ser entregue em sua caixa original 
juntamente com manuais e documentação originais em português (brasil), cd/dvd com 
drivers/softwares originais (não serão aceitas cópias de cd's e/ou dvd's nem downloads 
da internet). 
Cota referente ao item 1. 

17 5 Und 

Microcomputador tipo iii - proc. 6/12 nucleos 3.2/4.6ghz - 16gb - 480ssd - sff - pv4gb 
- mon. 24" 
1  processador: 
 1.1  o processador deve ser compatível com as duas últimas versões lançadas 
no mercado até a data deste edital;
 1.2  01 (um) processador com 6 (seis) núcleos de processamento instalados e 
12 (doze) threads;
 1.3  microprocessador x86, com processo de fabricação de 14nm, suporte a 
sistemas operacionais de 32 e 64 bits;
 1.4  frequência interna (clock) de cada microprocessador: base de 3,2 ghz (três 
virgula dois gigahertz) e frequência turbo de 4,6ghz (quatro virgula seis gigahertz);
 1.5  velocidade do barramento do sistema (bus speed): 8gt/s;
 1.6  memória cache de no mínimo 12mb (doze megabytes);

Daten 8.000,00 40.000,00 



TERÇA-FEIRA 13/08/2019                                   DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS                                        ANO: XI Nº: 2454 PÁG: 17

 1.7  deve possuir 02 (dois) canais de memória;
 1.8  deve possuir 41,6 gb/s de largura de banda máxima da memória;
 1.9  deve possuir suporte nativo a virtualização do tipo vt-x.
 1.10  deve possui suporte a processamento gráfico.
 2  placa mãe (motherboard):
 2.1  deve ser do mesmo fabricante do equipamento ou fabricada para uso 
exclusivo, não sendo aceito o emprego de placas de livre comercialização no mercado;
 2.2  deve possuir no mínimo 01 (um) slot pcie x16;
 2.3  deve possuir no mínimo 01 (um) slot pcie x1;
 2.4  bios: 
 2.4.1  deve ser plug & play, desenvolvida pelo mesmo fabricante do 
equipamento, ou, este deve ter direitos (copyright) sobre essa bios, comprovados por 
meio de declaração fornecida pelo fabricante (anexar na proposta). É vedada qualquer 
solução em regime de oem ou customização de nomes, marcas ou inicialização;
 2.4.2  deve ser do mesmo fabricante do equipamento proposto, implementada 
em memória flash, atualizável por software;
 2.4.3  deve possuir recursos de senha de acesso para configuração do setup e 
usuário, recursos para habilitar/desabilitar portas usb's;
 2.4.4  deve disponibilizar o número identificador do equipamento, único para 
seu fabricante.
 2.5  controladoras de rede:
 2.5.1  o equipamento proposto deve possuir 01 (uma) interface gigabit ethernet 
de rede nativa no padrão rj45, devendo atender aos seguintes requisitos:
 2.5.1.1  capacidade de operar no full-duplex em todas as velocidades 
(10/100/1000mbps); 
 2.6  controladora gráfica:
 2.6.1  deve permitir resolução de, no mínimo, 1600x900;
 2.6.2  deve possuir opção para conector vga e/ou dvi e/ou superior.
 2.7  interfaces: 
 2.7.1  interface de áudio estéreo integrado a placa-mãe (on board) com alto-
falante interno e saída frontal com conector p2;
 2.7.2  mínimo 6 (seis) portas usb, destas pelo menos 2 (duas) portas versão 3.0;
 2.7.2.1  não serão aceitos hubs usb para a contagem de interfaces usb livres.
 3  armazenamento: 
 3.1  01 (uma) unidade ssd sata iii de 6gb/s devidamente instalada. A unidade 
ssd deverá ter capacidade mínima de 480gb, com velocidades de 500 mb/s para leitura 
e 450mb/s para gravação (ou superiores);
 3.2  a unidade de disco sólido ofertada deverá oferecer o mesmo nível de 
suporte e garantia do equipamento proposto, prestados pelo fabricante do mesmo.
 4  memória ram:
 4.1  mínimo de 16gb (dezesseis gigabytes) ddr4;
 4.2  capacidade de expansão de no mínimo 32gb (trinta e dois gigabytes);
 4.3  as memórias devem ser do tipo 2.400mhz ou superior;
 4.4  os pentes de memória ofertados deverão ser itens homologados pelo 
fabricante do equipamento.
 5  placa de vídeo:
 5.1  deve conter 1(uma) placa de vídeo low profile devidamente instalada;
 5.2  mínimo de 4gb (quatro gigabytes) de memória ddr5;
 5.3  interface de memória 128-bit.
 5.4  clock de memória: mínimo 7008 mhz.
 5.5  clock base do processador: mínimo de 1303 mhz.
 5.6  suporte a directx 12;
 5.7  1 conector hdmi, 1 conector display e 1 conector dvi.
 5.8  pci express x16 3.0.
 6  drive óptico:
 6.1  01 (uma) unidade sata de leitura/gravação cd e dvd, compatível com 
gravação de mídias tipo: dvd+r, dvd+rw, dvd+r dl, dvd-r, dvdrw, cdr e cd-rw.
 7  gabinete: 
 7.1  deve ser na cor preta (predominância);
 7.2  deve ser no formato small form factory (sff);
 7.3  o gabinete deve ter características tool less, ou seja, não utiliza 
ferramentas para: abertura do gabinete, colocação/fixação e remoção de disco rígido, 
unidade óptica, placas de expansão tipo pci, não sendo aceito a utilização de parafusos 
recartilhados no disco rígido e unidade óptica;
 7.4  deve possuir local apropriado, já desenvolvido no projeto do produto, para 
colocação de lacres ou cadeados mecânicos ou eletrônicos sem a utilização de qualquer 
tipo de adaptador;
 7.5  deve possuir fonte de alimentação operando em 110 (±10%) e 220 (±10%) 
vac, com pfc e comutação 110/220 automática com máximo de 450 watts.
 8  teclado/mouse: 
 8.1  o equipamento proposto deve ser fornecido com 01 (um) teclado com 104 
(cento e quatro) teclas auto-repetitivas no padrão abnt2 com conector nativo mini-din 
padrão ps/2 ou usb sem o uso de adaptador;
 8.2  o equipamento proposto deve ser fornecido com 01 (um) mouse óptico 
(tecnologia ótica) de 400 dpi, com botão de rolagem (scroll), 02 (dois) botões e 
conector tipo mini-din padrão ps/2 ou usb sem o uso de adaptador;
 8.2.1  deverá ser fornecido juntamente com o mouse, um mouse pad com 
formato ergonômico, constituído de material apropriado para uso com mouses ópticos 
e base almofadada com gel para apoio do punho do usuário, proporcionando conforto 
no manuseio do mouse. 
 8.3  o teclado e o mouse ofertados devem ser da mesma cor do gabinete do 
equipamento e também da mesma marca, devendo constar a logomarca do fabricante 
nos mesmos.
 9  sistema operacional:
 9.1  deverá ser fornecido juntamente com o equipamento ofertado, 01 (uma) 
licença oem do microsoft windows 10 pro 64 bits ou versão superior equivalente, em 
português do brasil, devidamente pré-instalado no equipamento.
 10  monitor: 
 10.1  deve ser fornecido juntamente com o equipamento ofertado 01 (um) 
monitor de vídeo tipo lcd, wide screen de pelo menos 24 polegadas svga com tela 
100% plana, com resolução de 1920x1080 a 60hz em 256 cores, brilho de 250 cd/m2, 
contraste de 1000:1, voltagem/alimentação automática com fonte interna no monitor a 
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100-240 vac, 50-60hz, tempo de resposta máximo de 5ms (cinco milisegundos), 
suporte a 16 milhões de cores, 01 conector de entrada dvi e 01 conector de entrada 
hdmi, plug & play ddc, controles manuais ou digitais no painel frontal com 
visualização de ajustes na tela (osd) para: liga-desliga, menu e botão auto-ajuste;
 10.2  o monitor ofertado deve ser da mesma cor do gabinete do equipamento e 
também da mesma marca, devendo constar a logomarca do fabricante no mesmo.
 11  certificações, regulamentações e compatibilidades (devem ser 
apresentados documentos que comprovem cada item):
 11.1  certificação ppb (processo produtivo básico) (poderá ser verificado em 
http://www.mctic.gov.br/sisepin/leideinformatica/empresashabilitadas; 
 11.2  certificação ou documento que comprove conformidade com a norma 
técnica nbr 10152. Serão aceitos equipamentos que observem as normas iso 9296 e iso 
7779. Deve ser identificada a marca e o modelo do equipamento;
 11.3  certificação ou documento que comprove en / iec60950 internacional ou 
inmetro (poderá ser verificado em 
http://www.inmetro.gov.br/prodcert/produtos/busca.asp); 
 11.4  certificação energy star do equipamento ofertado. Esta certificação deve 
ser comprovada através do fabricante do equipamento através de declaração ou através 
da impressão da informação obtida do website (http://www.energystar.gov), sendo 
necessário identificar a marca e o modelo ou família do equipamento. Serão aceitos 
equipamentos que estejam em conformidade com a portaria 170 do inmetro juntamente 
com a certificação 80 plus, desde que comprovada pela licitante através de declaração 
ou através de impressão da informação.
 11.5  certificação epeat em nome do fabricante do equipamento, sendo que o 
modelo do equipamento deve estar certificado, no mínimo, na categoria gold. Esta 
certificação deve ser comprovada através da impressão da informação obtida do 
website http://www.epeat.net, ou através do documento oficial the eco declaration 
(encontrado no site dos fabricantes dos equipamentos) sendo necessário identificar a 
marca e modelo do equipamento ou a fabricante possuir a certificação iso 140001 
obtida pelo website (http://certifiq.inmetro.gov.br/consulta/consultaempresas), ou 
através de documento oficial (encontrado no site dos fabricantes dos equipamentos) 
sendo necessário identificação da marca do equipamento;
 11.6  o equipamento deve constar na hcl - hardware compatibility list mantida 
pela microsoft para utilização do sistema operacional windows 10 professional 64 bits, 
para o modelo do equipamento ofertado. Deve ser apresentado documento que 
comprove a homologação (poderá ser verificado em https://partner.microsoft.com/en-
us/dashboard/hardware/search/cpl); 
 12  serviços obrigatórios:
 12.1  o equipamento proposto deve ser entregue à prefeitura municipal de 
arapongas na diretoria de tecnologia da informação no 2º andar, sito a rua garças, 750 -
centro; 
 12.2  o equipamento proposto deve ser fornecido com todos os cabos e demais 
acessórios que se façam necessários à sua completa montagem, instalação e utilização;
 12.3  o fabricante do equipamento ofertado deve possuir website na internet 
com especificações do produto ofertado, de onde podem ser realizadas consultas e 
atualizações de drivers e de todos os componentes internos do equipamento, inclusive 
a bios. Deve ser apresentado documento que comprove este item;
 12.4  todos os serviços devem ser fornecidos sem qualquer custo adicional para 
a prefeitura municipal de arapongas;
 13  garantia: 
 13.1  o fabricante do equipamento ofertado deverá oferecer garantia mínima de 
36 (trinta e seis) meses em regime on-site, para o computador e para o monitor. 
 13.2  deverá ser apresentado documento que comprove quem prestará os 
serviços de garantia/assistência técnica e, caso este não seja prestado pelo próprio 
fabricante, o documento deverá também esclarecer quem prestará o serviço e se o 
mesmo é devidamente autorizado;
 13.3  durante a vigência da garantia, o equipamento proposto deverá ser 
reparado na prefeitura municipal de arapongas no local onde estiver instalado, sem 
qualquer ônus para a prefeitura municipal de arapongas;
 13.4  a abertura de chamados junto ao fabricante do equipamento proposto deve 
ser disponibilizada também através de "0800" ou sistema similar que não onere a 
contratante, devendo ser informado o número completo para o qual deve ser realizada 
a ligação em português (brasil).
 14  observações: 
 14.1  acondicionamento: 
 14.1.1  os equipamentos e os acessórios devem estar acondicionados em 
embalagens com caixa e calços de proteção especialmente desenvolvidos para suportar 
o empilhamento, vibrações e o transporte de modo que sejam entregues com 
segurança; 
 14.2  todos os componentes que compõem o equipamento proposto devem ser 
novos, sem uso, e estar na linha de produção atual do fabricante;
 14.3  alimentação do equipamento proposto deve ser compatível com 110/220v;
 14.4  as tomadas, cabos e conectores de energia do equipamento ofertado 
devem ser compatíveis com o atual padrão brasileiro;
 14.5  o equipamento proposto deverá ser entregue em sua caixa original 
juntamente com manuais e documentação originais em português (brasil), cd/dvd com 
drivers softwares originais (não serão aceitas cópias de cd's e/ou dvd's nem downloads 
da internet). 
Cota referente ao item 4. 

TOTAL GERAL R$ 76.160,00 

DATEN TECNOLOGIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 04.602.789/0001-01, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
652/2019. 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ Valor Total R$

01 72 Und 

Microcomputador all-in-one 21" - proc. 4 nucleos 3.6 ghz -  8gb - ssd240. 
1  processador: 
 1.1  o processador deve ser compatível com as duas últimas versões lançadas 
no mercado até a data deste edital;
 1.2  01 (um) processador com núcleo quadruplo (04 núcleos de 
processamento) instalados;

Daten 3.665,00 263.880,00 
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 1.3  microprocessador x86, com processo de fabricação de 14nm, suporte a 
sistemas operacionais de 32 e 64 bits;
 1.4  frequência interna (clock) de cada microprocessador: mínima de 3,6ghz;
 1.5  velocidade do barramento do sistema (bus speed): 8gt/s;
 1.6  memória cache de no mínimo 6mb (seis megabytes);
 1.7  deve possuir 02 (dois) canais de memória;
 1.8  deve possuir 37,5gb/s de largura de banda máxima da memória;
 1.9  deve possuir suporte nativo a virtualização do tipo vt-x;
 1.10  deve possui suporte a processamento gráfico.
 2  placa mãe (motherboard):
 2.1  deve ser do mesmo fabricante do equipamento ou fabricada para uso 
exclusivo, não sendo aceito o emprego de placas de livre comercialização no mercado;
 2.2  bios: 
 2.2.1  deve ser plug & play, desenvolvida pelo mesmo fabricante do 
equipamento, ou este deve ter direitos (copyright) sobre essa bios, comprovados por 
meio de declaração fornecida pelo fabricante (anexar na proposta). É vedada qualquer 
solução em regime de oem ou customização de nomes, marcas ou inicialização;
 2.2.2  deve possuir recursos de senha de acesso para configuração do setup e 
usuário, recursos para habilitar/desabilitar portas seriais e usb's;
 2.2.3  deve ser do mesmo fabricante do equipamento proposto, implementada 
em memória flash, atualizável por software;
 2.2.4  deve disponibilizar o número identificador do equipamento, único para 
seu fabricante.
 2.3  controladoras de rede:
 2.3.1  o equipamento proposto deve possuir 01 (uma) interface gigabit ethernet 
de rede nativa no padrão rj45, devendo atender aos seguintes requisitos:
 2.3.1.1  capacidade de operar no full-duplex em todas as velocidades 
(10/100/1000mbps); 
                       2.3.2            o equipamento deve possuir wifi integrado compatível com 
padrão 802.11 b/g/n. 
  2.4  controladora gráfica:
 2.4.1  placa de vídeo on board com memória compartilhada de 128 mb (cento e 
vinte e oito megabytes);
 2.4.2  deve permitir resolução de 1600x900;
 2.5  interfaces: 
 2.5.1  deve possuir interfaces de áudio com entrada para microfone e saída 
estéreo amplificada para fones de ouvido ou alto-falantes externos;
 2.5.2  mínimo 04 (quatro) interfaces usb 2.0;
 2.5.2.1  não serão aceitos hubs usb para a contagem de interfaces usb livres;
 3  discos rígidos:
 1.1  01 (uma) unidade ssd sata iii de 6gb/s devidamente instalada. A unidade 
ssd deve ter capacidade mínima de 240gb, com velocidades de 500 mb/s para leitura e 
450mb/s para gravação (ou superiores);
 3.1  a unidade de disco sólido ofertada deve oferecer o mesmo nível de suporte 
e garantia do equipamento proposto, prestados pelo fabricante do mesmo.
 4  memória ram:
 4.1  mínimo de 08gb (oito gigabytes) ddr4;
 4.2  capacidade de expansão de no mínimo 16gb (dezesseis gigabytes);
 4.3  as memórias devem ser do tipo 2.400mhz ou superior;
 4.4  os pentes de memória ofertados deverão ser itens homologados pelo 
fabricante do equipamento;
 5  gabinete: 
 5.1  deve ser na cor preta (predominância);
 5.2  deve ser integrado e acoplado ao monitor lcd formando um único volume. 
Não será aceito adaptações ou adaptadores como gabinete acoplado na furação vesa do 
monitor; 
 5.3  deve possuir interface de áudio estéreo integrada a placa-mãe com alto-
falante interno; 
 5.4  deve possuir peso máximo (do conjunto) de 10 kg (dez quilogramas); 
 5.5  deve possuir fonte de alimentação operando em 110 (±10%) e 220 (±10%) 
vac, com pfc e comutação 110/220 automática com máximo de 180 watts.
 6  teclado/mouse: 
 6.1  o equipamento proposto deve ser fornecido com 01 (um) teclado de 104 
(cento e quatro) teclas auto repetitivas no padrão abnt2 com conector padrão usb sem o 
uso de adaptador;
 6.2  o equipamento proposto deve ser fornecido com 01 (um) mouse óptico 
(tecnologia ótica) de 400 dpi, com botão de rolagem (scroll), 02 (dois) botões e 
conector usb sem o uso de adaptador;
 6.2.1  deve ser fornecido juntamente com o mouse, um mouse pad com formato 
ergonômico, constituído de material apropriado para uso com mouses ópticos e base 
almofadada com gel para apoio do punho do usuário, proporcionando conforto no 
manuseio do mouse.
 6.3  o teclado e o mouse ofertados devem ser da mesma cor do gabinete do 
equipamento e também da mesma marca, devendo constar a logomarca do fabricante 
nos mesmos.
 7  sistema operacional:
 7.1  deverá ser fornecido juntamente com o equipamento ofertado, 01 (uma) 
licença oem do microsoft windows 10 pro 64 bits ou versão superior equivalente, em 
português do brasil, devidamente pré-instalado no equipamento.
  8  monitor: 
 8.1  deve ser do tipo lcd de 21" widescreen;
 8.2  deve permitir resolução de 1600x900;
 8.3  deve possuir câmera de vídeo de até 0.3 megapixel, integrada ao monitor.
 9  certificações, regulamentações e compatibilidades (devem ser 
apresentados documentos que comprovem cada item):
 9.1  certificação ppb (processo produtivo básico - lei de informática), poderá 
ser verificado em 
http://www.mctic.gov.br/sisepin/leideinformatica/empresashabilitadas.  
 9.2  certificação energy star do equipamento ofertado. Esta certificação deve 
ser comprovada através do fabricante do equipamento através de declaração ou através 
da impressão da informação obtida do website http://www.energystar.gov, sendo 
necessário identificar a marca e o modelo ou família do equipamento. Serão aceitos 
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equipamentos que estejam em conformidade com a portaria 170 do inmetro juntamente 
com a certificação 80 plus, desde que comprovada pela licitante através de declaração 
ou através de impressão da informação.
 9.3  certificação epeat em nome do fabricante do equipamento. Esta 
certificação deve ser comprovada através da impressão da informação obtida do 
website http://www.epeat.net, ou através do documento oficial the eco declaration 
(encontrado no site dos fabricantes dos equipamentos) ou a fabricante possuir a 
certificação iso 140001 obtida pelo website 
http://certifiq.inmetro.gov.br/consulta/consultaempresas, ou através de documento 
oficial (encontrado no site dos fabricantes dos equipamentos) sendo necessário 
identificação da marca do equipamento;
 9.4  o equipamento deve constar na hcl - hardware compatibility list mantida 
pela microsoft para utilização do sistema operacional windows 10 professional 64 bits, 
para o modelo do equipamento ofertado. Deve ser apresentado documento que
comprove a homologação (poderá ser verificado em https://partner.microsoft.com/en-
us/dashboard/hardware/search/cpl); 
  10  serviços obrigatórios:
 10.1  o equipamento proposto deve ser entregue à prefeitura municipal de 
arapongas na diretoria de tecnologia da informação no 2º andar, sito a rua garças, 750 -
centro; 
 10.2  o equipamento proposto deve ser fornecido com todos os cabos e demais 
acessórios que se façam necessários à sua completa montagem, instalação e utilização;
 10.3  o fabricante do equipamento ofertado deve possuir website na internet 
com especificações do produto ofertado, de onde podem ser realizadas consultas e 
atualizações de drivers e de todos os componentes internos do equipamento, inclusive 
a bios. Deve ser apresentado documento que comprove este item;
 10.4  todos os serviços devem ser fornecidos sem qualquer custo adicional para 
a prefeitura municipal de arapongas;
  11  garantia: 
 11.1  o fabricante do equipamento ofertado deverá oferecer garantia mínima de 
36 (trinta e seis) meses em regime on-site, para o computador e para o monitor. 
 11.2  deverá ser apresentado documento que comprove quem prestará os 
serviços de garantia/assistência técnica e, caso este não seja prestado pelo próprio 
fabricante, o documento deverá também esclarecer quem prestará o serviço e se o 
mesmo é devidamente autorizado;
 11.3  durante a vigência da garantia, o equipamento proposto deverá ser 
reparado na prefeitura municipal de arapongas no local onde estiver instalado, sem 
qualquer ônus para a prefeitura municipal de arapongas;
 11.4  a abertura de chamados junto ao fabricante do equipamento proposto deve 
ser disponibilizada também através de "0800" ou sistema que não onere a contratante, 
devendo ser informado o número completo para o qual deve ser realizada a ligação em 
português (brasil).
 12  observações: 
 12.1  acondicionamento: 
 12.1.1  os equipamentos e os acessórios devem estar acondicionados em 
embalagens com caixa e calços de proteção especialmente desenvolvidos para suportar 
o empilhamento, vibrações e o transporte de modo que sejam entregues com 
segurança; 
 12.2  todos os componentes que compõem o equipamento proposto devem ser 
novos, sem uso, e estar na linha de produção atual do fabricante;
 12.3  alimentação do equipamento proposto deve ser compatível com 110/220v;
 12.4  as tomadas, cabos e conectores de energia do equipamento ofertado 
devem ser compatíveis com o atual padrão brasileiro;
 12.5  o equipamento proposto deverá ser entregue em sua caixa original 
juntamente com manuais e documentação originais em português (brasil), cd/dvd com 
drivers/softwares originais (não serão aceitas cópias de cd's e/ou dvd's nem downloads 
da internet). 

04 45 Und 

Microcomputador tipo iii - proc. 6/12 nucleos 3.2/4.6ghz - 16gb - 480ssd - sff - pv4gb 
- mon. 24" 
1  processador: 
 1.1  o processador deve ser compatível com as duas últimas versões lançadas 
no mercado até a data deste edital;
 1.2  01 (um) processador com 6 (seis) núcleos de processamento instalados e 
12 (doze) threads;
 1.3  microprocessador x86, com processo de fabricação de 14nm, suporte a 
sistemas operacionais de 32 e 64 bits;
 1.4  frequência interna (clock) de cada microprocessador: base de 3,2 ghz (três 
virgula dois gigahertz) e frequência turbo de 4,6ghz (quatro virgula seis gigahertz);
 1.5  velocidade do barramento do sistema (bus speed): 8gt/s;
 1.6  memória cache de no mínimo 12mb (doze megabytes);
 1.7  deve possuir 02 (dois) canais de memória;
 1.8  deve possuir 41,6 gb/s de largura de banda máxima da memória;
 1.9  deve possuir suporte nativo a virtualização do tipo vt-x.
 1.10  deve possui suporte a processamento gráfico.
 2  placa mãe (motherboard):
 2.1  deve ser do mesmo fabricante do equipamento ou fabricada para uso 
exclusivo, não sendo aceito o emprego de placas de livre comercialização no mercado;
 2.2  deve possuir no mínimo 01 (um) slot pcie x16;
 2.3  deve possuir no mínimo 01 (um) slot pcie x1;
 2.4  bios: 
 2.4.1  deve ser plug & play, desenvolvida pelo mesmo fabricante do 
equipamento, ou, este deve ter direitos (copyright) sobre essa bios, comprovados por 
meio de declaração fornecida pelo fabricante (anexar na proposta). É vedada qualquer 
solução em regime de oem ou customização de nomes, marcas ou inicialização;
 2.4.2  deve ser do mesmo fabricante do equipamento proposto, implementada 
em memória flash, atualizável por software;
 2.4.3  deve possuir recursos de senha de acesso para configuração do setup e 
usuário, recursos para habilitar/desabilitar portas usb's;
 2.4.4  deve disponibilizar o número identificador do equipamento, único para 
seu fabricante.
 2.5  controladoras de rede:

Daten 6.958,00 313.110,00 
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 2.5.1  o equipamento proposto deve possuir 01 (uma) interface gigabit ethernet 
de rede nativa no padrão rj45, devendo atender aos seguintes requisitos:
 2.5.1.1  capacidade de operar no full-duplex em todas as velocidades 
(10/100/1000mbps); 
 2.6  controladora gráfica:
 2.6.1  deve permitir resolução de, no mínimo, 1600x900;
 2.6.2  deve possuir opção para conector vga e/ou dvi e/ou superior.
 2.7  interfaces: 
 2.7.1  interface de áudio estéreo integrado a placa-mãe (on board) com alto-
falante interno e saída frontal com conector p2;
 2.7.2  mínimo 6 (seis) portas usb, destas pelo menos 2 (duas) portas versão 3.0;
 2.7.2.1  não serão aceitos hubs usb para a contagem de interfaces usb livres.
 3  armazenamento: 
 3.1  01 (uma) unidade ssd sata iii de 6gb/s devidamente instalada. A unidade 
ssd deverá ter capacidade mínima de 480gb, com velocidades de 500 mb/s para leitura 
e 450mb/s para gravação (ou superiores);
 3.2  a unidade de disco sólido ofertada deverá oferecer o mesmo nível de 
suporte e garantia do equipamento proposto, prestados pelo fabricante do mesmo.
 4  memória ram:
 4.1  mínimo de 16gb (dezesseis gigabytes) ddr4;
 4.2  capacidade de expansão de no mínimo 32gb (trinta e dois gigabytes);
 4.3  as memórias devem ser do tipo 2.400mhz ou superior;
 4.4  os pentes de memória ofertados deverão ser itens homologados pelo 
fabricante do equipamento.
 5  placa de vídeo:
 5.1  deve conter 1(uma) placa de vídeo low profile devidamente instalada;
 5.2  mínimo de 4gb (quatro gigabytes) de memória ddr5;
 5.3  interface de memória 128-bit.
 5.4  clock de memória: mínimo 7008 mhz.
 5.5  clock base do processador: mínimo de 1303 mhz.
 5.6  suporte a directx 12;
 5.7  1 conector hdmi, 1 conector display e 1 conector dvi.
 5.8  pci express x16 3.0.
 6  drive óptico:
 6.1  01 (uma) unidade sata de leitura/gravação cd e dvd, compatível com 
gravação de mídias tipo: dvd+r, dvd+rw, dvd+r dl, dvd-r, dvdrw, cdr e cd-rw.
 7  gabinete: 
 7.1  deve ser na cor preta (predominância);
 7.2  deve ser no formato small form factory (sff);
 7.3  o gabinete deve ter características tool less, ou seja, não utiliza 
ferramentas para: abertura do gabinete, colocação/fixação e remoção de disco rígido, 
unidade óptica, placas de expansão tipo pci, não sendo aceito a utilização de parafusos 
recartilhados no disco rígido e unidade óptica;
 7.4  deve possuir local apropriado, já desenvolvido no projeto do produto, para 
colocação de lacres ou cadeados mecânicos ou eletrônicos sem a utilização de qualquer 
tipo de adaptador;
 7.5  deve possuir fonte de alimentação operando em 110 (±10%) e 220 (±10%) 
vac, com pfc e comutação 110/220 automática com máximo de 450 watts.
 8  teclado/mouse: 
 8.1  o equipamento proposto deve ser fornecido com 01 (um) teclado com 104 
(cento e quatro) teclas auto-repetitivas no padrão abnt2 com conector nativo mini-din 
padrão ps/2 ou usb sem o uso de adaptador;
 8.2  o equipamento proposto deve ser fornecido com 01 (um) mouse óptico 
(tecnologia ótica) de 400 dpi, com botão de rolagem (scroll), 02 (dois) botões e 
conector tipo mini-din padrão ps/2 ou usb sem o uso de adaptador;
 8.2.1  deverá ser fornecido juntamente com o mouse, um mouse pad com 
formato ergonômico, constituído de material apropriado para uso com mouses ópticos 
e base almofadada com gel para apoio do punho do usuário, proporcionando conforto 
no manuseio do mouse. 
 8.3  o teclado e o mouse ofertados devem ser da mesma cor do gabinete do 
equipamento e também da mesma marca, devendo constar a logomarca do fabricante 
nos mesmos.
 9  sistema operacional:
 9.1  deverá ser fornecido juntamente com o equipamento ofertado, 01 (uma) 
licença oem do microsoft windows 10 pro 64 bits ou versão superior equivalente, em 
português do brasil, devidamente pré-instalado no equipamento.
 10  monitor: 
 10.1  deve ser fornecido juntamente com o equipamento ofertado 01 (um) 
monitor de vídeo tipo lcd, wide screen de pelo menos 24 polegadas svga com tela 
100% plana, com resolução de 1920x1080 a 60hz em 256 cores, brilho de 250 cd/m2, 
contraste de 1000:1, voltagem/alimentação automática com fonte interna no monitor a 
100-240 vac, 50-60hz, tempo de resposta máximo de 5ms (cinco milisegundos), 
suporte a 16 milhões de cores, 01 conector de entrada dvi e 01 conector de entrada 
hdmi, plug & play ddc, controles manuais ou digitais no painel frontal com 
visualização de ajustes na tela (osd) para: liga-desliga, menu e botão auto-ajuste;
 10.2  o monitor ofertado deve ser da mesma cor do gabinete do equipamento e 
também da mesma marca, devendo constar a logomarca do fabricante no mesmo.
 11  certificações, regulamentações e compatibilidades (devem ser 
apresentados documentos que comprovem cada item):
 11.1  certificação ppb (processo produtivo básico) (poderá ser verificado em 
http://www.mctic.gov.br/sisepin/leideinformatica/empresashabilitadas; 
 11.2  certificação ou documento que comprove conformidade com a norma 
técnica nbr 10152. Serão aceitos equipamentos que observem as normas iso 9296 e iso 
7779. Deve ser identificada a marca e o modelo do equipamento;
 11.3  certificação ou documento que comprove en / iec60950 internacional ou 
inmetro (poderá ser verificado em 
http://www.inmetro.gov.br/prodcert/produtos/busca.asp); 
 11.4  certificação energy star do equipamento ofertado. Esta certificação deve 
ser comprovada através do fabricante do equipamento através de declaração ou através 
da impressão da informação obtida do website (http://www.energystar.gov), sendo 
necessário identificar a marca e o modelo ou família do equipamento. Serão aceitos 
equipamentos que estejam em conformidade com a portaria 170 do inmetro juntamente 
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com a certificação 80 plus, desde que comprovada pela licitante através de declaração 
ou através de impressão da informação.
 11.5  certificação epeat em nome do fabricante do equipamento, sendo que o 
modelo do equipamento deve estar certificado, no mínimo, na categoria gold. Esta 
certificação deve ser comprovada através da impressão da informação obtida do 
website http://www.epeat.net, ou através do documento oficial the eco declaration 
(encontrado no site dos fabricantes dos equipamentos) sendo necessário identificar a 
marca e modelo do equipamento ou a fabricante possuir a certificação iso 140001 
obtida pelo website (http://certifiq.inmetro.gov.br/consulta/consultaempresas), ou 
através de documento oficial (encontrado no site dos fabricantes dos equipamentos) 
sendo necessário identificação da marca do equipamento;
 11.6  o equipamento deve constar na hcl - hardware compatibility list mantida 
pela microsoft para utilização do sistema operacional windows 10 professional 64 bits, 
para o modelo do equipamento ofertado. Deve ser apresentado documento que 
comprove a homologação (poderá ser verificado em https://partner.microsoft.com/en-
us/dashboard/hardware/search/cpl); 
 12  serviços obrigatórios:
 12.1  o equipamento proposto deve ser entregue à prefeitura municipal de 
arapongas na diretoria de tecnologia da informação no 2º andar, sito a rua garças, 750 -
centro; 
 12.2  o equipamento proposto deve ser fornecido com todos os cabos e demais 
acessórios que se façam necessários à sua completa montagem, instalação e utilização;
 12.3  o fabricante do equipamento ofertado deve possuir website na internet 
com especificações do produto ofertado, de onde podem ser realizadas consultas e 
atualizações de drivers e de todos os componentes internos do equipamento, inclusive 
a bios. Deve ser apresentado documento que comprove este item;
 12.4  todos os serviços devem ser fornecidos sem qualquer custo adicional para 
a prefeitura municipal de arapongas;
 13  garantia: 
 13.1  o fabricante do equipamento ofertado deverá oferecer garantia mínima de 
36 (trinta e seis) meses em regime on-site, para o computador e para o monitor. 
 13.2  deverá ser apresentado documento que comprove quem prestará os 
serviços de garantia/assistência técnica e, caso este não seja prestado pelo próprio 
fabricante, o documento deverá também esclarecer quem prestará o serviço e se o 
mesmo é devidamente autorizado;
 13.3  durante a vigência da garantia, o equipamento proposto deverá ser 
reparado na prefeitura municipal de arapongas no local onde estiver instalado, sem 
qualquer ônus para a prefeitura municipal de arapongas;
 13.4  a abertura de chamados junto ao fabricante do equipamento proposto deve 
ser disponibilizada também através de "0800" ou sistema similar que não onere a 
contratante, devendo ser informado o número completo para o qual deve ser realizada 
a ligação em português (brasil).
 14  observações: 
 14.1  acondicionamento: 
 14.1.1  os equipamentos e os acessórios devem estar acondicionados em 
embalagens com caixa e calços de proteção especialmente desenvolvidos para suportar 
o empilhamento, vibrações e o transporte de modo que sejam entregues com 
segurança; 
 14.2  todos os componentes que compõem o equipamento proposto devem ser 
novos, sem uso, e estar na linha de produção atual do fabricante;
 14.3  alimentação do equipamento proposto deve ser compatível com 110/220v;
 14.4  as tomadas, cabos e conectores de energia do equipamento ofertado 
devem ser compatíveis com o atual padrão brasileiro;
 14.5  o equipamento proposto deverá ser entregue em sua caixa original 
juntamente com manuais e documentação originais em português (brasil), cd/dvd com 
drivers softwares originais (não serão aceitas cópias de cd's e/ou dvd's nem downloads 
da internet). 

TOTAL GERAL R$ 576.990,00 

E.C.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.968.417/0001-30, 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 653/2019.

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ Valor Total R$

06 9 Und 

Scanner de mesa - classif i 
1  volume diário recomendado:
 1.1  até 6.000 (seis mil) páginas por dia;
 2  conectividade: 
 2.1  04 (quatro) portas usb 2.0;
 2.2  01 (uma) porta ethernet 10/100/1000 baset rj45;
 2.3  o equipamento proposto deve permitir sua conectividade à rede de dados 
local sem a necessidade de um pc host;
 3  opções de saída:
 3.1  o equipamento proposto deve permitir digitalização para:
 3.1.1  compartilhamento em rede;
 3.1.2  impressão; 
 3.1.3  e-mails; 
 3.1.4  unidade usb portátil;
 3.1.5  ftp; 
 3.1.6  sftp; 
 3.1.7  ftps (anônimo, autenticado, com suporte a proxy);
 4  protocolos de rede:
 4.1  o equipamento proposto deve suportar os seguintes protocolos:
 4.1.1  tcp/ip; 
 4.1.2  smb; 
 4.1.3  smtp autenticado (login, texto sem formatação, cram, ntlm);
 4.1.4  dhcp (ou estático);
 4.1.5  autenticação em domínio nt;
 5  recursos de segurança:
 5.1  o equipamento proposto deve possuir os seguintes recursos:
 5.1.1  criptografia de chave privada de pdf;

Kodak 19.490,00 175.410,00 
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 5.1.2  senha de acesso opcional;
 5.1.3  opção de ativar/desativar o recurso de digitalização para unidades usb 
portáteis; 
 5.1.4  login seguro via ldap;
 5.1.5  registro de atividades por id de login;
 5.1.6  bloqueio de porta de ip;
 6  administração remota (somente para os administradores do sistema):
 6.1  o equipamento proposto deve permitir/possuir:
 6.1.1  login seguro com uma senha personalizável;
 6.1.2  capacidade de criar e gerenciar listas de dispositivos do equipamento;
 6.1.3  agrupar e classificar dispositivos gerenciados;
 6.1.4  atualizar a configuração e/ou software incorporado de um, alguns ou todos 
os dispositivos gerenciados;
 6.1.5  exibir o status do(s) dispositivo(s) gerenciado(s);
 6.1.6  acessar remotamente e gerenciar arquivos de registro de um único 
dispositivo gerenciado;
 6.1.7  reiniciar ou desligar um único dispositivo gerenciado;
 7  formatos de arquivos de saída:
 7.1  o equipamento proposto deve ser compatível com os seguintes tipos de 
arquivos: 
 7.1.1  tiff; 
 7.1.2  jpeg; 
 7.1.3  pdf de página única e de várias páginas;
 7.1.4  pdf em texto pesquisável;
 7.1.5  pdf criptografado;
 7.1.6  tiff compactado como jpeg opcional;
 7.1.7  arquivos de áudio wav;
 8  painel de controle:
 8.1  o equipamento proposto deve possuir painel de lcd de, no mínimo, 9" 
(nove polegadas), com resolução de 1024x768 (um mil e vinte e quatro por setecentos 
e sessenta e oito) com tecnologia lcd, sensível ao toque;
 9  áudio: 
 9.1  o equipamento proposto deve possuir microfone e auto-falante internos 
para gravar e reproduzir mensagens de anexo de voz;
 10  tecnologia de digitalização:
 10.1  o equipamento proposto deve permitir digitalização duplex com:
 10.1.1  ccd quad-linear colorido duplo;
 10.1.2  resolução óptica de 600 (seiscentos) dpi;
 10.1.3  profundidade de captura de 30 (trinta) bits (10x3);
 10.1.4  profundidade de saída de cores de 24 (vinte e quatro) bits (8x3);
 10.1.5  profundidade de saída em tons de cinza de 8 (oito) bits em 256 (duzentos 
e cinquenta e seis) níveis;
 11  resolução da saída:
 11.1  o equipamento proposto deve permitir as seguintes resoluções de saída:  
100, 150, 200, 240, 300, 400 e 600 dpi;
 12  recursos de geração de imagens:
 12.1  o equipamento proposto deve permitir:
 12.1.1  enquadramento; 
 12.1.2  corte automático;
 12.1.3  remoção de páginas em branco baseada em conteúdo;
 12.1.4  orientação automática;
 13  velocidades de digitalização (retrato, tamanho carta, 200 dpi):
 13.1  preto-e-branco, tons de cinza: mínimo 45 ppm/90 ipm;
 13.2  cores: mínimo 30 ppm/60 ipm;
 14  detecção de alimentação múltipla:
 14.1  o equipamento proposto deve permitir a detecção através de tecnologia 
ultrassônica; 
 15  alimentador de documento:
 15.1  mínimo 75 (setenta e cinco) folhas de papel de 75g/m2;
 16  tamanho máximo do documento:
 16.1  215mm x 863mm (8,5" x 34");
 17  tamanho mínimo do documento:
 17.1  50mm x 63,5mm (2" x 2,5");
 17.2  alimentação de várias folhas: 75mm x 125mm;
 18  espessura e peso do papel:
 18.1  papel de 52-413 g/m2;
 19  dimensões: 
 19.1  o equipamento proposto não deve ultrapassar as seguintes medidas: 40cm 
(p) x 36cm (l) x 21cm (a);
 19.2  o equipamento proposto não deve ultrapassar 12kg (doze kilogramas);
 20  fatores ambientais:
 20.1  o equipamento proposto deve ser capaz de trabalhar com variação de 
temperatura entre 10ºc a 35°c;
 21  iluminação: 
 21.1  o equipamento proposto deve possuir lâmpada led;
 22  consumo de energia:
 22.1  em modo "suspenso" o equipamento proposto deve ter consumo de, no 
máximo, 04 (quatro) watts;
 22.2  em modo "operação" o equipamento proposto deve ter consumo de, no 
máximo, 95 (noventa e cinco) watts;
 23  serviços obrigatórios:
 23.1  o equipamento proposto deverá ser entregue à prefeitura municipal de 
arapongas na diretoria de tecnologia da informação;
 23.2  o equipamento proposto deve ser fornecido com todos os cabos e demais 
acessórios que se façam necessários à sua completa montagem, instalação e utilização;
 23.3  o fabricante do equipamento ofertado deve possuir website na internet 
com especificações do produto ofertado, de onde podem ser realizadas consultas e 
atualizações de drivers. Deve ser apresentado documento que comprove este item;
 23.4  todos os serviços devem ser fornecidos sem qualquer custo adicional para 
a prefeitura municipal de arapongas;
 24  garantia: 
 24.1  o fabricante do equipamento ofertado deverá oferecer garantia mínima de 
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12 (doze) meses dos quais, no mínimo 03 (três) meses, devem ser on-site. Deverá ser 
apresentado documento que comprove quem prestará os serviços de 
garantia/assistência técnica e, caso este não seja prestado pelo próprio fabricante, o 
documento deverá também esclarecer quem prestará o serviço e se o mesmo é 
devidamente autorizado;
 25  observações: 
 25.1  documentação: 
 25.1.1  a empresa licitante deverá anexar à sua proposta comercial o catálogo 
técnico do equipamento proposto e de todos os dispositivos ofertados para 
comprovação de cada item da especificação solicitada;
 25.2  acondicionamento: 
 25.2.1  os equipamentos e os acessórios devem estar acondicionados em 
embalagens com caixa e calços de proteção especialmente desenvolvidos para suportar 
o empilhamento, vibrações e o transporte de modo que sejam entregues com 
segurança; 
 25.3  todos os componentes que compõem o equipamento proposto devem ser 
novos, sem uso, e estar na linha de produção atual do fabricante;
 25.4  alimentação do equipamento proposto deve ser compatível com 110/220v;
 25.5  as tomadas, cabos e conectores de energia do equipamento ofertado 
devem ser compatíveis com o atual padrão brasileiro;
 25.6  o equipamento proposto deverá ser entregue em sua caixa original 
juntamente com manuais e documentação originais em português (brasil), cd/dvd com 
drivers/softwares originais (não serão aceitas cópias de cd's e/ou dvd's nem downloads 
da internet); 

19 1 UNID
ADE 

Scanner de mesa - classif i 
1  volume diário recomendado:
 1.1  até 6.000 (seis mil) páginas por dia;
 2  conectividade: 
 2.1  04 (quatro) portas usb 2.0;
 2.2  01 (uma) porta ethernet 10/100/1000 baset rj45;
 2.3  o equipamento proposto deve permitir sua conectividade à rede de dados 
local sem a necessidade de um pc host;
 3  opções de saída:
 3.1  o equipamento proposto deve permitir digitalização para:
 3.1.1  compartilhamento em rede;
 3.1.2  impressão; 
 3.1.3  e-mails; 
 3.1.4  unidade usb portátil;
 3.1.5  ftp; 
 3.1.6  sftp; 
 3.1.7  ftps (anônimo, autenticado, com suporte a proxy);
 4  protocolos de rede:
 4.1  o equipamento proposto deve suportar os seguintes protocolos:
 4.1.1  tcp/ip; 
 4.1.2  smb; 
 4.1.3  smtp autenticado (login, texto sem formatação, cram, ntlm);
 4.1.4  dhcp (ou estático);
 4.1.5  autenticação em domínio nt;
 5  recursos de segurança:
 5.1  o equipamento proposto deve possuir os seguintes recursos:
 5.1.1  criptografia de chave privada de pdf;
 5.1.2  senha de acesso opcional;
 5.1.3  opção de ativar/desativar o recurso de digitalização para unidades usb 
portáteis; 
 5.1.4  login seguro via ldap;
 5.1.5  registro de atividades por id de login;
 5.1.6  bloqueio de porta de ip;
 6  administração remota (somente para os administradores do sistema):
 6.1  o equipamento proposto deve permitir/possuir:
 6.1.1  login seguro com uma senha personalizável;
 6.1.2  capacidade de criar e gerenciar listas de dispositivos do equipamento;
 6.1.3  agrupar e classificar dispositivos gerenciados;
 6.1.4  atualizar a configuração e/ou software incorporado de um, alguns ou todos 
os dispositivos gerenciados;
 6.1.5  exibir o status do(s) dispositivo(s) gerenciado(s);
 6.1.6  acessar remotamente e gerenciar arquivos de registro de um único 
dispositivo gerenciado;
 6.1.7  reiniciar ou desligar um único dispositivo gerenciado;
 7  formatos de arquivos de saída:
 7.1  o equipamento proposto deve ser compatível com os seguintes tipos de 
arquivos: 
 7.1.1  tiff; 
 7.1.2  jpeg; 
 7.1.3  pdf de página única e de várias páginas;
 7.1.4  pdf em texto pesquisável;
 7.1.5  pdf criptografado;
 7.1.6  tiff compactado como jpeg opcional;
 7.1.7  arquivos de áudio wav;
 8  painel de controle:
 8.1  o equipamento proposto deve possuir painel de lcd de, no mínimo, 9" 
(nove polegadas), com resolução de 1024x768 (um mil e vinte e quatro por setecentos 
e sessenta e oito) com tecnologia lcd, sensível ao toque;
 9  áudio: 
 9.1  o equipamento proposto deve possuir microfone e auto-falante internos 
para gravar e reproduzir mensagens de anexo de voz;
 10  tecnologia de digitalização:
 10.1  o equipamento proposto deve permitir digitalização duplex com:
 10.1.1  ccd quad-linear colorido duplo;
 10.1.2  resolução óptica de 600 (seiscentos) dpi;
 10.1.3  profundidade de captura de 30 (trinta) bits (10x3);
 10.1.4  profundidade de saída de cores de 24 (vinte e quatro) bits (8x3);

Kodak 17.540,00 17.540,00 



TERÇA-FEIRA 13/08/2019                                   DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS                                        ANO: XI Nº: 2454 PÁG: 25

 10.1.5  profundidade de saída em tons de cinza de 8 (oito) bits em 256 (duzentos 
e cinquenta e seis) níveis;
 11  resolução da saída:
 11.1  o equipamento proposto deve permitir as seguintes resoluções de saída:  
100, 150, 200, 240, 300, 400 e 600 dpi;
 12  recursos de geração de imagens:
 12.1  o equipamento proposto deve permitir:
 12.1.1  enquadramento; 
 12.1.2  corte automático;
 12.1.3  remoção de páginas em branco baseada em conteúdo;
 12.1.4  orientação automática;
 13  velocidades de digitalização (retrato, tamanho carta, 200 dpi):
 13.1  preto-e-branco, tons de cinza: mínimo 45 ppm/90 ipm;
 13.2  cores: mínimo 30 ppm/60 ipm;
 14  detecção de alimentação múltipla:
 14.1  o equipamento proposto deve permitir a detecção através de tecnologia 
ultrassônica; 
 15  alimentador de documento:
 15.1  mínimo 75 (setenta e cinco) folhas de papel de 75g/m2;
 16  tamanho máximo do documento:
 16.1  215mm x 863mm (8,5" x 34");
 17  tamanho mínimo do documento:
 17.1  50mm x 63,5mm (2" x 2,5");
 17.2  alimentação de várias folhas: 75mm x 125mm;
 18  espessura e peso do papel:
 18.1  papel de 52-413 g/m2;
 19  dimensões: 
 19.1  o equipamento proposto não deve ultrapassar as seguintes medidas: 40cm 
(p) x 36cm (l) x 21cm (a);
 19.2  o equipamento proposto não deve ultrapassar 12kg (doze kilogramas);
 20  fatores ambientais:
 20.1  o equipamento proposto deve ser capaz de trabalhar com variação de 
temperatura entre 10ºc a 35°c;
 21  iluminação: 
 21.1  o equipamento proposto deve possuir lâmpada led;
 22  consumo de energia:
 22.1  em modo "suspenso" o equipamento proposto deve ter consumo de, no 
máximo, 04 (quatro) watts;
 22.2  em modo "operação" o equipamento proposto deve ter consumo de, no 
máximo, 95 (noventa e cinco) watts;
 23  serviços obrigatórios:
 23.1  o equipamento proposto deverá ser entregue à prefeitura municipal de 
arapongas na diretoria de tecnologia da informação;
 23.2  o equipamento proposto deve ser fornecido com todos os cabos e demais 
acessórios que se façam necessários à sua completa montagem, instalação e utilização;
 23.3  o fabricante do equipamento ofertado deve possuir website na internet 
com especificações do produto ofertado, de onde podem ser realizadas consultas e 
atualizações de drivers. Deve ser apresentado documento que comprove este item;
 23.4  todos os serviços devem ser fornecidos sem qualquer custo adicional para 
a prefeitura municipal de arapongas;
 24  garantia: 
 24.1  o fabricante do equipamento ofertado deverá oferecer garantia mínima de 
12 (doze) meses dos quais, no mínimo 03 (três) meses, devem ser on-site. Deverá ser 
apresentado documento que comprove quem prestará os serviços de 
garantia/assistência técnica e, caso este não seja prestado pelo próprio fabricante, o 
documento deverá também esclarecer quem prestará o serviço e se o mesmo é 
devidamente autorizado;
 25  observações: 
 25.1  documentação: 
 25.1.1  a empresa licitante deverá anexar à sua proposta comercial o catálogo 
técnico do equipamento proposto e de todos os dispositivos ofertados para 
comprovação de cada item da especificação solicitada;
 25.2  acondicionamento: 
 25.2.1  os equipamentos e os acessórios devem estar acondicionados em 
embalagens com caixa e calços de proteção especialmente desenvolvidos para suportar 
o empilhamento, vibrações e o transporte de modo que sejam entregues com 
segurança; 
 25.3  todos os componentes que compõem o equipamento proposto devem ser 
novos, sem uso, e estar na linha de produção atual do fabricante;
 25.4  alimentação do equipamento proposto deve ser compatível com 110/220v;
 25.5  as tomadas, cabos e conectores de energia do equipamento ofertado 
devem ser compatíveis com o atual padrão brasileiro;
 25.6  o equipamento proposto deverá ser entregue em sua caixa original 
juntamente com manuais e documentação originais em português (brasil), cd/dvd com 
drivers/softwares originais (não serão aceitas cópias de cd's e/ou dvd's nem downloads 
da internet); 
Cota referente ao item 6. 

TOTAL GERAL R$ 175.400,00 

INT – SOLUÇÕES PARA RECICLAGEM LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.703.592/0001-57, ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 654/2019.

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ Valor Total R$

08 90 Und 

Impressora laser monocromatica 18ppm tipo iv 
1  funções: 
 1.1  o equipamento ofertado deve permitir:
 1.1.1  impressão; 
 1  impressão: 
 1.1  velocidade de impressão preto (normal, a4): mínimo 18 (dezoito) ppm;
 1.2  ciclo de trabalho (mensal, a4 e carta): mínimo de 8.000 (oito mil) páginas;
 1.3  volume mensal de páginas recomendado: até 1.000 (um mil) páginas;

Hp 525,90 47.331,00 
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 1.4  tecnologia de impressão: laser;
 1.5  qualidade de impressão preto (melhor): mínimo 600x600
 2  manuseamento de papel:
 2.1  manuseio de entrada de papel padrão:
 2.1.2  01 (uma) bandeja multipropósito com capacidade mínima de 150 (cento e 
cinquenta) folhas.
 2.1.3  01 (uma) bandeja de saída com capacidade mínima de 100 (cem) folhas.
 2.2  tipos de mídia suportados: 
 2.2.2  papel comum, envelope, cartão-postal e etiqueta.
 2.3  tamanhos de mídia suportados;
 2.3.2  a4, a5, a6, b5, envelope.
 3  outras especificações:
 3.1  velocidade do processador: 
 3.1.2  500mhz (quinhentos mega-hertz).
 3.2  memória padrão: 
 3.2.2  16 mb (dezesseis megabytes).
 3.3  toner: 
 3.3.2  o toner e o cilindro de imagem devem ser integrados, em uma única peça.
 4  conectividade: 
 4.1  porta usb 2.0 de alta velocidade.
 5  compatibilidade com sistemas operacionais:
 5.1  o equipamento ofertado deve ser compatível com:
 5.1.2  microsoft® windows® 7 (x86 e x64);
 5.1.3  microsoft® windows® 10 (x86 e x64);
 6  requisitos de energia e operação:
 6.1  alimentação:  
 6.1.2  tensão de entrada:
 6.1.2.1  115 a 127 vca (+/- 10%): 60 hz (+/- 2 hz), 12 a;
 6.2  deve possuir certificação energy star®. Deve ser apresentado documento 
que comprove este item.
 7  serviços obrigatórios:
 7.1  o equipamento proposto deverá ser entregue à prefeitura municipal de 
arapongas na diretoria de tecnologia da informação;
 7.2  o equipamento proposto deve ser fornecido com todos os cabos e demais 
acessórios que se façam necessários à sua completa montagem, instalação e utilização; 
 7.3  o fabricante do equipamento ofertado deve possuir website na internet 
com especificações do produto ofertado, de onde podem ser realizadas consultas, se 
necessário, e atualizações de drivers. Deve ser apresentado documento que comprove 
este item;
 7.4  todos os serviços devem ser fornecidos sem qualquer custo adicional para 
a prefeitura municipal de arapongas.
 8  garantia: 
 8.1  o fabricante do equipamento ofertado deverá oferecer garantia mínima de 
12 (doze) meses. Deverá ser apresentado documento que comprove quem prestará os 
serviços de garantia/assistência técnica e, caso este não seja prestado pelo próprio 
fabricante, o documento deverá também esclarecer quem prestará o serviço e se o 
mesmo é devidamente autorizado.
 9  observações: 
 9.1  documentação: 
 9.1.2  a empresa licitante deverá anexar à sua proposta comercial documentação 
oficial do fabricante (catálogo técnico ou impressão da página do produto na internet 
com a indicação de seu endereço eletrônico) do equipamento proposto e de todos os 
dispositivos ofertados para comprovação de cada item da especificação solicitada.
 9.2  acondicionamento: 
 9.2.2  os equipamentos e os acessórios devem estar acondicionados em 
embalagens com caixa e calços de proteção especialmente desenvolvidos para suportar 
o empilhamento, vibrações e o transporte de modo que sejam entregues com 
segurança. 
 9.3  todos os componentes que compõem o equipamento proposto devem ser 
novos, sem uso, e estar na linha de produção atual do fabricante;
 9.4  alimentação do equipamento proposto deve ser compatível com 110v;
 9.5  as tomadas, cabos e conectores de energia do equipamento ofertado 
devem ser compatíveis com o atual padrão brasileiro;
 9.6  o equipamento proposto deverá ser entregue em sua caixa original 
juntamente com manuais e documentação originais em português (brasil), cd/dvd com 
drivers/softwares originais (não serão aceitas cópias de cd's e/ou dvd's nem downloads 
da internet);
 9.7  o equipamento proposto deverá ser entregue com cartucho(s) de tonner 
original(is) do fabricante do equipamento totalmente carregado. Não será aceito 
suprimento que tenha passado por qualquer tipo de remanufaturamento. 

13 225 Und 

Tablet quad-core 1.4 8gb ram 1280x800 16gb mem. Int. 8" 
1  sistema operacional
 1.1  android 7.1 ou superior;
 2  processador: 
 2.1  quad-core 1.4 ghz ou superior;
 3  tela: 
 3.1  tamanho de 8" a 10,1";
 3.2  resolução: 1280x800 (wxga);
 3.3  profundidade de cor: 16m;
 4  memória ram:
 4.1  mínimo de 2gb (dois gigabytes);
 5  armazenamento: 
 5.1  memória interna de 16gb (dezesseis gigabytes) ou superior;
 5.2  suporte a cartão de memória microsd até 256gb;
 6  informações gerais:
 6.1  deve ser na cor preta (predominância);
 6.2  formato: tablet;
 7  câmera: 
 7.1  câmera traseira de 8.0 mp;
 7.2  câmera frontal de 5.0 mp;
 7.3  flash na câmera traseira;

Samsung  1.235,00 277.875,00 
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 7.4  foco automático na câmera traseira.
 7.5  resolução da gravação de vídeos: fhd (1920x1080) @30fps;
 8  sensores: 
 8.1  acelerômetro; 
 8.2  sensor de efeito hall;
 9  rede/bandas: 
 9.1  2g gsm;
 9.1.1  gsm 850, gsm 900, dcs 1800, pcs 1900.
 9.2  3g umts;
 9.2.1  b1 (2100), b2 (1900), b4 (aws), b5 (850), b8 (900).
 9.3  4g fdd lte;
 9.3.1  b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (aws), b5 (850), b7 (2600), b17 (700), 
b28 (700), b66 (aws-3).  
 10  chip (sim card);
 10.1  nano-sim (4ff);
 10.2  single-sim; 
 11  conectividade: 
 11.1  ant+; 
 11.2  entrada para fone de ouvido padrão p2;     
 11.3  wi-fi direct;
 11.4  usb 2.0;
 11.5  bluetooth: 
 11.5.1  versão 4.2;
 11.5.2  perfis: a2dp, avrcp, di, hfp, hid, hogp, hsp, map, opp, pan, pbap;  
 11.6  wi-fi: 
 11.6.1  compatível com padrão 802.11/a/b/g/n 2.4g+5ghz, ht40;
 11.7  localização: 
 11.7.1  gps, glonass, beidou;
 12  bateria: 
 12.1  bateria: mínimo de 5000mah;
 12.2  não removível;
 13  áudio e video;
 13.1  formatos de reprodução de vídeo;
 13.1.1  mp4, m4v, 3gp, 3g2, wmv, asf, avi, flv, mkv, webm;
 13.2  formatos da reprodução de áudio;
 13.2.1  mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb, flac, mid, midi, xmf, 
mxmf, imy, rtttl, rtx, ota;
 13.3  resolução de reprodução de vídeo:
 13.3.1  fhd (1920x1080);
 14  proteção: 
 14.1  deve acompanhar 1(uma) capa case na cor preta, compatível com o tablet 
ofertado. 
 14.2  deve acompanhar 1(uma) película de vidro para proteção da tela, 
compatível com o tablet ofertado.
 14.3  deve apresentar a capa case e a película na documentação.
  15  certificações, regulamentações e compatibilidades (devem ser 
apresentados documentos que comprovem cada item):
 15.1  certificação ppb (processo produtivo básico) (poderá ser verificado em 
http://www.mctic.gov.br/sisepin/leideinformatica/empresashabilitadas); 
 15.2  o equipamento deve ser homologado pela anatel 
(https://sistemas.anatel.gov.br/sgch/consulta/homologacao/tela.asp?sisqsmodulo=1019
9); 
  16  serviços obrigatórios:
 16.1  o equipamento proposto deve ser entregue à prefeitura municipal de 
arapongas na diretoria de tecnologia da informação no 2º andar, sito a rua garças, 750 -
centro; 
 16.2  o equipamento proposto deve ser fornecido com todos os cabos e demais 
acessórios que se façam necessários à sua completa montagem, instalação e utilização;
 16.3  todos os serviços devem ser fornecidos sem qualquer custo adicional para 
a prefeitura municipal de arapongas;
 17  garantia: 
 17.1  o fabricante do equipamento ofertado deverá oferecer garantia mínima de 
12 (doze) meses;
 18  observações: 
 18.1  acondicionamento: 
 18.1.1  os equipamentos e os acessórios devem estar acondicionados em 
embalagens com caixa e calços de proteção especialmente desenvolvidos para suportar 
o empilhamento, vibrações e o transporte de modo que sejam entregues com 
segurança; 
 18.2  todos os componentes que compõem o equipamento proposto devem ser 
novos, sem uso, e estar na linha de produção atual do fabricante;
 18.3  alimentação do carregador do equipamento proposto deve ser compatível 
com 110/220v;
 18.4  as tomadas, cabos e conectores de energia do equipamento ofertado 
devem ser compatíveis com o atual padrão brasileiro;
 18.5  o equipamento proposto deverá ser entregue em sua caixa original 
juntamente com manuais e documentação originais em português (brasil). 

21 10 Und 

Impressora laser monocromatica 18ppm tipo iv 
1  funções: 
 1.1  o equipamento ofertado deve permitir:
 1.1.1  impressão; 
 1  impressão: 
 1.1  velocidade de impressão preto (normal, a4): mínimo 18 (dezoito) ppm;
 1.2  ciclo de trabalho (mensal, a4 e carta): mínimo de 8.000 (oito mil) páginas;
 1.3  volume mensal de páginas recomendado: até 1.000 (um mil) páginas;
 1.4  tecnologia de impressão: laser;
 1.5  qualidade de impressão preto (melhor): mínimo 600x600
 2  manuseamento de papel:
 2.1  manuseio de entrada de papel padrão:
 2.1.2  01 (uma) bandeja multipropósito com capacidade mínima de 150 (cento e 
cinquenta) folhas.

Hp 525,90 5.259,00 
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 2.1.3  01 (uma) bandeja de saída com capacidade mínima de 100 (cem) folhas.
 2.2  tipos de mídia suportados: 
 2.2.2  papel comum, envelope, cartão-postal e etiqueta.
 2.3  tamanhos de mídia suportados;
 2.3.2  a4, a5, a6, b5, envelope.
 3  outras especificações:
 3.1  velocidade do processador: 
 3.1.2  500mhz (quinhentos mega-hertz).
 3.2  memória padrão: 
 3.2.2  16 mb (dezesseis megabytes).
 3.3  toner: 
 3.3.2  o toner e o cilindro de imagem devem ser integrados, em uma única peça.
 4  conectividade: 
 4.1  porta usb 2.0 de alta velocidade.
 5  compatibilidade com sistemas operacionais:
 5.1  o equipamento ofertado deve ser compatível com:
 5.1.2  microsoft® windows® 7 (x86 e x64);
 5.1.3  microsoft® windows® 10 (x86 e x64);
 6  requisitos de energia e operação:
 6.1  alimentação:  
 6.1.2  tensão de entrada:
 6.1.2.1  115 a 127 vca (+/- 10%): 60 hz (+/- 2 hz), 12 a;
 6.2  deve possuir certificação energy star®. Deve ser apresentado documento 
que comprove este item.
 7  serviços obrigatórios:
 7.1  o equipamento proposto deverá ser entregue à prefeitura municipal de 
arapongas na diretoria de tecnologia da informação;
 7.2  o equipamento proposto deve ser fornecido com todos os cabos e demais 
acessórios que se façam necessários à sua completa montagem, instalação e utilização; 
 7.3  o fabricante do equipamento ofertado deve possuir website na internet 
com especificações do produto ofertado, de onde podem ser realizadas consultas, se 
necessário, e atualizações de drivers. Deve ser apresentado documento que comprove 
este item;
 7.4  todos os serviços devem ser fornecidos sem qualquer custo adicional para 
a prefeitura municipal de arapongas.
 8  garantia: 
 8.1  o fabricante do equipamento ofertado deverá oferecer garantia mínima de 
12 (doze) meses. Deverá ser apresentado documento que comprove quem prestará os 
serviços de garantia/assistência técnica e, caso este não seja prestado pelo próprio 
fabricante, o documento deverá também esclarecer quem prestará o serviço e se o 
mesmo é devidamente autorizado.
 9  observações: 
 9.1  documentação: 
 9.1.2  a empresa licitante deverá anexar à sua proposta comercial documentação 
oficial do fabricante (catálogo técnico ou impressão da página do produto na internet 
com a indicação de seu endereço eletrônico) do equipamento proposto e de todos os 
dispositivos ofertados para comprovação de cada item da especificação solicitada.
 9.2  acondicionamento: 
 9.2.2  os equipamentos e os acessórios devem estar acondicionados em 
embalagens com caixa e calços de proteção especialmente desenvolvidos para suportar 
o empilhamento, vibrações e o transporte de modo que sejam entregues com 
segurança. 
 9.3  todos os componentes que compõem o equipamento proposto devem ser 
novos, sem uso, e estar na linha de produção atual do fabricante;
 9.4  alimentação do equipamento proposto deve ser compatível com 110v;
 9.5  as tomadas, cabos e conectores de energia do equipamento ofertado 
devem ser compatíveis com o atual padrão brasileiro;
 9.6  o equipamento proposto deverá ser entregue em sua caixa original 
juntamente com manuais e documentação originais em português (brasil), cd/dvd com 
drivers/softwares originais (não serão aceitas cópias de cd's e/ou dvd's nem downloads 
da internet);
 9.7  o equipamento proposto deverá ser entregue com cartucho(s) de tonner 
original(is) do fabricante do equipamento totalmente carregado. Não será aceito 
suprimento que tenha passado por qualquer tipo de remanufaturamento. 
Cota referente ao item 8. 

26 25 Und 

Tablet quad-core 1.4 8gb ram 1280x800 16gb mem. Int. 8" 
1  sistema operacional
 1.1  android 7.1 ou superior;
 2  processador: 
 2.1  quad-core 1.4 ghz ou superior;
 3  tela: 
 3.1  tamanho de 8" a 10,1";
 3.2  resolução: 1280x800 (wxga);
 3.3  profundidade de cor: 16m;
 4  memória ram:
 4.1  mínimo de 2gb (dois gigabytes);
 5  armazenamento: 
 5.1  memória interna de 16gb (dezesseis gigabytes) ou superior;
 5.2  suporte a cartão de memória microsd até 256gb;
 6  informações gerais:
 6.1  deve ser na cor preta (predominância);
 6.2  formato: tablet;
 7  câmera: 
 7.1  câmera traseira de 8.0 mp;
 7.2  câmera frontal de 5.0 mp;
 7.3  flash na câmera traseira;
 7.4  foco automático na câmera traseira.
 7.5  resolução da gravação de vídeos: fhd (1920x1080) @30fps;
 8  sensores: 
 8.1  acelerômetro; 
 8.2  sensor de efeito hall;
 9  rede/bandas: 

Samsung 1.235,00 30.875,00 
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 9.1  2g gsm;
 9.1.1  gsm 850, gsm 900, dcs 1800, pcs 1900.
 9.2  3g umts;
 9.2.1  b1 (2100), b2 (1900), b4 (aws), b5 (850), b8 (900).
 9.3  4g fdd lte;
 9.3.1  b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (aws), b5 (850), b7 (2600), b17 (700), 
b28 (700), b66 (aws-3).  
 10  chip (sim card);
 10.1  nano-sim (4ff);
 10.2  single-sim; 
 11  conectividade: 
 11.1  ant+; 
 11.2  entrada para fone de ouvido padrão p2;     
 11.3  wi-fi direct;
 11.4  usb 2.0;
 11.5  bluetooth: 
 11.5.1  versão 4.2;
 11.5.2  perfis: a2dp, avrcp, di, hfp, hid, hogp, hsp, map, opp, pan, pbap;  
 11.6  wi-fi: 
 11.6.1  compatível com padrão 802.11/a/b/g/n 2.4g+5ghz, ht40;
 11.7  localização: 
 11.7.1  gps, glonass, beidou;
 12  bateria: 
 12.1  bateria: mínimo de 5000mah;
 12.2  não removível;
 13  áudio e video;
 13.1  formatos de reprodução de vídeo;
 13.1.1  mp4, m4v, 3gp, 3g2, wmv, asf, avi, flv, mkv, webm;
 13.2  formatos da reprodução de áudio;
 13.2.1  mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb, flac, mid, midi, xmf, 
mxmf, imy, rtttl, rtx, ota;
 13.3  resolução de reprodução de vídeo:
 13.3.1  fhd (1920x1080);
 14  proteção: 
 14.1  deve acompanhar 1(uma) capa case na cor preta, compatível com o tablet 
ofertado. 
 14.2  deve acompanhar 1(uma) película de vidro para proteção da tela, 
compatível com o tablet ofertado.
 14.3  deve apresentar a capa case e a película na documentação.
  15  certificações, regulamentações e compatibilidades (devem ser 
apresentados documentos que comprovem cada item):
 15.1  certificação ppb (processo produtivo básico) (poderá ser verificado em 
http://www.mctic.gov.br/sisepin/leideinformatica/empresashabilitadas); 
 15.2  o equipamento deve ser homologado pela anatel 
(https://sistemas.anatel.gov.br/sgch/consulta/homologacao/tela.asp?sisqsmodulo=1019
9); 
  16  serviços obrigatórios:
 16.1  o equipamento proposto deve ser entregue à prefeitura municipal de 
arapongas na diretoria de tecnologia da informação no 2º andar, sito a rua garças, 750 -
centro; 
 16.2  o equipamento proposto deve ser fornecido com todos os cabos e demais 
acessórios que se façam necessários à sua completa montagem, instalação e utilização;
 16.3  todos os serviços devem ser fornecidos sem qualquer custo adicional para 
a prefeitura municipal de arapongas;
 17  garantia: 
 17.1  o fabricante do equipamento ofertado deverá oferecer garantia mínima de 
12 (doze) meses;
 18  observações: 
 18.1  acondicionamento: 
 18.1.1  os equipamentos e os acessórios devem estar acondicionados em 
embalagens com caixa e calços de proteção especialmente desenvolvidos para suportar 
o empilhamento, vibrações e o transporte de modo que sejam entregues com 
segurança; 
 18.2  todos os componentes que compõem o equipamento proposto devem ser 
novos, sem uso, e estar na linha de produção atual do fabricante;
 18.3  alimentação do carregador do equipamento proposto deve ser compatível 
com 110/220v;
 18.4  as tomadas, cabos e conectores de energia do equipamento ofertado 
devem ser compatíveis com o atual padrão brasileiro;
 18.5  o equipamento proposto deverá ser entregue em sua caixa original 
juntamente com manuais e documentação originais em português (brasil).
Cota referente ao item 13. 

TOTAL GERAL R$ 361.340,00 

LICITAMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 28.010.869/0001-36, ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 655/2019.

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ Valor Total R$
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11 18 Und 

Impressora laser monocromática 65ppm tipo iii 
1  funções: 
 1.1  o equipamento ofertado deve permitir:
 1.1.1  impressão; 
 1.1.2  manipulação avançada de papel;
 2  impressão: 
 2.1  velocidade de impressão preto (normal, a4): mínimo 65 (sessenta e 
cinco) ppm;
 2.2  ciclo de trabalho (mensal, a4): mínimo de 275.000 (duzentos e 
setenta e cinco mil) páginas;
 2.3  volume mensal de páginas recomendado: 5000 (cinco mil) até 
25.000 (vinte e cinco mil) páginas;
 2.4  tecnologia de impressão: laser;
 2.5  qualidade de impressão mínima em preto: 1.200x1.200 (um mil e 
duzentos por um mil e duzentos) dpi.
 3  manuseamento de papel:
 3.1  manuseio de entrada de papel padrão:
 3.1.1  01 (uma) bandeja multipropósito com capacidade mínima de 100 
(cem) folhas;
 3.1.2  01 (uma) bandeja com capacidade mínima de 550 (quinhentos e 
cinquenta) folhas;
 3.1.3  duplexador automático para impressão em frente e verso.
 3.2  manuseio de saída de papel padrão: 
 3.2.1  01 (uma) bandeja de saída com capacidade mínima 500 (quinhentas) 
folhas. 
 3.3  impressão frente e verso: 
 3.3.1  automática (padrão).
 3.4  manuseio de impressões acabada: 
 3.4.1  folha solta.
 3.5  tamanhos de mídia suportados: 
 3.5.1  a4, a5, a6, b5 (jis).
 3.6  pesos de mídia suportados: 
 3.6.1  bandeja 1: 16 a 53 lb; 
 3.6.2  bandeja 2: 16 a 32 lb.
 4  outras especificações:
 4.1  o equipamento proposto deve possuir monitor com tela de lcd, 
sensível ao toque de no máximo 9 (nove) cm, para configuração e operação do 
equipamento. 
 4.2  velocidade do processador: 
 4.2.1  1200mhz (mil e duzentos mega-hertz).
 4.3  memória padrão: 
 4.3.1  512mb (quinhentos e doze megabytes).
 4.4  idiomas de impressão: 
 4.4.1  pcl5; 
 4.4.2  pcl6; 
 4.4.3  emulação postscript nível 3;
 4.4.4  impressão direta de pdf (versões 1.7);
  5  conectividade: 
 5.1  o equipamento deve possuir conectividade ethernet padrão gigabit 
10/100/1000t. 
 5.2  o equipamento deve possuir porta usb 2.0 ou superior;
 6  compatibilidade com sistemas operacionais:
 6.1  o equipamento ofertado deve ser compatível com:
 6.1.1  microsoft® windows® 10 (x86 e x64);
 6.1.2  microsoft® windows® 7 (x86 e x64);
 6.1.3  microsoft® windows® server 2003;
 6.1.4  microsoft® windows® server 2008 (x86 e x64);
 6.1.5  microsoft® windows® server 2008 r2 edition (x64).
 7  requisitos de energia e operação:
 7.1  alimentação:  
 7.1.1  tensão de entrada:
 7.1.1.1  110 a 127 vca (+/- 10%): 50/60 hz (+/- 2 hz);
 7.2  deve possuir certificação energy star®. Deve ser apresentado 
documento que comprove este item.
 8  serviços obrigatórios:
 8.1  o equipamento proposto deve ser entregue à prefeitura municipal de 
arapongas na diretoria de tecnologia da informação no 2º andar, sito a rua garças, 
750 - centro.
 8.2  o fabricante do equipamento ofertado deve possuir website na 
internet com especificações do produto ofertado, de onde podem ser realizadas 
consultas, se necessário, e atualizações de drivers. Deve ser apresentado 
documento que comprove este item;
 8.3  todos os serviços devem ser fornecidos sem qualquer custo adicional 
para a prefeitura municipal de arapongas.
 9  garantia: 
 9.1  o fabricante do equipamento ofertado deverá oferecer garantia 
mínima de 12 (doze) meses. Deverá ser apresentado documento que comprove 
quem prestará os serviços de garantia/assistência técnica e, caso este não seja 
prestado pelo próprio fabricante, o documento deverá também esclarecer quem 
prestará o serviço e se o mesmo é devidamente autorizado.
 10  observações: 
 10.1  acondicionamento: 
 10.1.1  os equipamentos e os acessórios devem estar acondicionados em 
embalagens com caixa e calços de proteção especialmente desenvolvidos para 
suportar o empilhamento, vibrações e o transporte de modo que sejam entregues 
com segurança.
 10.2  todos os componentes que compõem o equipamento proposto devem 
ser novos, sem uso, e estar na linha de produção atual do fabricante;
 10.3  alimentação do equipamento proposto deve ser compatível com 
110v; 
 10.4  as tomadas, cabos e conectores de energia do equipamento ofertado 
devem ser compatíveis com o atual padrão brasileiro;

Hp 6.480,00 116.640,00 
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 10.5  o equipamento proposto deverá ser entregue em sua caixa original 
juntamente com manuais e documentação originais em português (brasil), cd/dvd 
com drivers/softwares originais (não serão aceitas cópias de cd's e/ou dvd's nem 
downloads da internet);
 10.6  o equipamento proposto deverá ser entregue com cartucho(s) de 
tonner original(is) do fabricante do equipamento totalmente carregado. Não será 
aceito suprimento que tenha passado por qualquer tipo de remanufaturamento. 

24 2 Und 

Impressora laser monocromática 65ppm tipo iii 
1  funções: 
 1.1  o equipamento ofertado deve permitir:
 1.1.1  impressão; 
 1.1.2  manipulação avançada de papel;
 2  impressão: 
 2.1  velocidade de impressão preto (normal, a4): mínimo 65 (sessenta e 
cinco) ppm;
 2.2  ciclo de trabalho (mensal, a4): mínimo de 275.000 (duzentos e 
setenta e cinco mil) páginas;
 2.3  volume mensal de páginas recomendado: 5000 (cinco mil) até 
25.000 (vinte e cinco mil) páginas;
 2.4  tecnologia de impressão: laser;
 2.5  qualidade de impressão mínima em preto: 1.200x1.200 (um mil e 
duzentos por um mil e duzentos) dpi.
 3  manuseamento de papel:
 3.1  manuseio de entrada de papel padrão:
 3.1.1  01 (uma) bandeja multipropósito com capacidade mínima de 100 
(cem) folhas;
 3.1.2  01 (uma) bandeja com capacidade mínima de 550 (quinhentos e 
cinquenta) folhas;
 3.1.3  duplexador automático para impressão em frente e verso.
 3.2  manuseio de saída de papel padrão: 
 3.2.1  01 (uma) bandeja de saída com capacidade mínima 500 (quinhentas) 
folhas. 
 3.3  impressão frente e verso: 
 3.3.1  automática (padrão).
 3.4  manuseio de impressões acabada: 
 3.4.1  folha solta.
 3.5  tamanhos de mídia suportados: 
 3.5.1  a4, a5, a6, b5 (jis).
 3.6  pesos de mídia suportados: 
 3.6.1  bandeja 1: 16 a 53 lb; 
 3.6.2  bandeja 2: 16 a 32 lb.
 4  outras especificações:
 4.1  o equipamento proposto deve possuir monitor com tela de lcd, 
sensível ao toque de no máximo 9 (nove) cm, para configuração e operação do 
equipamento. 
 4.2  velocidade do processador: 
 4.2.1  1200mhz (mil e duzentos mega-hertz).
 4.3  memória padrão: 
 4.3.1  512mb (quinhentos e doze megabytes).
 4.4  idiomas de impressão: 
 4.4.1  pcl5; 
 4.4.2  pcl6; 
 4.4.3  emulação postscript nível 3;
 4.4.4  impressão direta de pdf (versões 1.7);
  5  conectividade: 
 5.1  o equipamento deve possuir conectividade ethernet padrão gigabit 
10/100/1000t. 
 5.2  o equipamento deve possuir porta usb 2.0 ou superior;
 6  compatibilidade com sistemas operacionais:
 6.1  o equipamento ofertado deve ser compatível com:
 6.1.1  microsoft® windows® 10 (x86 e x64);
 6.1.2  microsoft® windows® 7 (x86 e x64);
 6.1.3  microsoft® windows® server 2003;
 6.1.4  microsoft® windows® server 2008 (x86 e x64);
 6.1.5  microsoft® windows® server 2008 r2 edition (x64).
 7  requisitos de energia e operação:
 7.1  alimentação:  
 7.1.1  tensão de entrada:
 7.1.1.1  110 a 127 vca (+/- 10%): 50/60 hz (+/- 2 hz);
 7.2  deve possuir certificação energy star®. Deve ser apresentado 
documento que comprove este item.
 8  serviços obrigatórios:
 8.1  o equipamento proposto deve ser entregue à prefeitura municipal de 
arapongas na diretoria de tecnologia da informação no 2º andar, sito a rua garças, 
750 - centro.
 8.2  o fabricante do equipamento ofertado deve possuir website na 
internet com especificações do produto ofertado, de onde podem ser realizadas 
consultas, se necessário, e atualizações de drivers. Deve ser apresentado 
documento que comprove este item;
 8.3  todos os serviços devem ser fornecidos sem qualquer custo adicional 
para a prefeitura municipal de arapongas.
 9  garantia: 
 9.1  o fabricante do equipamento ofertado deverá oferecer garantia 
mínima de 12 (doze) meses. Deverá ser apresentado documento que comprove 

Hp 6.480,00 12.960,00 
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quem prestará os serviços de garantia/assistência técnica e, caso este não seja 
prestado pelo próprio fabricante, o documento deverá também esclarecer quem 
prestará o serviço e se o mesmo é devidamente autorizado.
 10  observações: 
 10.1  acondicionamento: 
 10.1.1  os equipamentos e os acessórios devem estar acondicionados em 
embalagens com caixa e calços de proteção especialmente desenvolvidos para 
suportar o empilhamento, vibrações e o transporte de modo que sejam entregues 
com segurança.
 10.2  todos os componentes que compõem o equipamento proposto devem 
ser novos, sem uso, e estar na linha de produção atual do fabricante;
 10.3  alimentação do equipamento proposto deve ser compatível com 
110v; 
 10.4  as tomadas, cabos e conectores de energia do equipamento ofertado 
devem ser compatíveis com o atual padrão brasileiro;
 10.5  o equipamento proposto deverá ser entregue em sua caixa original 
juntamente com manuais e documentação originais em português (brasil), cd/dvd 
com drivers/softwares originais (não serão aceitas cópias de cd's e/ou dvd's nem 
downloads da internet);
 10.6  o equipamento proposto deverá ser entregue com cartucho(s) de 
tonner original(is) do fabricante do equipamento totalmente carregado. Não será 
aceito suprimento que tenha passado por qualquer tipo de remanufaturamento. 
Cota referente ao item 11. 

TOTAL GERAL R$ 129.600,00 

M. I. – EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.701.892/0001-05, ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 656/2019.

Item Qtd Und Descrição Marca Valor unitário 
r$ Valor total R$ 

2 135 Unidade

Microcomputador tipo i - proc. 4 nucleos 3.6ghz - 8gb - ssd 240 - mon. 21" 
1 processador: 
 1.2  o processador deve ser compatível com as duas últimas versões 
lançadas no mercado até a data deste edital;
 1.3  01 (um) processador com núcleo quadruplo (04 núcleos de 
processamento) instalados;
 1.4  microprocessador x86, com processo de fabricação de 14nm, suporte 
a sistemas operacionais de 32 e 64 bits;
 1.5  frequência interna (clock) de cada microprocessador: mínima de 3,6 
ghz (três virgula seis gigahertz);
 1.6  velocidade do barramento do sistema (bus speed): 8gt/s;
 1.7  memória cache de no mínimo 6mb (seis megabytes);
 1.8  deve possuir 02 (dois) canais de memória;
 1.9  deve possuir 37,5gb/s de largura de banda máxima da memória;
 1.10  deve possuir suporte nativo a virtualização do tipo vt-x.
 1.11  deve possui suporte a processamento gráfico.
 2  placa mãe (motherboard):
 2.1  deve ser do mesmo fabricante do equipamento ou fabricada para uso 
exclusivo, não sendo aceito o emprego de placas de livre comercialização no 
mercado; 
 2.2  deve possuir no mínimo 01 (um) slot pcie x16;
 2.3  deve possuir no mínimo 01 (um) slot pcie x1;
 2.4  bios: 
 2.4.1  deve ser plug & play, desenvolvida pelo mesmo fabricante do 
equipamento, ou, este deve ter direitos (copyright) sobre essa bios, comprovados 
por meio de declaração fornecida pelo fabricante (anexar na proposta). É vedada 
qualquer solução em regime de oem ou customização de nomes, marcas ou 
inicialização; 
 2.4.2  deve ser do mesmo fabricante do equipamento proposto, 
implementada em memória flash, atualizável por software;
 2.4.3  deve possuir recursos de senha de acesso para configuração do setup 
e usuário, recursos para habilitar/desabilitar portas usb's;
 2.4.4  deve disponibilizar o número identificador do equipamento, único 
para seu fabricante.
 2.5  controladoras de rede:
 2.5.1  o equipamento proposto deve possuir 01 (uma) interface gigabit 
ethernet de rede nativa no padrão rj45, devendo atender aos seguintes requisitos:
 2.5.1.1  capacidade de operar no full-duplex em todas as velocidades 
(10/100/1000mbps); 
 2.6  controladora gráfica:
 2.6.1  deve permitir resolução de, no mínimo, 1600x900;
 2.6.2  deve possuir opção para conector vga e/ou dvi e/ou superior.
 2.7  interfaces: 
 2.7.1  interface de áudio estéreo integrado a placa-mãe (on board) com alto-
falante interno e saída frontal com conector p2;
 2.7.2  mínimo 6 (seis) portas usb, destas pelo menos 2 (duas) portas versão 
3.0; 
 2.7.2.1  não serão aceitos hubs usb para a contagem de interfaces usb livres.
 3  armazenamento: 
 3.1  01 (uma) unidade ssd sata iii de 6gb/s devidamente instalada. A 
unidade ssd deverá ter capacidade mínima de 240gb, com velocidades de 500 
mb/s para leitura e 450mb/s para gravação (ou superiores);
 3.2  a unidade de disco sólido ofertada deverá oferecer o mesmo nível de 

Positivo 3.169,00 427.815,00 
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suporte e garantia do equipamento proposto, prestados pelo fabricante do mesmo.
 4  memória ram:
 4.1  mínimo de 08gb (oito gigabytes) ddr4;
 4.2  capacidade de expansão de no mínimo 16gb (dezesseis gigabytes);
 4.3  as memórias devem ser do tipo 2.400mhz ou superior;
 4.4  os pentes de memória ofertados deverão ser itens homologados pelo 
fabricante do equipamento.
 5  drive óptico:
 5.1  01 (uma) unidade sata de leitura/gravação cd e dvd, compatível com 
gravação de mídias tipo: dvd+r, dvd+rw, dvd+r dl, dvd-r, dvdrw, cdr e cd-rw.
 6  gabinete: 
 6.1  deve ser na cor preta (predominância);
 6.2  o gabinete deve ter características tool less, ou seja, não utiliza 
ferramentas para: abertura do gabinete, colocação/fixação e remoção de disco 
rígido, unidade óptica, placas de expansão tipo pci, não sendo aceito a utilização 
de parafusos recartilhados no disco rígido e unidade óptica;
 6.3  deve possuir local apropriado, já desenvolvido no projeto do produto, 
para colocação de lacres ou cadeados mecânicos ou eletrônicos sem a utilização 
de qualquer tipo de adaptador;
 6.4  deve possuir fonte de alimentação operando em 110 (±10%) e 220 
(±10%) vac, com pfc e comutação 110/220 automática com máximo de 350 watts.
 7  teclado/mouse: 
 7.1  o equipamento proposto deve ser fornecido com 01 (um) teclado com 
104 (cento e quatro) teclas auto-repetitivas no padrão abnt2 com conector nativo 
mini-din padrão ps/2 ou usb sem o uso de adaptador;
 7.2  o equipamento proposto deve ser fornecido com 01 (um) mouse 
óptico (tecnologia ótica) de 400 dpi, com botão de rolagem (scroll), 02 (dois) 
botões e conector tipo mini-din padrão ps/2 ou usb sem o uso de adaptador;
 7.2.1  deverá ser fornecido juntamente com o mouse, um mouse pad com 
formato ergonômico, constituído de material apropriado para uso com mouses 
ópticos e base almofadada com gel para apoio do punho do usuário, 
proporcionando conforto no manuseio do mouse. 
 7.3  o teclado e o mouse ofertados devem ser da mesma cor do gabinete 
do equipamento e também da mesma marca, devendo constar a logomarca do 
fabricante nos mesmos.
 8  sistema operacional:
 8.1  deverá ser fornecido juntamente com o equipamento ofertado, 01 
(uma) licença oem do microsoft windows 10 pro 64 bits ou versão superior 
equivalente, em português do brasil, devidamente pré-instalado no equipamento.
 9  monitor: 
 9.1  deve ser fornecido juntamente com o equipamento ofertado 01 (um) 
monitor de vídeo tipo lcd, wide screen de pelo menos 21 polegadas svga com tela 
100% plana, com resolução de 1600x900 a 60hz em 256 cores, brilho de 250 
cd/m2, contraste de 1000:1, voltagem/alimentação automática com fonte interna 
no monitor a 100-240 vac, 50-60hz, tempo de resposta máximo de 5ms (cinco 
milisegundos), suporte a 16 milhões de cores, 01 conector de entrada analógica d-
sub 15 pinos e/ou 01 dvi, plug & play ddc, controles manuais ou digitais no 
painel frontal com visualização de ajustes na tela (osd) para: liga-desliga, menu e 
botão auto-ajuste;
 9.2  o monitor ofertado deve ser da mesma cor do gabinete do 
equipamento e também da mesma marca, devendo constar a logomarca do 
fabricante no mesmo.
 10  certificações, regulamentações e compatibilidades (devem ser 
apresentados documentos que comprovem cada item):
 10.1  certificação ppb (processo produtivo básico) (poderá ser verificado 
em http://www.mctic.gov.br/sisepin/leideinformatica/empresashabilitadas;
 10.2  certificação ou documento que comprove conformidade com a norma 
técnica nbr 10152. Serão aceitos equipamentos que observem as normas iso 9296 
e iso 7779. Deve ser identificada a marca e o modelo do equipamento;
 10.3  certificação ou documento que comprove en / iec60950 internacional 
ou inmetro (poderá ser verificado em 
http://www.inmetro.gov.br/prodcert/produtos/busca.asp); 
 10.4  certificação energy star do equipamento ofertado. Esta certificação 
deve ser comprovada através do fabricante do equipamento através de declaração 
ou através da impressão da informação obtida do website 
http://www.energystar.gov, sendo necessário identificar a marca e o modelo ou 
família do equipamento. Serão aceitos equipamentos que estejam em 
conformidade com a portaria 170 do inmetro juntamente com a certificação 80 
plus, desde que comprovada pela licitante através de declaração ou através de 
impressão da informação.
 10.5  certificação epeat em nome do fabricante do equipamento, sendo que 
o modelo do equipamento deve estar certificado, no mínimo, na categoria gold. 
Esta certificação deve ser comprovada através da impressão da informação obtida 
do website http://www.epeat.net, ou através do documento oficial the eco 
declaration (encontrado no site dos fabricantes dos equipamentos) sendo 
necessário identificar a marca e modelo do equipamento ou a fabricante possuir a 
certificação iso 140001 obtida pelo website http:// 
http://certifiq.inmetro.gov.br/consulta/consultaempresas, ou através de documento 
oficial (encontrado no site dos fabricantes dos equipamentos) sendo necessário 
identificação da marca do equipamento;
 10.6  o equipamento deve constar na hcl - hardware compatibility list 
mantida pela microsoft para utilização do sistema operacional windows 10 
professional 64 bits, para o modelo do equipamento ofertado. Deve ser 
apresentado documento que comprove a homologação (poderá ser verificado em 
https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl); 
 11  serviços obrigatórios:
 11.1  o equipamento proposto deve ser entregue à prefeitura municipal de 
arapongas na diretoria de tecnologia da informação no 2º andar, sito a rua garças, 
750 - centro;
 11.2  o equipamento proposto deve ser fornecido com todos os cabos e 
demais acessórios que se façam necessários à sua completa montagem, instalação 
e utilização;
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 11.3  o fabricante do equipamento ofertado deve possuir website na 
internet com especificações do produto ofertado, de onde podem ser realizadas 
consultas e atualizações de drivers e de todos os componentes internos do 
equipamento, inclusive a bios. Deve ser apresentado documento que comprove 
este item;
 11.4  todos os serviços devem ser fornecidos sem qualquer custo adicional 
para a prefeitura municipal de arapongas;
 12  garantia: 
 12.1  o fabricante do equipamento ofertado deverá oferecer garantia 
mínima de 36 (trinta e seis) meses em regime on-site, para o computador e para o 
monitor.  
 12.2  deverá ser apresentado documento que comprove quem prestará os 
serviços de garantia/assistência técnica e, caso este não seja prestado pelo próprio 
fabricante, o documento deverá também esclarecer quem prestará o serviço e se o 
mesmo é devidamente autorizado;
 12.3  durante a vigência da garantia, o equipamento proposto deverá ser 
reparado na prefeitura municipal de arapongas no local onde estiver instalado, 
sem qualquer ônus para a prefeitura municipal de arapongas;
 12.4  a abertura de chamados junto ao fabricante do equipamento proposto 
deve ser disponibilizada também através de "0800" ou sistema similar que não 
onere a contratante, devendo ser informado o número completo para o qual deve 
ser realizada a ligação em português (brasil).
 13  observações: 
 13.1  acondicionamento: 
 13.1.1  os equipamentos e os acessórios devem estar acondicionados em 
embalagens com caixa e calços de proteção especialmente desenvolvidos para 
suportar o empilhamento, vibrações e o transporte de modo que sejam entregues 
com segurança;
 13.2  todos os componentes que compõem o equipamento proposto devem 
ser novos, sem uso, e estar na linha de produção atual do fabricante;
 13.3  alimentação do equipamento proposto deve ser compatível com 
110/220v; 
 13.4  as tomadas, cabos e conectores de energia do equipamento ofertado 
devem ser compatíveis com o atual padrão brasileiro;
 13.5  o equipamento proposto deverá ser entregue em sua caixa original 
juntamente com manuais e documentação originais em português (brasil), cd/dvd 
com drivers softwares originais (não serão aceitas cópias de cd's e/ou dvd's nem 
downloads da internet). 

3 45 Unidade

Microcomputador tipo ii - proc. 6 nucleos 2.8/4.0 ghz - 8gb - 240gb - sff - mon. 
21" 
1  processador: 
 1.1  o processador deve ser compatível com as duas últimas versões 
lançadas no mercado até a data deste edital;
 1.2  01 (um) processador com 6 (seis) núcleos de processamento 
instalados; 
 1.3  microprocessador x86, com processo de fabricação de 14nm, suporte 
a sistemas operacionais de 32 e 64 bits;
 1.4  frequência interna (clock) de cada microprocessador: : base de 2,8 
ghz (dois virgula oito gigahertz) e frequência turbo de 4,0ghz (quatro gigahertz).
 1.5  velocidade do barramento do sistema (bus speed): 8gt/s;
 1.6  memória cache de no mínimo 9mb (nove megabytes);
 1.7  deve possuir 02 (dois) canais de memória;
 1.8  deve possuir 41,6 gb/s de largura de banda máxima da memória;
 1.9  deve possuir suporte nativo a virtualização do tipo vt-x.
 1.10  deve possui suporte a processamento gráfico.
 2  placa mãe (motherboard):
 2.1  deve ser do mesmo fabricante do equipamento ou fabricada para uso 
exclusivo, não sendo aceito o emprego de placas de livre comercialização no 
mercado; 
 2.2  deve possuir no mínimo 01 (um) slot pcie x16;
 2.3  deve possuir no mínimo 01 (um) slot pcie x1;
 2.4  bios: 
 2.4.1  deve ser plug & play, desenvolvida pelo mesmo fabricante do 
equipamento, ou, este deve ter direitos (copyright) sobre essa bios, comprovados 
por meio de declaração fornecida pelo fabricante (anexar na proposta). É vedada 
qualquer solução em regime de oem ou customização de nomes, marcas ou 
inicialização; 
 2.4.2  deve ser do mesmo fabricante do equipamento proposto, 
implementada em memória flash, atualizável por software;
 2.4.3  deve possuir recursos de senha de acesso para configuração do setup 
e usuário, recursos para habilitar/desabilitar portas usb's;
 2.4.4  deve disponibilizar o número identificador do equipamento, único 
para seu fabricante.
 2.5  controladoras de rede:
 2.5.1  o equipamento proposto deve possuir 01 (uma) interface gigabit 
ethernet de rede nativa no padrão rj45, devendo atender aos seguintes requisitos:
 2.5.1.1  capacidade de operar no full-duplex em todas as velocidades 
(10/100/1000mbps); 
 2.6  controladora gráfica:
 2.6.1  deve permitir resolução de, no mínimo, 1600x900;
 2.6.2  deve possuir opção para conector vga e/ou dvi e/ou superior.
 2.7  interfaces: 
 2.7.1  interface de áudio estéreo integrado a placa-mãe (on board) com alto-
falante interno e saída frontal com conector p2;
 2.7.2  mínimo 6 (seis) portas usb, destas pelo menos 2 (duas) portas versão 
3.0; 
 2.7.2.1  não serão aceitos hubs usb para a contagem de interfaces usb livres.
 3  armazenamento: 
 3.1  01 (uma) unidade ssd sata iii de 6gb/s devidamente instalada. A 
unidade ssd deverá ter capacidade mínima de 240gb, com velocidades de 500 
mb/s para leitura e 450mb/s para gravação (ou superiores);

Positivo 3.549,99 159.749,55 
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 3.2  a unidade de disco sólido ofertada deverá oferecer o mesmo nível de 
suporte e garantia do equipamento proposto, prestados pelo fabricante do mesmo.
 4  memória ram:
 4.1  mínimo de 08gb (oito gigabytes) ddr4;
 4.2  capacidade de expansão de no mínimo 16gb (dezesseis gigabytes);
 4.3  as memórias devem ser do tipo 2.400mhz ou superior;
 4.4  os pentes de memória ofertados deverão ser itens homologados pelo 
fabricante do equipamento.
 5  drive óptico:
 5.1  01 (uma) unidade sata de leitura/gravação cd e dvd, compatível com 
gravação de mídias tipo: dvd+r, dvd+rw, dvd+r dl, dvd-r, dvdrw, cdr e cd-rw.
 6  gabinete: 
 6.1  deve ser na cor preta (predominância);
 6.2  deve ser no formato small form factory (sff);
 6.3  o gabinete deve ter características tool less, ou seja, não utiliza 
ferramentas para: abertura do gabinete, colocação/fixação e remoção de disco 
rígido, unidade óptica, placas de expansão tipo pci, não sendo aceito a utilização 
de parafusos recartilhados no disco rígido e unidade óptica;
 6.4  deve possuir local apropriado, já desenvolvido no projeto do produto, 
para colocação de lacres ou cadeados mecânicos ou eletrônicos sem a utilização 
de qualquer tipo de adaptador;
 6.5  deve possuir fonte de alimentação operando em 110 (±10%) e 220 
(±10%) vac, com pfc e comutação 110/220 automática com máximo de 350 watts.
 7  teclado/mouse: 
 7.1  o equipamento proposto deve ser fornecido com 01 (um) teclado com 
104 (cento e quatro) teclas auto-repetitivas no padrão abnt2 com conector nativo 
mini-din padrão ps/2 ou usb sem o uso de adaptador;
 7.2  o equipamento proposto deve ser fornecido com 01 (um) mouse 
óptico (tecnologia ótica) de 400 dpi, com botão de rolagem (scroll), 02 (dois) 
botões e conector tipo mini-din padrão ps/2 ou usb sem o uso de adaptador;
 7.2.1  deverá ser fornecido juntamente com o mouse, um mouse pad com 
formato ergonômico, constituído de material apropriado para uso com mouses 
ópticos e base almofadada com gel para apoio do punho do usuário, 
proporcionando conforto no manuseio do mouse. 
 7.3  o teclado e o mouse ofertados devem ser da mesma cor do gabinete 
do equipamento e também da mesma marca, devendo constar a logomarca do 
fabricante nos mesmos.
 8  sistema operacional:
 8.1  deverá ser fornecido juntamente com o equipamento ofertado, 01 
(uma) licença oem do microsoft windows 10 pro 64 bits ou versão superior 
equivalente, em português do brasil, devidamente pré-instalado no equipamento.
 9  monitor: 
 9.1  deve ser fornecido juntamente com o equipamento ofertado 01 (um) 
monitor de vídeo tipo lcd, wide screen de pelo menos 21 polegadas svga com tela 
100% plana, com resolução de 1600x900 a 60hz em 256 cores, brilho de 250 
cd/m2, contraste de 1000:1, voltagem/alimentação automática com fonte interna 
no monitor a 100-240 vac, 50-60hz, tempo de resposta máximo de 5ms (cinco 
milisegundos), suporte a 16 milhões de cores, 01 conector de entrada analógica d-
sub 15 pinos e/ou 01 dvi, plug & play ddc, controles manuais ou digitais no 
painel frontal com visualização de ajustes na tela (osd) para: liga-desliga, menu e 
botão auto-ajuste;
 9.2  o monitor ofertado deve ser da mesma cor do gabinete do
equipamento e também da mesma marca, devendo constar a logomarca do 
fabricante no mesmo.
 10  certificações, regulamentações e compatibilidades (devem ser 
apresentados documentos que comprovem cada item):
 10.1  certificação ppb (processo produtivo básico) (poderá ser verificado 
em http://www.mctic.gov.br/sisepin/leideinformatica/empresashabilitadas;
 10.2  certificação ou documento que comprove conformidade com a norma 
técnica nbr 10152. Serão aceitos equipamentos que observem as normas iso 9296 
e iso 7779. Deve ser identificada a marca e o modelo do equipamento;
 10.3  certificação ou documento que comprove en / iec60950 internacional 
ou inmetro (poderá ser verificado em 
http://www.inmetro.gov.br/prodcert/produtos/busca.asp); 
 10.4  certificação energy star do equipamento ofertado. Esta certificação 
deve ser comprovada através do fabricante do equipamento através de declaração 
ou através da impressão da informação obtida do website 
http://www.energystar.gov, sendo necessário identificar a marca e o modelo ou 
família do equipamento. Serão aceitos equipamentos que estejam em 
conformidade com a portaria 170 do inmetro juntamente com a certificação 80 
plus, desde que comprovada pela licitante através de declaração ou através de 
impressão da informação.
 10.5  certificação epeat em nome do fabricante do equipamento, sendo que 
o modelo do equipamento deve estar certificado, no mínimo, na categoria gold. 
Esta certificação deve ser comprovada através da impressão da informação obtida 
do website http://www.epeat.net, ou através do documento oficial the eco 
declaration (encontrado no site dos fabricantes dos equipamentos) sendo 
necessário identificar a marca e modelo do equipamento ou a fabricante possuir a 
certificação iso 140001 obtida pelo website http:// 
http://certifiq.inmetro.gov.br/consulta/consultaempresas, ou através de documento 
oficial (encontrado no site dos fabricantes dos equipamentos) sendo necessário 
identificação da marca do equipamento;
 10.6  o equipamento deve constar na hcl - hardware compatibility list 
mantida pela microsoft para utilização do sistema operacional windows 10 
professional 64 bits, para o modelo do equipamento ofertado. Deve ser 
apresentado documento que comprove a homologação (poderá ser verificado em 
https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl); 
 11  serviços obrigatórios:
 11.1  o equipamento proposto deve ser entregue à prefeitura municipal de 
arapongas na diretoria de tecnologia da informação no 2º andar, sito a rua garças, 
750 - centro;
 11.2  o equipamento proposto deve ser fornecido com todos os cabos e 



TERÇA-FEIRA 13/08/2019                                   DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS                                        ANO: XI Nº: 2454 PÁG: 36

demais acessórios que se façam necessários à sua completa montagem, instalação 
e utilização;
 11.3  o fabricante do equipamento ofertado deve possuir website na 
internet com especificações do produto ofertado, de onde podem ser realizadas 
consultas e atualizações de drivers e de todos os componentes internos do 
equipamento, inclusive a bios. Deve ser apresentado documento que comprove 
este item;
 11.4  todos os serviços devem ser fornecidos sem qualquer custo adicional 
para a prefeitura municipal de arapongas;
 12  garantia: 
 12.1  o fabricante do equipamento ofertado deverá oferecer garantia 
mínima de 36 (trinta e seis) meses em regime on-site, para o computador e para o 
monitor.  
 12.2  deverá ser apresentado documento que comprove quem prestará os 
serviços de garantia/assistência técnica e, caso este não seja prestado pelo próprio 
fabricante, o documento deverá também esclarecer quem prestará o serviço e se o 
mesmo é devidamente autorizado;
 12.3  durante a vigência da garantia, o equipamento proposto deverá ser 
reparado na prefeitura municipal de arapongas no local onde estiver instalado, 
sem qualquer ônus para a prefeitura municipal de arapongas;
 12.4  a abertura de chamados junto ao fabricante do equipamento proposto 
deve ser disponibilizada também através de "0800" ou sistema similar que não 
onere a contratante, devendo ser informado o número completo para o qual deve 
ser realizada a ligação em português (brasil).
 13  observações: 
 13.1  acondicionamento: 
 13.1.1  os equipamentos e os acessórios devem estar acondicionados em 
embalagens com caixa e calços de proteção especialmente desenvolvidos para 
suportar o empilhamento, vibrações e o transporte de modo que sejam entregues 
com segurança;
 13.2  todos os componentes que compõem o equipamento proposto devem 
ser novos, sem uso, e estar na linha de produção atual do fabricante;
 13.3  alimentação do equipamento proposto deve ser compatível com 
110/220v; 
 13.4  as tomadas, cabos e conectores de energia do equipamento ofertado 
devem ser compatíveis com o atual padrão brasileiro;
 13.5  o equipamento proposto deverá ser entregue em sua caixa original 
juntamente com manuais e documentação originais em português (brasil), cd/dvd 
com drivers softwares originais (não serão aceitas cópias de cd's e/ou dvd's nem 
downloads da internet). 

5 23 Unidade

Notebook - proc. 4/8nucleos 1.6/3.4ghz - 8gb - 240ssd 
1  processador: 
 1.1  o processador deve ser compatível com as duas últimas versões 
lançada no mercado até a data deste edital
 1.2  01 (um) processador com 04 (quatro) núcleos de processamento 
instalados e 08 (oito) threads;
 1.3  microprocessador x86, com processo de fabricação de 14nm, suporte 
a sistemas operacionais de 32 e 64 bits;
 1.4  frequência interna (clock) de cada microprocessador:
 1.4.1  frequência base: minimo de 1,6ghz.
 1.4.2  turbo frequência: mínimo de 3,4ghz 
 1.5  velocidade do barramento do sistema (bus speed): 4gt/s;
 1.6  memória cache de no mínimo 6mb (seis megabytes);
 1.7  deve possuir 02 (dois) canais de memória;
 1.8  deve possuir 34,1gb/s de largura de banda máxima da memória;
 1.9  deve possuir suporte nativo a virtualização do tipo vt-x.
 1.10  deve possui suporte a processamento gráfico
 2  placa mãe (motherboard):
 2.1  deve ser do mesmo fabricante do equipamento ou fabricada para uso 
exclusivo, não sendo aceito o emprego de placas de livre comercialização no 
mercado; 
 2.2  bios: 
 2.2.1  deve ser plug & play, desenvolvida pelo mesmo fabricante do 
equipamento, ou, este deve ter direitos (copyright) sobre essa bios, comprovados 
por meio de declaração fornecida pelo fabricante (anexar na proposta). É vedada 
qualquer solução em regime de oem ou customização de nomes, marcas ou 
inicialização; 
 2.2.2  deve ser do mesmo fabricante do equipamento proposto, 
implementada em memória flash, atualizável por software;
 2.2.3  deve possuir recursos de senha de acesso para configuração do setup 
e usuário.
 2.3  controladoras de rede:
 2.3.1  01 (uma) interface de rede integrada compatível com padrão ethernet 
10/100/1000 mbps e conector no padrão rj45;
 2.3.2  01 (uma) interface de rede integrada compatível com padrão 802.11 
b/g/n; 
 2.4  controladora gráfica:
 2.4.1  placa de vídeo on board com memória compartilhada dinamicamente 
de 256mb (duzentos e cinquenta e seis megabytes);
 2.4.2  deve permitir resolução de 1920x1080 a 60hz em 32 bits;
 2.5  interfaces: 
 2.5.1  interface de áudio estéreo integrado a placa-mãe (on board) com auto 
falante interno e saída com conector p2;
 2.5.2  03 (três) interfaces usb 2.0 instaladas ou superior;
 2.5.3  01 (uma) interface hdmi;
 2.5.4  deve possuir leitor de mídia digital integrado, 4 em 1 para cartões;
 3  discos rígidos:
 14.6  01 (uma) unidade ssd sata iii de 6 gb/s devidamente instalada. A 
unidade ssd deverá ter capacidade mínima de 240gb, com velocidades de 500 
mb/s para leitura e 450mb/s para gravação (ou superiores);
 3.1  a unidade de disco sólido ofertada, deverá oferecer o mesmo nível de 

Vaio 3.500,00 80.500,00 
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suporte e garantia do equipamento proposto, prestados pelo fabricante do mesmo;
 4  memória ram:
 4.1  8gb (oito gigabytes), ddr4 sdram ou superior;
 4.2  as memórias devem ser do tipo 2.133mhz ou superior;
 4.3  os pentes de memória ofertados deverão ser itens homologados pelo 
fabricante do equipamento;
 5  webcam:  
 5.1  deve possuir câmera integrada com microfone digital integrado; 
 5.2  deve possuir resolução de pelo menos 720p (setecentos e vinte);
 6  gabinete: 
 6.1  deve ser na cor prata e/ou preta (predominância);
 6.2  não deve ultrapassar 2,5kg (dois quilogramas e quinhentos gramas) 
de peso; 
 7  bateria: 
 7.1  deve possuir uma bateria de no mínimo 03 (três) células de lítio-íon 
com capacidade de no mínimo 40wh;
 8  sistema operacional:
 8.1  deverá ser fornecido juntamente com o equipamento ofertado, 01 
(uma) licença oem do microsoft windows 10 pro 64 bits ou superior equivalente, 
em português do brasil, devidamente pré-instalado no equipamento;
 9  monitor: 
 9.1  deve possuir tela tipo led, de alta definição;
 9.2  deve possuir tamanho de  no minimo 14" (quatorze polegadas);
 9.3  resolução mínima de 1366x768;
 10  certificações, regulamentações e compatibilidades (devem ser 
apresentados documentos que comprovem cada item):
10.1 certificação energy star do equipamento ofertado. Esta certificação 
deverá ser comprovada através do fabricante do equipamento através de 
declaração ou através da impressão da informação obtida do website 
http://www.energystar.gov, sendo necessário identificar a marca e o modelo ou 
família do equipamento. Serão aceitos equipamentos que estejam em 
conformidade com a portaria 170 do inmetro, desde que comprovada pela 
licitante através de declaração ou através de impressão da informação.
 11  serviços obrigatórios:
 11.1  o equipamento proposto deverá ser entregue à prefeitura municipal 
de arapongas na diretoria de tecnologia da informação;
 11.2  o equipamento proposto deve ser fornecido com todos os cabos e 
demais acessórios que se façam necessários à sua completa instalação e 
utilização; 
 11.3  o fabricante do equipamento ofertado deve possuir website na 
internet com especificações do produto ofertado, de onde podem ser realizadas 
consultas e atualizações de drivers e de todos os componentes internos do 
equipamento, inclusive a bios. Deve ser apresentado documento que comprove 
este item;
 11.4  todos os serviços devem ser fornecidos sem qualquer custo adicional 
para a prefeitura municipal de arapongas;
 12  garantia: 
 12.1  garantia mínima de 12 (doze) meses em regime on-site, informar 
quem executará os serviços;
 12.2  durante a vigência da garantia, o equipamento proposto deverá ser 
reparado sem qualquer ônus para a prefeitura municipal de arapongas;
 13  observações: 
 13.1  documentação: 
 13.1.1  a empresa licitante deverá anexar à sua proposta comercial o 
catálogo técnico do equipamento proposto e de todos os dispositivos ofertados 
para comprovação de cada item da especificação solicitada;
 13.2  acondicionamento: 
 13.2.1  o equipamento e os acessórios devem estar acondicionados em 
embalagens com caixa e calços de proteção especialmente desenvolvidos para 
suportar o empilhamento, vibrações e o transporte de modo que sejam entregues 
com segurança;
 13.3  todos os componentes que compõem o equipamento proposto devem 
ser novos, sem uso, e estar na linha de produção atual do fabricante;
 13.4  alimentação do equipamento proposto deve ser compatível com 
110/220v; 
 13.5  as tomadas, cabos e conectores de energia do equipamento ofertado 
devem ser compatíveis com o atual padrão brasileiro;
 13.6  o equipamento proposto deverá ser entregue em sua caixa original 
acompanhado de manuais e documentação originais em português (brasil), cd/dvd 
com drivers/softwares originais (não serão aceitas cópias de cd's e/ou dvd's nem 
downloads da internet); 

15 15 Unidade

Microcomputador tipo i - proc. 4 nucleos 3.6ghz - 8gb - ssd 240 - mon. 21" 
1 processador: 
 1.2  o processador deve ser compatível com as duas últimas versões 
lançadas no mercado até a data deste edital;
 1.3  01 (um) processador com núcleo quadruplo (04 núcleos de 
processamento) instalados;
 1.4  microprocessador x86, com processo de fabricação de 14nm, suporte 
a sistemas operacionais de 32 e 64 bits;
 1.5  frequência interna (clock) de cada microprocessador: mínima de 3,6 
ghz (três virgula seis gigahertz);
 1.6  velocidade do barramento do sistema (bus speed): 8gt/s;
 1.7  memória cache de no mínimo 6mb (seis megabytes);
 1.8  deve possuir 02 (dois) canais de memória;
 1.9  deve possuir 37,5gb/s de largura de banda máxima da memória;
 1.10  deve possuir suporte nativo a virtualização do tipo vt-x.
 1.11  deve possui suporte a processamento gráfico.
 2  placa mãe (motherboard):
 2.1  deve ser do mesmo fabricante do equipamento ou fabricada para uso 
exclusivo, não sendo aceito o emprego de placas de livre comercialização no 
mercado; 

Positivo 3.169,00 47.535,00 
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 2.2  deve possuir no mínimo 01 (um) slot pcie x16;
 2.3  deve possuir no mínimo 01 (um) slot pcie x1;
 2.4  bios: 
 2.4.1  deve ser plug & play, desenvolvida pelo mesmo fabricante do 
equipamento, ou, este deve ter direitos (copyright) sobre essa bios, comprovados 
por meio de declaração fornecida pelo fabricante (anexar na proposta). É vedada 
qualquer solução em regime de oem ou customização de nomes, marcas ou 
inicialização; 
 2.4.2  deve ser do mesmo fabricante do equipamento proposto, 
implementada em memória flash, atualizável por software;
 2.4.3  deve possuir recursos de senha de acesso para configuração do setup 
e usuário, recursos para habilitar/desabilitar portas usb's;
 2.4.4  deve disponibilizar o número identificador do equipamento, único 
para seu fabricante.
 2.5  controladoras de rede:
 2.5.1  o equipamento proposto deve possuir 01 (uma) interface gigabit 
ethernet de rede nativa no padrão rj45, devendo atender aos seguintes requisitos:
 2.5.1.1  capacidade de operar no full-duplex em todas as velocidades 
(10/100/1000mbps); 
 2.6  controladora gráfica:
 2.6.1  deve permitir resolução de, no mínimo, 1600x900;
 2.6.2  deve possuir opção para conector vga e/ou dvi e/ou superior.
 2.7  interfaces: 
 2.7.1  interface de áudio estéreo integrado a placa-mãe (on board) com alto-
falante interno e saída frontal com conector p2;
 2.7.2  mínimo 6 (seis) portas usb, destas pelo menos 2 (duas) portas versão 
3.0; 
 2.7.2.1  não serão aceitos hubs usb para a contagem de interfaces usb livres.
 3  armazenamento: 
 3.1  01 (uma) unidade ssd sata iii de 6gb/s devidamente instalada. A 
unidade ssd deverá ter capacidade mínima de 240gb, com velocidades de 500 
mb/s para leitura e 450mb/s para gravação (ou superiores);
 3.2  a unidade de disco sólido ofertada deverá oferecer o mesmo nível de 
suporte e garantia do equipamento proposto, prestados pelo fabricante do mesmo.
 4  memória ram:
 4.1  mínimo de 08gb (oito gigabytes) ddr4;
 4.2  capacidade de expansão de no mínimo 16gb (dezesseis gigabytes);
 4.3  as memórias devem ser do tipo 2.400mhz ou superior;
 4.4  os pentes de memória ofertados deverão ser itens homologados pelo 
fabricante do equipamento.
 5  drive óptico:
 5.1  01 (uma) unidade sata de leitura/gravação cd e dvd, compatível com 
gravação de mídias tipo: dvd+r, dvd+rw, dvd+r dl, dvd-r, dvdrw, cdr e cd-rw.
 6  gabinete: 
 6.1  deve ser na cor preta (predominância);
 6.2  o gabinete deve ter características tool less, ou seja, não utiliza 
ferramentas para: abertura do gabinete, colocação/fixação e remoção de disco 
rígido, unidade óptica, placas de expansão tipo pci, não sendo aceito a utilização 
de parafusos recartilhados no disco rígido e unidade óptica;
 6.3  deve possuir local apropriado, já desenvolvido no projeto do produto, 
para colocação de lacres ou cadeados mecânicos ou eletrônicos sem a utilização 
de qualquer tipo de adaptador;
 6.4  deve possuir fonte de alimentação operando em 110 (±10%) e 220 
(±10%) vac, com pfc e comutação 110/220 automática com máximo de 350 watts.
 7  teclado/mouse: 
 7.1  o equipamento proposto deve ser fornecido com 01 (um) teclado com 
104 (cento e quatro) teclas auto-repetitivas no padrão abnt2 com conector nativo 
mini-din padrão ps/2 ou usb sem o uso de adaptador;
 7.2  o equipamento proposto deve ser fornecido com 01 (um) mouse 
óptico (tecnologia ótica) de 400 dpi, com botão de rolagem (scroll), 02 (dois) 
botões e conector tipo mini-din padrão ps/2 ou usb sem o uso de adaptador;
 7.2.1  deverá ser fornecido juntamente com o mouse, um mouse pad com 
formato ergonômico, constituído de material apropriado para uso com mouses 
ópticos e base almofadada com gel para apoio do punho do usuário, 
proporcionando conforto no manuseio do mouse. 
 7.3  o teclado e o mouse ofertados devem ser da mesma cor do gabinete 
do equipamento e também da mesma marca, devendo constar a logomarca do 
fabricante nos mesmos.
 8  sistema operacional:
 8.1  deverá ser fornecido juntamente com o equipamento ofertado, 01 
(uma) licença oem do microsoft windows 10 pro 64 bits ou versão superior 
equivalente, em português do brasil, devidamente pré-instalado no equipamento.
 9  monitor: 
 9.1  deve ser fornecido juntamente com o equipamento ofertado 01 (um) 
monitor de vídeo tipo lcd, wide screen de pelo menos 21 polegadas svga com tela 
100% plana, com resolução de 1600x900 a 60hz em 256 cores, brilho de 250 
cd/m2, contraste de 1000:1, voltagem/alimentação automática com fonte interna 
no monitor a 100-240 vac, 50-60hz, tempo de resposta máximo de 5ms (cinco 
milisegundos), suporte a 16 milhões de cores, 01 conector de entrada analógica d-
sub 15 pinos e/ou 01 dvi, plug & play ddc, controles manuais ou digitais no 
painel frontal com visualização de ajustes na tela (osd) para: liga-desliga, menu e 
botão auto-ajuste;
 9.2  o monitor ofertado deve ser da mesma cor do gabinete do 
equipamento e também da mesma marca, devendo constar a logomarca do 
fabricante no mesmo.
 10  certificações, regulamentações e compatibilidades (devem ser 
apresentados documentos que comprovem cada item):
 10.1  certificação ppb (processo produtivo básico) (poderá ser verificado 
em http://www.mctic.gov.br/sisepin/leideinformatica/empresashabilitadas;
 10.2  certificação ou documento que comprove conformidade com a norma 
técnica nbr 10152. Serão aceitos equipamentos que observem as normas iso 9296 
e iso 7779. Deve ser identificada a marca e o modelo do equipamento;
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 10.3  certificação ou documento que comprove en / iec60950 internacional 
ou inmetro (poderá ser verificado em 
http://www.inmetro.gov.br/prodcert/produtos/busca.asp); 
 10.4  certificação energy star do equipamento ofertado. Esta certificação 
deve ser comprovada através do fabricante do equipamento através de declaração 
ou através da impressão da informação obtida do website 
http://www.energystar.gov, sendo necessário identificar a marca e o modelo ou 
família do equipamento. Serão aceitos equipamentos que estejam em 
conformidade com a portaria 170 do inmetro juntamente com a certificação 80 
plus, desde que comprovada pela licitante através de declaração ou através de 
impressão da informação.
 10.5  certificação epeat em nome do fabricante do equipamento, sendo que 
o modelo do equipamento deve estar certificado, no mínimo, na categoria gold. 
Esta certificação deve ser comprovada através da impressão da informação obtida 
do website http://www.epeat.net, ou através do documento oficial the eco 
declaration (encontrado no site dos fabricantes dos equipamentos) sendo 
necessário identificar a marca e modelo do equipamento ou a fabricante possuir a 
certificação iso 140001 obtida pelo website http:// 
http://certifiq.inmetro.gov.br/consulta/consultaempresas, ou através de documento 
oficial (encontrado no site dos fabricantes dos equipamentos) sendo necessário 
identificação da marca do equipamento;
 10.6  o equipamento deve constar na hcl - hardware compatibility list 
mantida pela microsoft para utilização do sistema operacional windows 10 
professional 64 bits, para o modelo do equipamento ofertado. Deve ser 
apresentado documento que comprove a homologação (poderá ser verificado em 
https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl); 
 11  serviços obrigatórios:
 11.1  o equipamento proposto deve ser entregue à prefeitura municipal de 
arapongas na diretoria de tecnologia da informação no 2º andar, sito a rua garças, 
750 - centro;
 11.2  o equipamento proposto deve ser fornecido com todos os cabos e 
demais acessórios que se façam necessários à sua completa montagem, instalação 
e utilização;
 11.3  o fabricante do equipamento ofertado deve possuir website na 
internet com especificações do produto ofertado, de onde podem ser realizadas 
consultas e atualizações de drivers e de todos os componentes internos do 
equipamento, inclusive a bios. Deve ser apresentado documento que comprove 
este item;
 11.4  todos os serviços devem ser fornecidos sem qualquer custo adicional 
para a prefeitura municipal de arapongas;
 12  garantia: 
 12.1  o fabricante do equipamento ofertado deverá oferecer garantia 
mínima de 36 (trinta e seis) meses em regime on-site, para o computador e para o 
monitor.  
 12.2  deverá ser apresentado documento que comprove quem prestará os 
serviços de garantia/assistência técnica e, caso este não seja prestado pelo próprio 
fabricante, o documento deverá também esclarecer quem prestará o serviço e se o 
mesmo é devidamente autorizado;
 12.3  durante a vigência da garantia, o equipamento proposto deverá ser 
reparado na prefeitura municipal de arapongas no local onde estiver instalado, 
sem qualquer ônus para a prefeitura municipal de arapongas;
 12.4  a abertura de chamados junto ao fabricante do equipamento proposto 
deve ser disponibilizada também através de "0800" ou sistema similar que não 
onere a contratante, devendo ser informado o número completo para o qual deve 
ser realizada a ligação em português (brasil).
 13  observações: 
 13.1  acondicionamento: 
 13.1.1  os equipamentos e os acessórios devem estar acondicionados em 
embalagens com caixa e calços de proteção especialmente desenvolvidos para 
suportar o empilhamento, vibrações e o transporte de modo que sejam entregues 
com segurança;
 13.2  todos os componentes que compõem o equipamento proposto devem 
ser novos, sem uso, e estar na linha de produção atual do fabricante;
 13.3  alimentação do equipamento proposto deve ser compatível com 
110/220v; 
 13.4  as tomadas, cabos e conectores de energia do equipamento ofertado 
devem ser compatíveis com o atual padrão brasileiro;
 13.5  o equipamento proposto deverá ser entregue em sua caixa original 
juntamente com manuais e documentação originais em português (brasil), cd/dvd 
com drivers softwares originais (não serão aceitas cópias de cd's e/ou dvd's nem 
downloads da internet). 
Cota referente ao item 2. 

16 5 Unidade

Microcomputador tipo ii - proc. 6 nucleos 2.8/4.0 ghz - 8gb - 240gb - sff - mon. 
21" 
1  processador: 
 1.1  o processador deve ser compatível com as duas últimas versões 
lançadas no mercado até a data deste edital;
 1.2  01 (um) processador com 6 (seis) núcleos de processamento 
instalados; 
 1.3  microprocessador x86, com processo de fabricação de 14nm, suporte 
a sistemas operacionais de 32 e 64 bits;
 1.4  frequência interna (clock) de cada microprocessador: : base de 2,8 
ghz (dois virgula oito gigahertz) e frequência turbo de 4,0ghz (quatro gigahertz).
 1.5  velocidade do barramento do sistema (bus speed): 8gt/s;
 1.6  memória cache de no mínimo 9mb (nove megabytes);
 1.7  deve possuir 02 (dois) canais de memória;
 1.8  deve possuir 41,6 gb/s de largura de banda máxima da memória;
 1.9  deve possuir suporte nativo a virtualização do tipo vt-x.
 1.10  deve possui suporte a processamento gráfico.
 2  placa mãe (motherboard):
 2.1  deve ser do mesmo fabricante do equipamento ou fabricada para uso 
exclusivo, não sendo aceito o emprego de placas de livre comercialização no 

Positivo 3.549,99 17.749,95 
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mercado; 
 2.2  deve possuir no mínimo 01 (um) slot pcie x16;
 2.3  deve possuir no mínimo 01 (um) slot pcie x1;
 2.4  bios: 
 2.4.1  deve ser plug & play, desenvolvida pelo mesmo fabricante do 
equipamento, ou, este deve ter direitos (copyright) sobre essa bios, comprovados 
por meio de declaração fornecida pelo fabricante (anexar na proposta). É vedada 
qualquer solução em regime de oem ou customização de nomes, marcas ou 
inicialização; 
 2.4.2  deve ser do mesmo fabricante do equipamento proposto, 
implementada em memória flash, atualizável por software;
 2.4.3  deve possuir recursos de senha de acesso para configuração do setup 
e usuário, recursos para habilitar/desabilitar portas usb's;
 2.4.4  deve disponibilizar o número identificador do equipamento, único 
para seu fabricante.
 2.5  controladoras de rede:
 2.5.1  o equipamento proposto deve possuir 01 (uma) interface gigabit 
ethernet de rede nativa no padrão rj45, devendo atender aos seguintes requisitos:
 2.5.1.1  capacidade de operar no full-duplex em todas as velocidades 
(10/100/1000mbps); 
 2.6  controladora gráfica:
 2.6.1  deve permitir resolução de, no mínimo, 1600x900;
 2.6.2  deve possuir opção para conector vga e/ou dvi e/ou superior.
 2.7  interfaces: 
 2.7.1  interface de áudio estéreo integrado a placa-mãe (on board) com alto-
falante interno e saída frontal com conector p2;
 2.7.2  mínimo 6 (seis) portas usb, destas pelo menos 2 (duas) portas versão 
3.0; 
 2.7.2.1  não serão aceitos hubs usb para a contagem de interfaces usb livres.
 3  armazenamento: 
 3.1  01 (uma) unidade ssd sata iii de 6gb/s devidamente instalada. A 
unidade ssd deverá ter capacidade mínima de 240gb, com velocidades de 500 
mb/s para leitura e 450mb/s para gravação (ou superiores);
 3.2  a unidade de disco sólido ofertada deverá oferecer o mesmo nível de 
suporte e garantia do equipamento proposto, prestados pelo fabricante do mesmo.
 4  memória ram:
 4.1  mínimo de 08gb (oito gigabytes) ddr4;
 4.2  capacidade de expansão de no mínimo 16gb (dezesseis gigabytes);
 4.3  as memórias devem ser do tipo 2.400mhz ou superior;
 4.4  os pentes de memória ofertados deverão ser itens homologados pelo 
fabricante do equipamento.
 5  drive óptico:
 5.1  01 (uma) unidade sata de leitura/gravação cd e dvd, compatível com 
gravação de mídias tipo: dvd+r, dvd+rw, dvd+r dl, dvd-r, dvdrw, cdr e cd-rw.
 6  gabinete: 
 6.1  deve ser na cor preta (predominância);
 6.2  deve ser no formato small form factory (sff);
 6.3  o gabinete deve ter características tool less, ou seja, não utiliza 
ferramentas para: abertura do gabinete, colocação/fixação e remoção de disco 
rígido, unidade óptica, placas de expansão tipo pci, não sendo aceito a utilização 
de parafusos recartilhados no disco rígido e unidade óptica;
 6.4  deve possuir local apropriado, já desenvolvido no projeto do produto, 
para colocação de lacres ou cadeados mecânicos ou eletrônicos sem a utilização 
de qualquer tipo de adaptador;
 6.5  deve possuir fonte de alimentação operando em 110 (±10%) e 220 
(±10%) vac, com pfc e comutação 110/220 automática com máximo de 350 watts.
 7  teclado/mouse: 
 7.1  o equipamento proposto deve ser fornecido com 01 (um) teclado com 
104 (cento e quatro) teclas auto-repetitivas no padrão abnt2 com conector nativo 
mini-din padrão ps/2 ou usb sem o uso de adaptador;
 7.2  o equipamento proposto deve ser fornecido com 01 (um) mouse 
óptico (tecnologia ótica) de 400 dpi, com botão de rolagem (scroll), 02 (dois) 
botões e conector tipo mini-din padrão ps/2 ou usb sem o uso de adaptador;
 7.2.1  deverá ser fornecido juntamente com o mouse, um mouse pad com 
formato ergonômico, constituído de material apropriado para uso com mouses 
ópticos e base almofadada com gel para apoio do punho do usuário, 
proporcionando conforto no manuseio do mouse. 
 7.3  o teclado e o mouse ofertados devem ser da mesma cor do gabinete 
do equipamento e também da mesma marca, devendo constar a logomarca do 
fabricante nos mesmos.
 8  sistema operacional:
 8.1  deverá ser fornecido juntamente com o equipamento ofertado, 01 
(uma) licença oem do microsoft windows 10 pro 64 bits ou versão superior 
equivalente, em português do brasil, devidamente pré-instalado no equipamento.
 9  monitor: 
 9.1  deve ser fornecido juntamente com o equipamento ofertado 01 (um) 
monitor de vídeo tipo lcd, wide screen de pelo menos 21 polegadas svga com tela 
100% plana, com resolução de 1600x900 a 60hz em 256 cores, brilho de 250 
cd/m2, contraste de 1000:1, voltagem/alimentação automática com fonte interna 
no monitor a 100-240 vac, 50-60hz, tempo de resposta máximo de 5ms (cinco 
milisegundos), suporte a 16 milhões de cores, 01 conector de entrada analógica d-
sub 15 pinos e/ou 01 dvi, plug & play ddc, controles manuais ou digitais no 
painel frontal com visualização de ajustes na tela (osd) para: liga-desliga, menu e 
botão auto-ajuste;
 9.2  o monitor ofertado deve ser da mesma cor do gabinete do
equipamento e também da mesma marca, devendo constar a logomarca do 
fabricante no mesmo.
 10  certificações, regulamentações e compatibilidades (devem ser 
apresentados documentos que comprovem cada item):
 10.1  certificação ppb (processo produtivo básico) (poderá ser verificado 
em http://www.mctic.gov.br/sisepin/leideinformatica/empresashabilitadas;
 10.2  certificação ou documento que comprove conformidade com a norma 
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técnica nbr 10152. Serão aceitos equipamentos que observem as normas iso 9296 
e iso 7779. Deve ser identificada a marca e o modelo do equipamento;
 10.3  certificação ou documento que comprove en / iec60950 internacional 
ou inmetro (poderá ser verificado em 
http://www.inmetro.gov.br/prodcert/produtos/busca.asp); 
 10.4  certificação energy star do equipamento ofertado. Esta certificação 
deve ser comprovada através do fabricante do equipamento através de declaração 
ou através da impressão da informação obtida do website 
http://www.energystar.gov, sendo necessário identificar a marca e o modelo ou 
família do equipamento. Serão aceitos equipamentos que estejam em 
conformidade com a portaria 170 do inmetro juntamente com a certificação 80 
plus, desde que comprovada pela licitante através de declaração ou através de 
impressão da informação.
 10.5  certificação epeat em nome do fabricante do equipamento, sendo que 
o modelo do equipamento deve estar certificado, no mínimo, na categoria gold. 
Esta certificação deve ser comprovada através da impressão da informação obtida 
do website http://www.epeat.net, ou através do documento oficial the eco 
declaration (encontrado no site dos fabricantes dos equipamentos) sendo 
necessário identificar a marca e modelo do equipamento ou a fabricante possuir a 
certificação iso 140001 obtida pelo website http:// 
http://certifiq.inmetro.gov.br/consulta/consultaempresas, ou através de documento 
oficial (encontrado no site dos fabricantes dos equipamentos) sendo necessário 
identificação da marca do equipamento;
 10.6  o equipamento deve constar na hcl - hardware compatibility list 
mantida pela microsoft para utilização do sistema operacional windows 10 
professional 64 bits, para o modelo do equipamento ofertado. Deve ser 
apresentado documento que comprove a homologação (poderá ser verificado em 
https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl); 
 11  serviços obrigatórios:
 11.1  o equipamento proposto deve ser entregue à prefeitura municipal de 
arapongas na diretoria de tecnologia da informação no 2º andar, sito a rua garças, 
750 - centro;
 11.2  o equipamento proposto deve ser fornecido com todos os cabos e 
demais acessórios que se façam necessários à sua completa montagem, instalação 
e utilização;
 11.3  o fabricante do equipamento ofertado deve possuir website na 
internet com especificações do produto ofertado, de onde podem ser realizadas 
consultas e atualizações de drivers e de todos os componentes internos do 
equipamento, inclusive a bios. Deve ser apresentado documento que comprove 
este item;
 11.4  todos os serviços devem ser fornecidos sem qualquer custo adicional 
para a prefeitura municipal de arapongas;
 12  garantia: 
 12.1  o fabricante do equipamento ofertado deverá oferecer garantia 
mínima de 36 (trinta e seis) meses em regime on-site, para o computador e para o 
monitor.  
 12.2  deverá ser apresentado documento que comprove quem prestará os 
serviços de garantia/assistência técnica e, caso este não seja prestado pelo próprio 
fabricante, o documento deverá também esclarecer quem prestará o serviço e se o 
mesmo é devidamente autorizado;
 12.3  durante a vigência da garantia, o equipamento proposto deverá ser 
reparado na prefeitura municipal de arapongas no local onde estiver instalado, 
sem qualquer ônus para a prefeitura municipal de arapongas;
 12.4  a abertura de chamados junto ao fabricante do equipamento proposto 
deve ser disponibilizada também através de "0800" ou sistema similar que não 
onere a contratante, devendo ser informado o número completo para o qual deve 
ser realizada a ligação em português (brasil).
 13  observações: 
 13.1  acondicionamento: 
 13.1.1  os equipamentos e os acessórios devem estar acondicionados em 
embalagens com caixa e calços de proteção especialmente desenvolvidos para 
suportar o empilhamento, vibrações e o transporte de modo que sejam entregues 
com segurança;
 13.2  todos os componentes que compõem o equipamento proposto devem 
ser novos, sem uso, e estar na linha de produção atual do fabricante;
 13.3  alimentação do equipamento proposto deve ser compatível com 
110/220v; 
 13.4  as tomadas, cabos e conectores de energia do equipamento ofertado 
devem ser compatíveis com o atual padrão brasileiro;
 13.5  o equipamento proposto deverá ser entregue em sua caixa original 
juntamente com manuais e documentação originais em português (brasil), cd/dvd 
com drivers softwares originais (não serão aceitas cópias de cd's e/ou dvd's nem 
downloads da internet). 
Cota referente ao item 3. 

18 2 Unidade

Notebook - proc. 4/8nucleos 1.6/3.4ghz - 8gb - 240ssd 
1  processador: 
 1.1  o processador deve ser compatível com as duas últimas versões 
lançada no mercado até a data deste edital
 1.2  01 (um) processador com 04 (quatro) núcleos de processamento 
instalados e 08 (oito) threads;
 1.3  microprocessador x86, com processo de fabricação de 14nm, suporte 
a sistemas operacionais de 32 e 64 bits;
 1.4  frequência interna (clock) de cada microprocessador:
 1.4.1  frequência base: minimo de 1,6ghz.
 1.4.2  turbo frequência: mínimo de 3,4ghz 
 1.5  velocidade do barramento do sistema (bus speed): 4gt/s;
 1.6  memória cache de no mínimo 6mb (seis megabytes);
 1.7  deve possuir 02 (dois) canais de memória;
 1.8  deve possuir 34,1gb/s de largura de banda máxima da memória;
 1.9  deve possuir suporte nativo a virtualização do tipo vt-x.
 1.10  deve possui suporte a processamento gráfico
 2  placa mãe (motherboard):

Vaio 3.500,00 7.000,00 
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 2.1  deve ser do mesmo fabricante do equipamento ou fabricada para uso 
exclusivo, não sendo aceito o emprego de placas de livre comercialização no 
mercado; 
 2.2  bios: 
 2.2.1  deve ser plug & play, desenvolvida pelo mesmo fabricante do 
equipamento, ou, este deve ter direitos (copyright) sobre essa bios, comprovados 
por meio de declaração fornecida pelo fabricante (anexar na proposta). É vedada 
qualquer solução em regime de oem ou customização de nomes, marcas ou 
inicialização; 
 2.2.2  deve ser do mesmo fabricante do equipamento proposto, 
implementada em memória flash, atualizável por software;
 2.2.3  deve possuir recursos de senha de acesso para configuração do setup 
e usuário.
 2.3  controladoras de rede:
 2.3.1  01 (uma) interface de rede integrada compatível com padrão ethernet 
10/100/1000 mbps e conector no padrão rj45;
 2.3.2  01 (uma) interface de rede integrada compatível com padrão 802.11 
b/g/n; 
 2.4  controladora gráfica:
 2.4.1  placa de vídeo on board com memória compartilhada dinamicamente 
de 256mb (duzentos e cinquenta e seis megabytes);
 2.4.2  deve permitir resolução de 1920x1080 a 60hz em 32 bits;
 2.5  interfaces: 
 2.5.1  interface de áudio estéreo integrado a placa-mãe (on board) com auto 
falante interno e saída com conector p2;
 2.5.2  03 (três) interfaces usb 2.0 instaladas ou superior;
 2.5.3  01 (uma) interface hdmi;
 2.5.4  deve possuir leitor de mídia digital integrado, 4 em 1 para cartões;
 3  discos rígidos:
 14.6  01 (uma) unidade ssd sata iii de 6 gb/s devidamente instalada. A 
unidade ssd deverá ter capacidade mínima de 240gb, com velocidades de 500 
mb/s para leitura e 450mb/s para gravação (ou superiores);
 3.1  a unidade de disco sólido ofertada, deverá oferecer o mesmo nível de 
suporte e garantia do equipamento proposto, prestados pelo fabricante do mesmo;
 4  memória ram:
 4.1  8gb (oito gigabytes), ddr4 sdram ou superior;
 4.2  as memórias devem ser do tipo 2.133mhz ou superior;
 4.3  os pentes de memória ofertados deverão ser itens homologados pelo 
fabricante do equipamento;
 5  webcam:  
 5.1  deve possuir câmera integrada com microfone digital integrado; 
 5.2  deve possuir resolução de pelo menos 720p (setecentos e vinte);
 6  gabinete: 
 6.1  deve ser na cor prata e/ou preta (predominância);
 6.2  não deve ultrapassar 2,5kg (dois quilogramas e quinhentos gramas) 
de peso; 
 7  bateria: 
 7.1  deve possuir uma bateria de no mínimo 03 (três) células de lítio-íon 
com capacidade de no mínimo 40wh;
 8  sistema operacional:
 8.1  deverá ser fornecido juntamente com o equipamento ofertado, 01 
(uma) licença oem do microsoft windows 10 pro 64 bits ou superior equivalente, 
em português do brasil, devidamente pré-instalado no equipamento;
 9  monitor: 
 9.1  deve possuir tela tipo led, de alta definição;
 9.2  deve possuir tamanho de  no minimo 14" (quatorze polegadas);
 9.3  resolução mínima de 1366x768;
 10  certificações, regulamentações e compatibilidades (devem ser 
apresentados documentos que comprovem cada item):
10.1 certificação energy star do equipamento ofertado. Esta certificação 
deverá ser comprovada através do fabricante do equipamento através de 
declaração ou através da impressão da informação obtida do website 
http://www.energystar.gov, sendo necessário identificar a marca e o modelo ou 
família do equipamento. Serão aceitos equipamentos que estejam em 
conformidade com a portaria 170 do inmetro, desde que comprovada pela 
licitante através de declaração ou através de impressão da informação.
 11  serviços obrigatórios:
 11.1  o equipamento proposto deverá ser entregue à prefeitura municipal 
de arapongas na diretoria de tecnologia da informação;
 11.2  o equipamento proposto deve ser fornecido com todos os cabos e 
demais acessórios que se façam necessários à sua completa instalação e 
utilização; 
 11.3  o fabricante do equipamento ofertado deve possuir website na 
internet com especificações do produto ofertado, de onde podem ser realizadas 
consultas e atualizações de drivers e de todos os componentes internos do 
equipamento, inclusive a bios. Deve ser apresentado documento que comprove 
este item;
 11.4  todos os serviços devem ser fornecidos sem qualquer custo adicional 
para a prefeitura municipal de arapongas;
 12  garantia: 
 12.1  garantia mínima de 12 (doze) meses em regime on-site, informar 
quem executará os serviços;
 12.2  durante a vigência da garantia, o equipamento proposto deverá ser 
reparado sem qualquer ônus para a prefeitura municipal de arapongas;
 13  observações: 
 13.1  documentação: 
 13.1.1  a empresa licitante deverá anexar à sua proposta comercial o 
catálogo técnico do equipamento proposto e de todos os dispositivos ofertados 
para comprovação de cada item da especificação solicitada;
 13.2  acondicionamento: 
 13.2.1  o equipamento e os acessórios devem estar acondicionados em 
embalagens com caixa e calços de proteção especialmente desenvolvidos para 
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suportar o empilhamento, vibrações e o transporte de modo que sejam entregues 
com segurança;
 13.3  todos os componentes que compõem o equipamento proposto devem 
ser novos, sem uso, e estar na linha de produção atual do fabricante;
 13.4  alimentação do equipamento proposto deve ser compatível com 
110/220v; 
 13.5  as tomadas, cabos e conectores de energia do equipamento ofertado 
devem ser compatíveis com o atual padrão brasileiro;
 13.6  o equipamento proposto deverá ser entregue em sua caixa original 
acompanhado de manuais e documentação originais em português (brasil), cd/dvd 
com drivers/softwares originais (não serão aceitas cópias de cd's e/ou dvd's nem 
downloads da internet); 
Cota referente ao item 5. 

Total geral R$ 740.349,50 

MISTER MICRO PARANÁ LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 01.518.425/0001-50, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
657/2019.

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

7 9 Und 

Projetor multimídia datashow 3200 lumens 800x600 
1  tecnlogia: 
 1.1  3 lcd ou dlp.
 2  brilho: 
 2.1  3200 ansi lumens.
 3  contraste: 
 3.1  15.000:1. 
 4  resolução: 
 4.1  svga (800x600).
 5  métodos de projeção:
 5.1  teto;  
 5.2  frontal; 
 5.3  traseiro. 
 6  aspecto: 
 6.1  4:3. 
 7  lente: 
 7.1  foco manual.
 8  zoom: 
 8.1  mínimo 1.0.
 9  lâmpada: 
 9.1  210w - vida útil : 6.000 horas ( modo normal) 
 10  tamanho da tela:
 10.1  30" a 350" ( polegadas) - distância de 0.88 m - 10.44 m.
 11  correção keystone:
 11.1  vertical: + / - 30º;
 11.2  horizontal: + / - 30º.
 12  reprodução de cor:
 12.1  até 1 bilhão de cores.
 13  alto falante:
 13.1  2 w.
 14  conexões de entrada:
 14.1  01 (uma) vga (d-sub 15 pin);
 14.2  01 (uma) hdmi;
 14.3  01 (uma) usb tipo a;
 14.4  01 (uma) usb tipo b.
 15  entrada de áudio:
 15.1  01 (uma) áudio;
 16  temperatura de operação:
 16.1  5º a 35 º celsius.
 17  voltagem: 
 17.1  bivolt - 100-240 v.
 18  peso máximo:
 18.1  3,5 kg.
 19  garantia: 
 19.1  o fabricante do equipamento ofertado deverá oferecer garantia 
mínima de 36 (trinta e seis) meses para o projetor e 90 (noventa) dias para a 
lâmpada. 
 20  observações: 
 20.1  documentação: 
 20.1.1  a empresa licitante deverá anexar à sua proposta comercial 
documentação oficial do fabricante (catálogo técnico ou impressão da página do 
produto na internet com a indicação de seu endereço eletrônico) do equipamento 
proposto e de todos os dispositivos ofertados para comprovação de cada item da 
especificação solicitada;
 20.2  acondicionamento: 
 20.2.1  os equipamentos e os acessórios devem estar acondicionados em 
embalagens com caixa e calços de proteção especialmente desenvolvidos para 
suportar o empilhamento, vibrações e o transporte de modo que sejam entregues 
com segurança;
 20.3  todos os componentes que compõem o equipamento proposto devem 
ser novos, sem uso, e estar na linha de produção atual do fabricante;
 20.4  alimentação do equipamento proposto deve ser compatível com 
110/220v; 
 20.5  as tomadas, cabos e conectores de energia do equipamento ofertado 
devem ser compatíveis com o atual padrão brasileiro;
 20.6  o equipamento proposto deverá ser entregue em sua caixa original 
com manuais e documentação originais em português (brasil). 

Epson  1.995,00 17.955,00 

9 45 Und 

Impressora multifuncional laser monocromática 38ppm tipo ii 
1  funções: 
 1.1  o equipamento ofertado deve permitir:
 1.1.1  impressão; 

HP 1.600,00 72.000,00 
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 1.1.2  cópia; 
 1.1.3  digitalização para usb;
 1.1.4  digitalização para e-mail;
 1.1.5  digitalização para rede;
 1.1.6  manipulação avançada de papel.
 1.2  o equipamento deve admitir multitarefa.
 2  impressão: 
 2.1  velocidade de impressão preto (normal, a4): mínimo 38 (trinta e oito) 
ppm; 
 2.2  ciclo de trabalho (mensal, a4): mínimo de 80.000 (oitenta mil) 
páginas; 
 2.3  volume mensal de páginas recomendado: 750 (setecentos e 
cinquenta) até 4.000 (quatro mil) páginas;
 2.4  tecnologia de impressão: laser;
 2.5  qualidade de impressão mínima em preto: 600x600 (seiscentos por 
seiscentos) dpi.
 3  manuseamento de papel:
 3.1  manuseio de entrada de papel padrão:
 3.1.1  01 (uma) bandeja multipropósito com capacidade mínima de 100 
(cem) folhas;
 3.1.2  01 (uma) bandeja com capacidade mínima de 250 (duzentos e 
cinquenta) folhas;
 3.1.3  duplexador automático para impressão em frente e verso.
 3.2  manuseio de saída de papel padrão: 
 3.2.1  01 (uma) bandeja de saída com capacidade mínima 150 (cento e 
cinquenta) folhas.
 3.3  impressão frente e verso: 
 3.3.1  automática (padrão).
 3.4  manuseio de impressões acabada: 
 3.4.1  folha solta.
 3.5  tamanhos de mídia suportados: 
 3.5.1  a4, a5, a6, b5 (jis).
 3.6  pesos de mídia suportados: 
 3.6.1  bandeja 1: 60 a 175 g/m²; 
 3.6.2  bandeja 2: 60 a 120 g/m².
 4  outras especificações:
 4.1  o equipamento proposto deve possuir monitor com tela de lcd, 
sensível ao toque de no máximo 9 (nove) cm, para configuração e operação do 
equipamento. 
 4.2  velocidade do processador: 
 4.2.1  1200mhz (mil e duzentos mega-hertz).
 4.3  memória padrão: 
 4.3.1  256mb (duzentos e cinquenta e seis megabytes).
 4.4  idiomas de impressão: 
 4.4.1  pcl5; 
 4.4.2  pcl6; 
 4.4.3  emulação postscript nível 3;
 4.4.4  impressão direta de pdf (versões 1.7);
 4.4.5  office nativo.
  5  conectividade: 
 5.1  o equipamento deve possuir conectividade ethernet padrão gigabit 
10/100/1000t. 
 5.2  o equipamento deve possuir entrada usb direta;
o equipamento deve possuir wi-fi incorporado padrão 802.11b/g/n com 
autenticação via wep, wpa/wpa2, wpa2 enterprise, criptografia via aes ou tkip, 
wps, wi-fi direct.
 6  especificações do scanner:
 6.1  tipo de scanner:
 6.1.1  base plana, alimentador automático de documentos;
 6.1.2  permitir digitalização direta para dispositivo usb;
 6.1.3  permitir digitalização para uma pasta na rede pelo painel frontal nos 
formatos,jpg e pdf.
 6.2  formatos dos arquivos digitalizados:
 6.2.1  pdf, pdf com busca, jpeg, tiff, bmp, png.
 6.3  resolução de digitalização óptica:
 6.3.1  no mínimo 1200 (um mil e duzentos) dpi.
 6.4  tamanho da digitalização (no scanner de mesa), máximo:
 6.4.1  297 x 216 mm.
 6.5  tamanho da digitalização (adf), máximo:
 6.5.1  216 x 355 mm.
 6.6  velocidade de digitalização (normal, a4):
 6.6.1  mínimo 26 (vinte e seis) ppm (preto e branco);
 6.6.2  mínimo 21 (vinte e uma) ppm (colorido).
 6.7  digitalização adf:
 6.7.1  simples. 
 6.8  capacidade do alimentador automático de documentos:
 6.8.1  mínimo de 50 (cinquenta) folhas.
 6.9  características do padrão de transmissão digital:
 6.9.1  o equipamento proposto deve permitir:
 6.9.1.1  digitalizar para e-mail; 
 6.9.1.2  digitalizar para pasta "salvar na rede"; 
 6.9.1.3  digitalização para nuvem;
 6.9.1.4  digitalização para usb "salvar em usb".
 7  especificações da fotocopiadora:
 7.1  velocidade de cópia (normal, a4):
 7.1.1  mínima de 38cpm (trinta e oito cópias por minuto).
 7.2  resolução de cópia (texto em preto):
 7.2.1  mínimo 600x600dpi.
 7.3  configurações de redução/ampliação de cópia:
 7.3.1  25% até 400%.
 7.4  cópias: 
 7.4.1  até 99 cópias.
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 8  compatibilidade com sistemas operacionais:
 8.1  o equipamento ofertado deve ser compatível com:
 8.1.1  microsoft® windows® 10 (x86 e x64);
 8.1.2  microsoft® windows® 7 (x86 e x64);
 8.1.3  microsoft® windows® server 2003;
 8.1.4  microsoft® windows® server 2008 (x86 e x64);
 8.1.5  microsoft® windows® server 2008 r2 edition (x64).
 9  requisitos de energia e operação:
 9.1  alimentação:  
 9.1.1  tensão de entrada:
 9.1.1.1  110 a 127 vca (+/- 10%): 50/60 hz (+/- 2 hz);
 9.2  deve possuir certificação energy star®. Deve ser apresentado 
documento que comprove este item.
 10  serviços obrigatórios:
 10.1  o equipamento proposto deve ser entregue à prefeitura municipal de 
arapongas na diretoria de tecnologia da informação no 2º andar, sito a rua garças, 
750 - centro.
 10.2  o fabricante do equipamento ofertado deve possuir website na 
internet com especificações do produto ofertado, de onde podem ser realizadas 
consultas, se necessário, e atualizações de drivers. Deve ser apresentado 
documento que comprove este item;
 10.3  todos os serviços devem ser fornecidos sem qualquer custo adicional 
para a prefeitura municipal de arapongas.
 11  garantia: 
 11.1  o fabricante do equipamento ofertado deverá oferecer garantia 
mínima de 12 (doze) meses. Deverá ser apresentado documento que comprove 
quem prestará os serviços de garantia/assistência técnica e, caso este não seja 
prestado pelo próprio fabricante, o documento deverá também esclarecer quem 
prestará o serviço e se o mesmo é devidamente autorizado.
 12  observações: 
 12.1  acondicionamento: 
 12.1.1  os equipamentos e os acessórios devem estar acondicionados em 
embalagens com caixa e calços de proteção especialmente desenvolvidos para 
suportar o empilhamento, vibrações e o transporte de modo que sejam entregues 
com segurança.
 12.2  todos os componentes que compõem o equipamento proposto devem 
ser novos, sem uso, e estar na linha de produção atual do fabricante;
 12.3  alimentação do equipamento proposto deve ser compatível com 
110v; 
 12.4  as tomadas, cabos e conectores de energia do equipamento ofertado 
devem ser compatíveis com o atual padrão brasileiro;
 12.5  o equipamento proposto deverá ser entregue em sua caixa original 
juntamente com manuais e documentação originais em português (brasil), cd/dvd 
com drivers/softwares originais (não serão aceitas cópias de cd's e/ou dvd's nem 
downloads da internet);
 12.6  o equipamento proposto deverá ser entregue com cartucho(s) de 
tonner original(is) do fabricante do equipamento totalmente carregado. Não será 
aceito suprimento que tenha passado por qualquer tipo de remanufaturamento. 

10 18 Und 

Impressora multifuncional laser colorida 28ppm tipo i 
1  funções: 
 1.1  o equipamento ofertado deve permitir:
 1.1.1  impressão; 
 1.1.2  cópia; 
 1.1.3  digitalização para usb;
 1.1.4  digitalização para e-mail;
 1.1.5  digitalização para rede;
 1.1.6  envio de fax (como recurso opcional no equipamento);
 1.1.7  manipulação avançada de papel.
 1.2  o equipamento deve admitir multitarefa.
 2  impressão: 
 2.1  velocidade de impressão preto (normal, a4): mínimo 28 (vinte e oito) 
ppm; 
 2.2  velocidade de impressão colorido (normal a4): mínimo 28 (vinte e 
oito) ppm;
 2.3  ciclo de trabalho (mensal, a4): mínimo de 50.000 (cinquenta mil) 
páginas; 
 2.4  volume mensal de páginas recomendado: 750 (setecentos e 
cinquenta) até 4.000 (quatro mil) páginas;
 2.5  tecnologia de impressão: laser;
 2.6  qualidade de impressão mínima em preto: 600x600 (seiscentos por 
seiscentos) dpi;
 2.7  qualidade de impressão mínima em cor: 600x600 (seiscentos por 
seiscentos) dpi;
 3  manuseamento de papel:
 3.1  manuseio de entrada de papel padrão:
 3.1.1  01 (uma) bandeja multipropósito com capacidade mínima de 50 
(cinquenta) folhas;
 3.1.2  01 (uma) bandeja com capacidade mínima de 250 (duzentos e 
cinquenta) folhas;
 3.1.3  duplexador automático para impressão em frente e verso.
 3.2  manuseio de saída de papel padrão: 
 3.2.1  01 (uma) bandeja de saída com capacidade mínima 150 (cento e 
cinquenta) folhas.
 3.3  impressão frente e verso: 
 3.3.1  automática (padrão).
 3.4  manuseio de impressões acabada: 
 3.4.1  folha solta.
 3.5  tamanhos de mídia suportados: 
 3.5.1  a4, a5, a6, b5 (jis).
 3.6  pesos de mídia suportados: 
 3.6.1  bandeja 1: 16 a 47 lb; 

HP 3.530,00 63.540,00 
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 3.6.2  bandeja 2: 16 a 43 lb.
 4  outras especificações:
 4.1  o equipamento proposto deve possuir monitor com tela de lcd, 
sensível ao toque de no máximo 9 (nove) cm, para configuração e operação do 
equipamento. 
 4.2  velocidade do processador: 
 4.2.1  1200mhz (mil e duzentos mega-hertz).
 4.3  memória padrão: 
 4.3.1  256mb (duzentos e cinquenta e seis megabytes).
 4.4  idiomas de impressão: 
 4.4.1  pcl5; 
 4.4.2  pcl6; 
 4.4.3  emulação postscript nível 3;
 4.4.4  pdf; 
 4.4.5  office nativo.
  5  conectividade: 
 5.1  o equipamento deve possuir conectividade ethernet padrão gigabit 
10/100/1000tx. 
 5.2  o equipamento deve possuir fácil acesso usb;
o equipamento deve possuir wi-fi incorporado padrão 802.1x com autenticação 
via wep, wpa/wpa2, wpa enterprise, criptografia via aes ou tkip, wps, wi-fi direct.
 6  especificações do scanner:
 6.1  tipo de scanner:
 6.1.1  base plana, alimentador automático de documentos;
 6.1.2  permitir digitalização direta para dispositivo usb;
 6.1.3  permitir digitalização para uma pasta na rede pelo painel frontal nos 
formatos,jpg e pdf.
 6.2  formatos dos arquivos digitalizados:
 6.2.1  pdf, jpg.
 6.3  resolução de digitalização óptica:
 6.3.1  no mínimo 1200 (um mil e duzentos) dpi.
 6.4  tamanho da digitalização (no scanner de mesa), máximo:
 6.4.1  297 x 216 mm.
 6.5  tamanho da digitalização (adf), máximo:
 6.5.1  216 x 355 mm.
 6.6  velocidade de digitalização (normal, a4):
 6.6.1  mínimo 26 (vinte e seis) ppm (preto e branco);
 6.6.2  mínimo 21 (vinte e uma) ppm (colorido).
 6.7  digitalização adf duplex:
 6.7.1  sim. 
 6.8  capacidade do alimentador automático de documentos:
 6.8.1  mínimo de 50 (cinquenta) folhas.
 6.9  características do padrão de transmissão digital:
 6.9.1  o equipamento proposto deve permitir:
 6.9.1.1  digitalizar para e-mail; 
 6.9.1.2  digitalizar para pasta "salvar na rede"; 
 6.9.1.3  digitalização para nuvem;
 6.9.1.4  digitalização para usb "salvar em usb".
 7  especificações da fotocopiadora:
 7.1  velocidade de cópia (normal, a4):
 7.1.1  mínima de 28cpm (vinte e oito cópias por minuto).
 7.2  resolução de cópia (texto em preto):
 7.2.1  mínimo 600x600dpi.
 7.3  configurações de redução/ampliação de cópia:
 7.3.1  25% até 400%.
 7.4  cópias: 
 7.4.1  até 99 cópias.
 8  compatibilidade com sistemas operacionais:
 8.1  o equipamento ofertado deve ser compatível com:
 8.1.1  microsoft® windows® 10 (x86 e x64);
 8.1.2  microsoft® windows® 7 (x86 e x64);
 8.1.3  microsoft® windows® server 2003;
 8.1.4  microsoft® windows® server 2008 (x86 e x64);
 8.1.5  microsoft® windows® server 2008 r2 edition (x64).
 9  requisitos de energia e operação:
 9.1  alimentação:  
 9.1.1  tensão de entrada:
 9.1.1.1  110 a 127 vca (+/- 10%): 50/60 hz (+/- 2 hz);
 9.2  deve possuir certificação energy star®. Deve ser apresentado 
documento que comprove este item.
 10  serviços obrigatórios:
 10.1  o equipamento proposto deve ser entregue à prefeitura municipal de 
arapongas na diretoria de tecnologia da informação no 2º andar, sito a rua garças, 
750 - centro.
 10.2  o fabricante do equipamento ofertado deve possuir website na 
internet com especificações do produto ofertado, de onde podem ser realizadas 
consultas, se necessário, e atualizações de drivers. Deve ser apresentado 
documento que comprove este item;
 10.3  todos os serviços devem ser fornecidos sem qualquer custo adicional 
para a prefeitura municipal de arapongas.
 11  garantia: 
 11.1  o fabricante do equipamento ofertado deverá oferecer garantia 
mínima de 12 (doze) meses. Deverá ser apresentado documento que comprove 
quem prestará os serviços de garantia/assistência técnica e, caso este não seja 
prestado pelo próprio fabricante, o documento deverá também esclarecer quem 
prestará o serviço e se o mesmo é devidamente autorizado.
 12  observações: 
 12.1  acondicionamento: 
 12.1.1  os equipamentos e os acessórios devem estar acondicionados em 
embalagens com caixa e calços de proteção especialmente desenvolvidos para 
suportar o empilhamento, vibrações e o transporte de modo que sejam entregues 
com segurança.



TERÇA-FEIRA 13/08/2019                                   DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS                                        ANO: XI Nº: 2454 PÁG: 47

 12.2  todos os componentes que compõem o equipamento proposto devem 
ser novos, sem uso, e estar na linha de produção atual do fabricante;
 12.3  alimentação do equipamento proposto deve ser compatível com 
110v; 
 12.4  as tomadas, cabos e conectores de energia do equipamento ofertado 
devem ser compatíveis com o atual padrão brasileiro;
 12.5  o equipamento proposto deverá ser entregue em sua caixa original 
juntamente com manuais e documentação originais em português (brasil), cd/dvd 
com drivers/softwares originais (não serão aceitas cópias de cd's e/ou dvd's nem 
downloads da internet);
 12.6  o equipamento proposto deverá ser entregue com cartucho(s) de 
tonner original(is) do fabricante do equipamento totalmente carregado. Não será 
aceito suprimento que tenha passado por qualquer tipo de remanufaturamento. 

20 1 Und 

Projetor multimídia datashow 3200 lumens 800x600 
1  tecnlogia: 
 1.1  3 lcd ou dlp.
 2  brilho: 
 2.1  3200 ansi lumens.
 3  contraste: 
 3.1  15.000:1. 
 4  resolução: 
 4.1  svga (800x600).
 5  métodos de projeção:
 5.1  teto;  
 5.2  frontal; 
 5.3  traseiro. 
 6  aspecto: 
 6.1  4:3. 
 7  lente: 
 7.1  foco manual.
 8  zoom: 
 8.1  mínimo 1.0.
 9  lâmpada: 
 9.1  210w - vida útil : 6.000 horas ( modo normal) 
 10  tamanho da tela:
 10.1  30" a 350" ( polegadas) - distância de 0.88 m - 10.44 m.
 11  correção keystone:
 11.1  vertical: + / - 30º;
 11.2  horizontal: + / - 30º.
 12  reprodução de cor:
 12.1  até 1 bilhão de cores.
 13  alto falante:
 13.1  2 w.
 14  conexões de entrada:
 14.1  01 (uma) vga (d-sub 15 pin);
 14.2  01 (uma) hdmi;
 14.3  01 (uma) usb tipo a;
 14.4  01 (uma) usb tipo b.
 15  entrada de áudio:
 15.1  01 (uma) áudio;
 16  temperatura de operação:
 16.1  5º a 35 º celsius.
 17  voltagem: 
 17.1  bivolt - 100-240 v.
 18  peso máximo:
 18.1  3,5 kg.
 19  garantia: 
 19.1  o fabricante do equipamento ofertado deverá oferecer garantia 
mínima de 36 (trinta e seis) meses para o projetor e 90 (noventa) dias para a 
lâmpada. 
 20  observações: 
 20.1  documentação: 
 20.1.1  a empresa licitante deverá anexar à sua proposta comercial 
documentação oficial do fabricante (catálogo técnico ou impressão da página do 
produto na internet com a indicação de seu endereço eletrônico) do equipamento 
proposto e de todos os dispositivos ofertados para comprovação de cada item da 
especificação solicitada;
 20.2  acondicionamento: 
 20.2.1  os equipamentos e os acessórios devem estar acondicionados em 
embalagens com caixa e calços de proteção especialmente desenvolvidos para 
suportar o empilhamento, vibrações e o transporte de modo que sejam entregues 
com segurança;
 20.3  todos os componentes que compõem o equipamento proposto devem 
ser novos, sem uso, e estar na linha de produção atual do fabricante;
 20.4  alimentação do equipamento proposto deve ser compatível com 
110/220v; 
 20.5  as tomadas, cabos e conectores de energia do equipamento ofertado 
devem ser compatíveis com o atual padrão brasileiro;
 20.6  o equipamento proposto deverá ser entregue em sua caixa original 
com manuais e documentação originais em português (brasil). 
Cota referente ao item 7. 

Epson 1.995,00 1.995,00 

22 5 Und 

Impressora multifuncional laser monocromática 38ppm tipo ii 
1  funções: 
 1.1  o equipamento ofertado deve permitir:
 1.1.1  impressão; 
 1.1.2  cópia; 
 1.1.3  digitalização para usb;
 1.1.4  digitalização para e-mail;
 1.1.5  digitalização para rede;
 1.1.6  manipulação avançada de papel.
 1.2  o equipamento deve admitir multitarefa.

HP 1.600,00 8.000,00 
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 2  impressão: 
 2.1  velocidade de impressão preto (normal, a4): mínimo 38 (trinta e oito) 
ppm; 
 2.2  ciclo de trabalho (mensal, a4): mínimo de 80.000 (oitenta mil) 
páginas; 
 2.3  volume mensal de páginas recomendado: 750 (setecentos e 
cinquenta) até 4.000 (quatro mil) páginas;
 2.4  tecnologia de impressão: laser;
 2.5  qualidade de impressão mínima em preto: 600x600 (seiscentos por 
seiscentos) dpi.
 3  manuseamento de papel:
 3.1  manuseio de entrada de papel padrão:
 3.1.1  01 (uma) bandeja multipropósito com capacidade mínima de 100 
(cem) folhas;
 3.1.2  01 (uma) bandeja com capacidade mínima de 250 (duzentos e 
cinquenta) folhas;
 3.1.3  duplexador automático para impressão em frente e verso.
 3.2  manuseio de saída de papel padrão: 
 3.2.1  01 (uma) bandeja de saída com capacidade mínima 150 (cento e 
cinquenta) folhas.
 3.3  impressão frente e verso: 
 3.3.1  automática (padrão).
 3.4  manuseio de impressões acabada: 
 3.4.1  folha solta.
 3.5  tamanhos de mídia suportados: 
 3.5.1  a4, a5, a6, b5 (jis).
 3.6  pesos de mídia suportados: 
 3.6.1  bandeja 1: 60 a 175 g/m²; 
 3.6.2  bandeja 2: 60 a 120 g/m².
 4  outras especificações:
 4.1  o equipamento proposto deve possuir monitor com tela de lcd, 
sensível ao toque de no máximo 9 (nove) cm, para configuração e operação do 
equipamento. 
 4.2  velocidade do processador: 
 4.2.1  1200mhz (mil e duzentos mega-hertz).
 4.3  memória padrão: 
 4.3.1  256mb (duzentos e cinquenta e seis megabytes).
 4.4  idiomas de impressão: 
 4.4.1  pcl5; 
 4.4.2  pcl6; 
 4.4.3  emulação postscript nível 3;
 4.4.4  impressão direta de pdf (versões 1.7);
 4.4.5  office nativo.
  5  conectividade: 
 5.1  o equipamento deve possuir conectividade ethernet padrão gigabit 
10/100/1000t. 
 5.2  o equipamento deve possuir entrada usb direta;
o equipamento deve possuir wi-fi incorporado padrão 802.11b/g/n com 
autenticação via wep, wpa/wpa2, wpa2 enterprise, criptografia via aes ou tkip, 
wps, wi-fi direct.
 6  especificações do scanner:
 6.1  tipo de scanner:
 6.1.1  base plana, alimentador automático de documentos;
 6.1.2  permitir digitalização direta para dispositivo usb;
 6.1.3  permitir digitalização para uma pasta na rede pelo painel frontal nos 
formatos,jpg e pdf.
 6.2  formatos dos arquivos digitalizados:
 6.2.1  pdf, pdf com busca, jpeg, tiff, bmp, png.
 6.3  resolução de digitalização óptica:
 6.3.1  no mínimo 1200 (um mil e duzentos) dpi.
 6.4  tamanho da digitalização (no scanner de mesa), máximo:
 6.4.1  297 x 216 mm.
 6.5  tamanho da digitalização (adf), máximo:
 6.5.1  216 x 355 mm.
 6.6  velocidade de digitalização (normal, a4):
 6.6.1  mínimo 26 (vinte e seis) ppm (preto e branco);
 6.6.2  mínimo 21 (vinte e uma) ppm (colorido).
 6.7  digitalização adf:
 6.7.1  simples. 
 6.8  capacidade do alimentador automático de documentos:
 6.8.1  mínimo de 50 (cinquenta) folhas.
 6.9  características do padrão de transmissão digital:
 6.9.1  o equipamento proposto deve permitir:
 6.9.1.1  digitalizar para e-mail; 
 6.9.1.2  digitalizar para pasta "salvar na rede"; 
 6.9.1.3  digitalização para nuvem;
 6.9.1.4  digitalização para usb "salvar em usb".
 7  especificações da fotocopiadora:
 7.1  velocidade de cópia (normal, a4):
 7.1.1  mínima de 38cpm (trinta e oito cópias por minuto).
 7.2  resolução de cópia (texto em preto):
 7.2.1  mínimo 600x600dpi.
 7.3  configurações de redução/ampliação de cópia:
 7.3.1  25% até 400%.
 7.4  cópias: 
 7.4.1  até 99 cópias.
 8  compatibilidade com sistemas operacionais:
 8.1  o equipamento ofertado deve ser compatível com:
 8.1.1  microsoft® windows® 10 (x86 e x64);
 8.1.2  microsoft® windows® 7 (x86 e x64);
 8.1.3  microsoft® windows® server 2003;
 8.1.4  microsoft® windows® server 2008 (x86 e x64);
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 8.1.5  microsoft® windows® server 2008 r2 edition (x64).
 9  requisitos de energia e operação:
 9.1  alimentação:  
 9.1.1  tensão de entrada:
 9.1.1.1  110 a 127 vca (+/- 10%): 50/60 hz (+/- 2 hz);
 9.2  deve possuir certificação energy star®. Deve ser apresentado 
documento que comprove este item.
 10  serviços obrigatórios:
 10.1  o equipamento proposto deve ser entregue à prefeitura municipal de 
arapongas na diretoria de tecnologia da informação no 2º andar, sito a rua garças, 
750 - centro.
 10.2  o fabricante do equipamento ofertado deve possuir website na 
internet com especificações do produto ofertado, de onde podem ser realizadas 
consultas, se necessário, e atualizações de drivers. Deve ser apresentado 
documento que comprove este item;
 10.3  todos os serviços devem ser fornecidos sem qualquer custo adicional 
para a prefeitura municipal de arapongas.
 11  garantia: 
 11.1  o fabricante do equipamento ofertado deverá oferecer garantia 
mínima de 12 (doze) meses. Deverá ser apresentado documento que comprove 
quem prestará os serviços de garantia/assistência técnica e, caso este não seja 
prestado pelo próprio fabricante, o documento deverá também esclarecer quem 
prestará o serviço e se o mesmo é devidamente autorizado.
 12  observações: 
 12.1  acondicionamento: 
 12.1.1  os equipamentos e os acessórios devem estar acondicionados em 
embalagens com caixa e calços de proteção especialmente desenvolvidos para 
suportar o empilhamento, vibrações e o transporte de modo que sejam entregues 
com segurança.
 12.2  todos os componentes que compõem o equipamento proposto devem 
ser novos, sem uso, e estar na linha de produção atual do fabricante;
 12.3  alimentação do equipamento proposto deve ser compatível com 
110v; 
 12.4  as tomadas, cabos e conectores de energia do equipamento ofertado 
devem ser compatíveis com o atual padrão brasileiro;
 12.5  o equipamento proposto deverá ser entregue em sua caixa original 
juntamente com manuais e documentação originais em português (brasil), cd/dvd 
com drivers/softwares originais (não serão aceitas cópias de cd's e/ou dvd's nem 
downloads da internet);
 12.6  o equipamento proposto deverá ser entregue com cartucho(s) de 
tonner original(is) do fabricante do equipamento totalmente carregado. Não será 
aceito suprimento que tenha passado por qualquer tipo de remanufaturamento. 
Cota referente ao item 9. 

23 2 Und 

Impressora multifuncional laser colorida 28ppm tipo i 
1  funções: 
 1.1  o equipamento ofertado deve permitir:
 1.1.1  impressão; 
 1.1.2  cópia; 
 1.1.3  digitalização para usb;
 1.1.4  digitalização para e-mail;
 1.1.5  digitalização para rede;
 1.1.6  envio de fax (como recurso opcional no equipamento);
 1.1.7  manipulação avançada de papel.
 1.2  o equipamento deve admitir multitarefa.
 2  impressão: 
 2.1  velocidade de impressão preto (normal, a4): mínimo 28 (vinte e oito) 
ppm; 
 2.2  velocidade de impressão colorido (normal a4): mínimo 28 (vinte e 
oito) ppm;
 2.3  ciclo de trabalho (mensal, a4): mínimo de 50.000 (cinquenta mil) 
páginas; 
 2.4  volume mensal de páginas recomendado: 750 (setecentos e 
cinquenta) até 4.000 (quatro mil) páginas;
 2.5  tecnologia de impressão: laser;
 2.6  qualidade de impressão mínima em preto: 600x600 (seiscentos por 
seiscentos) dpi;
 2.7  qualidade de impressão mínima em cor: 600x600 (seiscentos por 
seiscentos) dpi;
 3  manuseamento de papel:
 3.1  manuseio de entrada de papel padrão:
 3.1.1  01 (uma) bandeja multipropósito com capacidade mínima de 50 
(cinquenta) folhas;
 3.1.2  01 (uma) bandeja com capacidade mínima de 250 (duzentos e 
cinquenta) folhas;
 3.1.3  duplexador automático para impressão em frente e verso.
 3.2  manuseio de saída de papel padrão: 
 3.2.1  01 (uma) bandeja de saída com capacidade mínima 150 (cento e 
cinquenta) folhas.
 3.3  impressão frente e verso: 
 3.3.1  automática (padrão).
 3.4  manuseio de impressões acabada: 
 3.4.1  folha solta.
 3.5  tamanhos de mídia suportados: 
 3.5.1  a4, a5, a6, b5 (jis).
 3.6  pesos de mídia suportados: 
 3.6.1  bandeja 1: 16 a 47 lb; 
 3.6.2  bandeja 2: 16 a 43 lb.
 4  outras especificações:
 4.1  o equipamento proposto deve possuir monitor com tela de lcd, 
sensível ao toque de no máximo 9 (nove) cm, para configuração e operação do 
equipamento. 
 4.2  velocidade do processador: 

HP 3.530,00 7.060,00 
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 4.2.1  1200mhz (mil e duzentos mega-hertz).
 4.3  memória padrão: 
 4.3.1  256mb (duzentos e cinquenta e seis megabytes).
 4.4  idiomas de impressão: 
 4.4.1  pcl5; 
 4.4.2  pcl6; 
 4.4.3  emulação postscript nível 3;
 4.4.4  pdf; 
 4.4.5  office nativo.
  5  conectividade: 
 5.1  o equipamento deve possuir conectividade ethernet padrão gigabit 
10/100/1000tx. 
 5.2  o equipamento deve possuir fácil acesso usb;
o equipamento deve possuir wi-fi incorporado padrão 802.1x com autenticação 
via wep, wpa/wpa2, wpa enterprise, criptografia via aes ou tkip, wps, wi-fi direct.
 6  especificações do scanner:
 6.1  tipo de scanner:
 6.1.1  base plana, alimentador automático de documentos;
 6.1.2  permitir digitalização direta para dispositivo usb;
 6.1.3  permitir digitalização para uma pasta na rede pelo painel frontal nos 
formatos,jpg e pdf.
 6.2  formatos dos arquivos digitalizados:
 6.2.1  pdf, jpg.
 6.3  resolução de digitalização óptica:
 6.3.1  no mínimo 1200 (um mil e duzentos) dpi.
 6.4  tamanho da digitalização (no scanner de mesa), máximo:
 6.4.1  297 x 216 mm.
 6.5  tamanho da digitalização (adf), máximo:
 6.5.1  216 x 355 mm.
 6.6  velocidade de digitalização (normal, a4):
 6.6.1  mínimo 26 (vinte e seis) ppm (preto e branco);
 6.6.2  mínimo 21 (vinte e uma) ppm (colorido).
 6.7  digitalização adf duplex:
 6.7.1  sim. 
 6.8  capacidade do alimentador automático de documentos:
 6.8.1  mínimo de 50 (cinquenta) folhas.
 6.9  características do padrão de transmissão digital:
 6.9.1  o equipamento proposto deve permitir:
 6.9.1.1  digitalizar para e-mail; 
 6.9.1.2  digitalizar para pasta "salvar na rede"; 
 6.9.1.3  digitalização para nuvem;
 6.9.1.4  digitalização para usb "salvar em usb".
 7  especificações da fotocopiadora:
 7.1  velocidade de cópia (normal, a4):
 7.1.1  mínima de 28cpm (vinte e oito cópias por minuto).
 7.2  resolução de cópia (texto em preto):
 7.2.1  mínimo 600x600dpi.
 7.3  configurações de redução/ampliação de cópia:
 7.3.1  25% até 400%.
 7.4  cópias: 
 7.4.1  até 99 cópias.
 8  compatibilidade com sistemas operacionais:
 8.1  o equipamento ofertado deve ser compatível com:
 8.1.1  microsoft® windows® 10 (x86 e x64);
 8.1.2  microsoft® windows® 7 (x86 e x64);
 8.1.3  microsoft® windows® server 2003;
 8.1.4  microsoft® windows® server 2008 (x86 e x64);
 8.1.5  microsoft® windows® server 2008 r2 edition (x64).
 9  requisitos de energia e operação:
 9.1  alimentação:  
 9.1.1  tensão de entrada:
 9.1.1.1  110 a 127 vca (+/- 10%): 50/60 hz (+/- 2 hz);
 9.2  deve possuir certificação energy star®. Deve ser apresentado 
documento que comprove este item.
 10  serviços obrigatórios:
 10.1  o equipamento proposto deve ser entregue à prefeitura municipal de 
arapongas na diretoria de tecnologia da informação no 2º andar, sito a rua garças, 
750 - centro.
 10.2  o fabricante do equipamento ofertado deve possuir website na 
internet com especificações do produto ofertado, de onde podem ser realizadas 
consultas, se necessário, e atualizações de drivers. Deve ser apresentado 
documento que comprove este item;
 10.3  todos os serviços devem ser fornecidos sem qualquer custo adicional 
para a prefeitura municipal de arapongas.
 11  garantia: 
 11.1  o fabricante do equipamento ofertado deverá oferecer garantia 
mínima de 12 (doze) meses. Deverá ser apresentado documento que comprove 
quem prestará os serviços de garantia/assistência técnica e, caso este não seja 
prestado pelo próprio fabricante, o documento deverá também esclarecer quem 
prestará o serviço e se o mesmo é devidamente autorizado.
 12  observações: 
 12.1  acondicionamento: 
 12.1.1  os equipamentos e os acessórios devem estar acondicionados em 
embalagens com caixa e calços de proteção especialmente desenvolvidos para 
suportar o empilhamento, vibrações e o transporte de modo que sejam entregues 
com segurança.
 12.2  todos os componentes que compõem o equipamento proposto devem 
ser novos, sem uso, e estar na linha de produção atual do fabricante;
 12.3  alimentação do equipamento proposto deve ser compatível com 
110v; 
 12.4  as tomadas, cabos e conectores de energia do equipamento ofertado 
devem ser compatíveis com o atual padrão brasileiro;
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 12.5  o equipamento proposto deverá ser entregue em sua caixa original 
juntamente com manuais e documentação originais em português (brasil), cd/dvd 
com drivers/softwares originais (não serão aceitas cópias de cd's e/ou dvd's nem 
downloads da internet);
 12.6  o equipamento proposto deverá ser entregue com cartucho(s) de 
tonner original(is) do fabricante do equipamento totalmente carregado. Não será 
aceito suprimento que tenha passado por qualquer tipo de remanufaturamento. 
Cota referente ao item 10. 

TOTAL GERAL R$ 170.550,00 

R. NAVES & CIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 08.759.846/0001-11, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 658/2019.

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

12 18 Und 

Impressora de etiqueta/pulseira dt band godex 
1 justificativa:  
1 a impressora será utilizada para impressões de pulseiras para 
identificação dos pacientes, e se faz necessário que a impressora de 
pulseira/etiqueta seja do modelo/marca dt band godex, pois esta é a impressora 
que foi homologada pela empresa que fornece o sistema da saúde.
2 funções: 
 1.2  o equipamento ofertado deve permitir:
 1.2.1  impressão; 
3 impressão: 
2.1 velocidade de impressão: 7 pol/seg;
2.2 largura de impressão: 2,12 pol (54mm);
2.3 comprimento de impressão: mínimo 0,16 pol (4mm), máximo 68 pol 
(1727mm); 
2.4 tecnologia de impressão: térmica direta;
2.5 qualidade de impressão: 203 dpi;
3 manuseamento de papel:
3.1 tipo de mídia suportado: tarja preta, com intervalo entre etiquetas, 
com picote ou continuo;
3.2 largura: mínimo 0,6 pol (15mm), máximo: 2,36 pol (60mm);
3.3 gramatura: mínimo 0,003 pol (0,06mm), máximo 0,008 pol 
(0,20mm); 
3.4 diâmetro do rolo: máximo 5 pol (127 mm);
3.5 diâmetro do tubete: 1 pol (25,4mm), 1,5 pol (38,1mm);
4 outras especificações:
4.1 processador: 32 bit risc cpu;
4.2 memória ram: 16mb;
4.3 memória flash: 4 mb;
4.4 tipo de sensor: reflexivo móvel;
5 fontes:  
5.1 bitmap: 
5.1.1  6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16x26 e ocr a & b; bitmap fontes 90°, 
180°, 270° rotativas, caracteres simples 90°, 180°, 270° rotativas; bitmap fontes 8 
vezes expansíveis na horizontal e na vertical, mais capacidade de download de 
novas fontes bitmap;
5.2 ttf: 
5.2.1 cg triumvirate (bold, italic, underline), rotacionáveis em 0°, 90°, 
180°, 270°, mais capacidade de download de novas fontes ttf;
6 código de barra: 
6.1 1d; 
6.1.1 code 39, code 93, ean 8 / 13 (add on 2 & 5), upc a / e (add on 2 & 5), 
i 2 of 5 & i 2 of 5 with shipping bearer bars, codabar, code 128 (subset a, b, c), 
ean 128, rps 128, ucc 128, ucc/ean-128 k-mart, reom weight, post net, itf 14.
6.2 2d; 
6.2.1 pdf417, datamatrix code, máxicode, qr code, micro pdf417, micro qr 
code e aztec code.
7 conectividade: 
7.1 porta usb tipo b;
7.2 ethernet (rj-45);
8 compatibilidade com sistemas operacionais:
8.1 o equipamento ofertado deve ser compatível com:
8.1.1 microsoft® windows® 7 (x86 e x64);
8.1.2 microsoft® windows® 10 (x86 e x64);
9 requisitos de energia e operação:
9.1 alimentação:  
9.1.1 tensão de entrada:
9.1.1.1 115 a 127 vca (+/- 10%): 60 hz (+/- 2 hz), 12 a;
10 serviços obrigatórios:
10.1 o equipamento proposto deverá ser entregue à prefeitura municipal 
de arapongas na diretoria de tecnologia da informação;
10.2 o equipamento proposto deve ser fornecido com todos os cabos e 
demais acessórios que se façam necessários à sua completa montagem, instalação 
e utilização; 
10.3 o fabricante do equipamento ofertado deve possuir website na 
internet com especificações do produto ofertado, de onde podem ser realizadas 
consultas, se necessário, e atualizações de drivers. Deve ser apresentado 
documento que comprove este item;
10.4 todos os serviços devem ser fornecidos sem qualquer custo adicional 
para a prefeitura municipal de arapongas.
11 garantia: 
11.1 o fabricante do equipamento ofertado deverá oferecer garantia 
mínima de 12 (doze) meses. Deverá ser apresentado documento que comprove 
quem prestará os serviços de garantia/assistência técnica e, caso este não seja 
prestado pelo próprio fabricante, o documento deverá também esclarecer quem 
prestará o serviço e se o mesmo é devidamente autorizado.
12 observações: 
12.1 documentação: 
12.1.1 a empresa licitante deverá anexar à sua proposta comercial 

Dt-band 2.393,00 43.074,00 
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documentação oficial do fabricante (catálogo técnico ou impressão da página do 
produto na internet com a indicação de seu endereço eletrônico) do equipamento 
proposto e de todos os dispositivos ofertados para comprovação de cada item da 
especificação solicitada.
12.2 acondicionamento: 
12.2.1 os equipamentos e os acessórios devem estar acondicionados em 
embalagens com caixa e calços de proteção especialmente desenvolvidos para 
suportar o empilhamento, vibrações e o transporte de modo que sejam entregues 
com segurança.
12.3 todos os componentes que compõem o equipamento proposto devem 
ser novos, sem uso, e estar na linha de produção atual do fabricante;
12.4 alimentação do equipamento proposto deve ser compatível com 
110v; 
12.5 as tomadas, cabos e conectores de energia do equipamento ofertado 
devem ser compatíveis com o atual padrão brasileiro;
12.6 o equipamento proposto deverá ser entregue em sua caixa original 
juntamente com manuais e documentação originais em português (brasil), cd/dvd 
com drivers/softwares originais (não serão aceitas cópias de cd's e/ou dvd's nem 
downloads da internet); 

25 2 Und 

Impressora de etiqueta/pulseira dt band godex 
1 justificativa:  
1 a impressora será utilizada para impressões de pulseiras para 
identificação dos pacientes, e se faz necessário que a impressora de 
pulseira/etiqueta seja do modelo/marca dt band godex, pois esta é a impressora 
que foi homologada pela empresa que fornece o sistema da saúde.
2 funções: 
 1.2  o equipamento ofertado deve permitir:
 1.2.1  impressão; 
3 impressão: 
2.1 velocidade de impressão: 7 pol/seg;
2.2 largura de impressão: 2,12 pol (54mm);
2.3 comprimento de impressão: mínimo 0,16 pol (4mm), máximo 68 pol 
(1727mm); 
2.4 tecnologia de impressão: térmica direta;
2.5 qualidade de impressão: 203 dpi;
3 manuseamento de papel:
3.1 tipo de mídia suportado: tarja preta, com intervalo entre etiquetas, 
com picote ou continuo;
3.2 largura: mínimo 0,6 pol (15mm), máximo: 2,36 pol (60mm);
3.3 gramatura: mínimo 0,003 pol (0,06mm), máximo 0,008 pol 
(0,20mm); 
3.4 diâmetro do rolo: máximo 5 pol (127 mm);
3.5 diâmetro do tubete: 1 pol (25,4mm), 1,5 pol (38,1mm);
4 outras especificações:
4.1 processador: 32 bit risc cpu;
4.2 memória ram: 16mb;
4.3 memória flash: 4 mb;
4.4 tipo de sensor: reflexivo móvel;
5 fontes:  
5.1 bitmap: 
5.1.1  6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16x26 e ocr a & b; bitmap fontes 90°, 
180°, 270° rotativas, caracteres simples 90°, 180°, 270° rotativas; bitmap fontes 8 
vezes expansíveis na horizontal e na vertical, mais capacidade de download de 
novas fontes bitmap;
5.2 ttf: 
5.2.1 cg triumvirate (bold, italic, underline), rotacionáveis em 0°, 90°, 
180°, 270°, mais capacidade de download de novas fontes ttf;
6 código de barra: 
6.1 1d; 
6.1.1 code 39, code 93, ean 8 / 13 (add on 2 & 5), upc a / e (add on 2 & 5), 
i 2 of 5 & i 2 of 5 with shipping bearer bars, codabar, code 128 (subset a, b, c), 
ean 128, rps 128, ucc 128, ucc/ean-128 k-mart, reom weight, post net, itf 14.
6.2 2d; 
6.2.1 pdf417, datamatrix code, máxicode, qr code, micro pdf417, micro qr 
code e aztec code.
7 conectividade: 
7.1 porta usb tipo b;
7.2 ethernet (rj-45);
8 compatibilidade com sistemas operacionais:
8.1 o equipamento ofertado deve ser compatível com:
8.1.1 microsoft® windows® 7 (x86 e x64);
8.1.2 microsoft® windows® 10 (x86 e x64);
9 requisitos de energia e operação:
9.1 alimentação:  
9.1.1 tensão de entrada:
9.1.1.1 115 a 127 vca (+/- 10%): 60 hz (+/- 2 hz), 12 a;
10 serviços obrigatórios:
10.1 o equipamento proposto deverá ser entregue à prefeitura municipal 
de arapongas na diretoria de tecnologia da informação;
10.2 o equipamento proposto deve ser fornecido com todos os cabos e 
demais acessórios que se façam necessários à sua completa montagem, instalação 
e utilização; 
10.3 o fabricante do equipamento ofertado deve possuir website na 
internet com especificações do produto ofertado, de onde podem ser realizadas
consultas, se necessário, e atualizações de drivers. Deve ser apresentado 
documento que comprove este item;
10.4 todos os serviços devem ser fornecidos sem qualquer custo adicional 
para a prefeitura municipal de arapongas.
11 garantia: 
11.1 o fabricante do equipamento ofertado deverá oferecer garantia 
mínima de 12 (doze) meses. Deverá ser apresentado documento que comprove 

Dt-band 2.393,00 4.786,00 



TERÇA-FEIRA 13/08/2019                                   DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS                                        ANO: XI Nº: 2454 PÁG: 53

quem prestará os serviços de garantia/assistência técnica e, caso este não seja 
prestado pelo próprio fabricante, o documento deverá também esclarecer quem 
prestará o serviço e se o mesmo é devidamente autorizado.
12 observações: 
12.1 documentação: 
12.1.1 a empresa licitante deverá anexar à sua proposta comercial 
documentação oficial do fabricante (catálogo técnico ou impressão da página do 
produto na internet com a indicação de seu endereço eletrônico) do equipamento 
proposto e de todos os dispositivos ofertados para comprovação de cada item da 
especificação solicitada.
12.2 acondicionamento: 
12.2.1 os equipamentos e os acessórios devem estar acondicionados em 
embalagens com caixa e calços de proteção especialmente desenvolvidos para 
suportar o empilhamento, vibrações e o transporte de modo que sejam entregues 
com segurança.
12.3 todos os componentes que compõem o equipamento proposto devem 
ser novos, sem uso, e estar na linha de produção atual do fabricante;
12.4 alimentação do equipamento proposto deve ser compatível com 
110v; 
12.5 as tomadas, cabos e conectores de energia do equipamento ofertado 
devem ser compatíveis com o atual padrão brasileiro;
12.6 o equipamento proposto deverá ser entregue em sua caixa original 
juntamente com manuais e documentação originais em português (brasil), cd/dvd 
com drivers/softwares originais (não serão aceitas cópias de cd's e/ou dvd's nem 
downloads da internet); 
Cota referente ao item 12. 

TOTAL GERAL R$ 47.860,00 

Valor Total: R$2.278.249,50 (dois milhões, duzentos e setenta e oito mil, duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos). 
Obs.: As quantidades e os valores registrados tratam-se de uma mera estimativa de uso para o prazo não superior a 12 (doze meses), podendo ou NÃO ser 

utilizado/contratado pela Administração.  
Prazo de vigência: 12 (doze) meses, a partir de 24 de julho de 2019.  
Ficando a adjucatária convocada para a retirada da Ata de Registro de Preços, consoante o contido no Item 10.1 do instrumento convocatório, sob as penalidades 
da lei. 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 12 de agosto de 2019. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  



TERÇA-FEIRA 13/08/2019                                   DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS                                        ANO: XI Nº: 2454 PÁG: 54

RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SESTRAN

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração Valor Infração 
AUD5130 274270NIC0005600 02/08/2019 50020 R$ 195.23
AVU2594 274270NIC0005599 02/08/2019 50020 R$ 195.23
AYL2735 274270NIC0005597 02/08/2019 50020 R$ 293.47
EUA1036 274270NIC0005595 02/08/2019 50020 R$ 195.23
IKO2671 274270NIC0005598 02/08/2019 50020 R$ 293.47
QHB1374 274270NIC0005596 02/08/2019 50020 R$ 195.23

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração 
ABL2762 274270A000076662 02/08/2019 55417
AEB0A73 274270A000074495 21/07/2019 65300
AEY7111 274270A000076651 02/08/2019 54600
AGK0078 274270A000076654 02/08/2019 73662
AII1B63 274270A000076655 02/08/2019 76332
AMC2395 274270A000072385 31/07/2019 55412
AOK9021 274270A000072386 31/07/2019 55412
AOU5548 274270A000076659 02/08/2019 55417
ARU8404 274270A000072395 02/08/2019 55411
ASX1144 274270A000072392 02/08/2019 54521
ASX2179 274270A000072391 02/08/2019 55417
ATF8034 274270A000072384 31/07/2019 55412
AWB1J33 274270A000069428 30/07/2019 73662
AWB1J33 274270A000069427 30/07/2019 60501
AXX2292 274270A000073917 25/07/2019 55411
AYH8937 274270A000072335 02/08/2019 73662
AZM2454 274270A000072393 02/08/2019 55417
BAC7506 274270A000075906 26/07/2019 76332
BBS3294 274270A000076660 02/08/2019 55411
BBZ3224 274270A000076656 02/08/2019 54521
BCD6638 274270A000072394 02/08/2019 55417
BCI4034 274270A000076658 02/08/2019 55417
BCW8C53 274270A000076653 02/08/2019 76332
DOF4727 274270A000072388 31/07/2019 55412
DXP2659 274270A000072396 02/08/2019 55411
FCN6865 274270A000076657 02/08/2019 55417
GGG8291 274270A000072390 02/08/2019 60412
IIV8595 274270A000072389 31/07/2019 55412
LAG1399 274270A000072387 31/07/2019 55412

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi 
imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, 
dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à DIRETRAN-ARAPONGAS até 
23/09/2019, o qual será remetido à JARI para julgamento.

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi 
lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª 
indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à DIRETRAN-
ARAPONGAS até 20/09/2019.
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Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração Valor Infração 
AAT4009 274270NIC0005601 06/08/2019 50020 R$ 130.16
BAX2284 274270NIC0005603 06/08/2019 50020 R$ 195.23
BVZ6075 274270NIC0005602 06/08/2019 50020 R$ 130.16

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração 
ADH8241 274270A000069592 01/08/2019 55412
AER2377 274270A000076601 30/07/2019 60412
AHR6009 274270A000075811 03/08/2019 57380
AHR6091 274270A000076608 01/08/2019 73662
AIC6J06 274270A000073848 03/08/2019 76332
AIG2506 274270A000069584 01/08/2019 76251
AIK0594 274270A000075810 03/08/2019 60412
AIY0360 274270A000076605 01/08/2019 51851
AJQ1252 274270A000074500 03/08/2019 60501
AKM5782 274270A000069586 01/08/2019 55412
AKQ2887 274270A000076606 01/08/2019 51851
AKU3198 274270A000076667 05/08/2019 51851
AKV6970 274270A000076671 05/08/2019 73662
AKX6940 274270A000076669 05/08/2019 51851
ALF4140 274270A000069594 03/08/2019 55412
ALW3D13 274270A000075699 02/08/2019 60501
ALZ0019 274270A000072400 06/08/2019 55411
AMH5938 274270A000076666 05/08/2019 51851
ANI1750 274270A000069580 01/08/2019 55417
ANZ4E49 274270A000073847 02/08/2019 60501
AOC7438 274270A000069596 03/08/2019 55412
AOQ2628 274270A000069578 01/08/2019 55412
APC8919 274270A000073850 06/08/2019 76332
APF9054 274270A000076611 01/08/2019 60412
APK6426 274270A000069597 03/08/2019 54600
AQY9314 274270A000076665 05/08/2019 51851
ARE1902 274270A000076604 30/07/2019 60501
ARL6248 274270A000069588 01/08/2019 55412
ASW8G14 274270A000069593 01/08/2019 55412
ASW8G14 274270A000069579 01/08/2019 55412
ASY8532 274270A000072398 06/08/2019 54600
ATM0D79 274270A000076607 01/08/2019 51851
AUJ1602 274270A000076552 05/08/2019 55680

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi 
lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª 
indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à DIRETRAN-
ARAPONGAS até 23/09/2019.

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi 
imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, 
dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à DIRETRAN-ARAPONGAS até 
26/09/2019, o qual será remetido à JARI para julgamento.
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AUT7877 274270A000076663 05/08/2019 51851
AUV4282 274270A000076674 05/08/2019 73662
AUZ9G00 274270A000069589 01/08/2019 55412
AVM2872 274270A000076602 30/07/2019 73662
AWO7921 274270A000069595 03/08/2019 55412
AWQ1696 274270A000069581 01/08/2019 55417
AXK8107 274270A000069590 01/08/2019 55412
AXM4767 274270A000069598 03/08/2019 55411
AXR9119 274270A000073846 02/08/2019 76332
AYK9481 274270A000074497 02/08/2019 73662
AYL3924 274270A000073849 03/08/2019 60412
AYP8G99 274270A000076664 05/08/2019 55417
AYZ9B74 274270A000073675 01/08/2019 60501
AZD0572 274270A000076609 01/08/2019 51851
AZQ5508 274270A000076676 05/08/2019 51851
AZR3467 274270A000069591 01/08/2019 55412
AZT4291 274270A000076677 05/08/2019 58780
AZV7031 274270A000076603 30/07/2019 73662
BBS3294 274270A000076553 05/08/2019 55680
BCH8555 274270A000073678 02/08/2019 57380
BCN1520 274270A000069583 01/08/2019 51851
BCN5904 274270A000074498 02/08/2019 60501
BCR7I96 274270A000069599 03/08/2019 76251
BFB2339 274270A000076668 05/08/2019 51851
BVI4201 274270A000069587 01/08/2019 55412
CFG7650 274270A000076610 01/08/2019 51851
COI9581 274270A000069577 30/07/2019 55412
CSX4C99 274270A000069600 01/08/2019 51851
CYV2472 274270A000069582 01/08/2019 73662
DCW2224 274270A000076404 04/08/2019 55680
DDR9B65 274270A000073674 01/08/2019 73662
DGN0858 274270A000075812 03/08/2019 76331
DJN9844 274270A000076403 01/08/2019 73662
DUI7374 274270A000076551 05/08/2019 55680
FGM6514 274270A000076612 01/08/2019 51851
FYM7119 274270A000072399 06/08/2019 54522
JEZ3E56 274270A000076672 05/08/2019 51851
JYX9426 274270A000076673 05/08/2019 51852
LRE5A45 274270A000069380 06/08/2019 55414
MCU6053 274270A000076670 05/08/2019 55412

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração Valor Infração 
ABU5059 274270NIC0005607 07/08/2019 50020 R$ 195.23
AHQ9247 274270NIC0005604 07/08/2019 50020 R$ 195.23
ARI6985 274270NIC0005606 07/08/2019 50020 R$ 195.23

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi 
imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, 
dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à DIRETRAN-ARAPONGAS até 
27/09/2019, o qual será remetido à JARI para julgamento.
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AUS9006 274270NIC0005608 07/08/2019 50020 R$ 195.23
AUY8F08 274270NIC0005609 07/08/2019 50020 R$ 130.16
AWX2979 116100E008373461 23/06/2019 60501 R$ 293.47
AXM8836 274270NIC0005605 07/08/2019 50020 R$ 195.23

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração 
AAK4227 274270A000076699 07/08/2019 51851
AAW1016 274270A000076616 01/08/2019 73662
ABH0408 274270A000076468 26/07/2019 55412
ABM1387 274270A000076642 03/08/2019 73662
ABW4721 274270A000076643 03/08/2019 73662
ACD3664 274270A000076692 06/08/2019 65300
AEP1863 274270A000076685 06/08/2019 65300
AFQ8483 274270A000076682 06/08/2019 51851
AGK8845 274270A000076474 26/07/2019 55412
AHA9971 274270A000076691 06/08/2019 51851
AJI5011 274270A000076632 03/08/2019 51851
AJI8452 274270A000076614 01/08/2019 51851
AJR5943 274270A000076678 06/08/2019 51851
ALM1553 274270A000076681 06/08/2019 51851
ALQ4378 274270A000076649 03/08/2019 51851
AME0291 274270A000076629 03/08/2019 51851
AMF5573 274270A000076470 26/07/2019 54521
AMN2233 274270A000076631 03/08/2019 73662
ANQ4979 274270A000076621 01/08/2019 73662
AOR1A92 274270A000072139 01/08/2019 54521
APR5185 274270A000072136 01/08/2019 54521
APS2D61 274270A000076639 03/08/2019 58780
APZ8101 274270A000072140 01/08/2019 54521
AQH3693 274270A000076623 03/08/2019 73662
ARF8809 274270A000076650 03/08/2019 73662
ARI6651 274270A000076473 26/07/2019 55412
ARL6248 274270A000076476 26/07/2019 55412
ARR4518 274270A000076693 06/08/2019 59910
ARY8271 274270A000076472 26/07/2019 54522
ATA2199 274270A000076471 26/07/2019 55680
ATJ0548 274270A000076627 03/08/2019 73662
ATQ5395 274270A000076633 03/08/2019 51851
ATQ7507 274270A000072137 01/08/2019 54521
AUS1105 274270A000076637 03/08/2019 51851
AUT2064 274270A000072138 01/08/2019 54521
AVC9B34 274270A000075813 07/08/2019 70301
AVD2046 274270A000076646 03/08/2019 60412
AVO0765 274270A000076622 01/08/2019 73662
AVR6165 274270A000076634 03/08/2019 73662

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi 
lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª 
indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à DIRETRAN-
ARAPONGAS até 24/09/2019.
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AWF1616 274270A000076475 26/07/2019 55412
AXA7849 274270A000076689 06/08/2019 51851
AXC0128 274270A000076615 01/08/2019 73662
AXE1B91 274270A000076695 06/08/2019 51851
AYR0E92 274270A000069429 02/08/2019 73662
AZP0953 274270A000076690 06/08/2019 76332
BAJ4455 274270A000076469 26/07/2019 55417
BAW6233 274270A000076698 07/08/2019 73662
BBE4072 274270A000076904 06/08/2019 76332
BBG7287 274270A000076640 03/08/2019 73662
BBW9294 274270A000076624 03/08/2019 73662
BCM3660 274270A000076630 03/08/2019 73662
BDC3G17 274270A000076902 06/08/2019 60412
CCT4458 274270A000076467 26/07/2019 55412
CEQ5871 274270A000076697 07/08/2019 51851
CGM6689 274270A000069430 02/08/2019 73662
CHU5002 274270A000076694 06/08/2019 51851
CLR9831 274270A000076951 07/08/2019 65300
CSS9955 274270A000076700 07/08/2019 60501
CWF1114 274270A000076679 06/08/2019 51851
CXN3533 274270A000076683 06/08/2019 73662
DCE1364 274270A000076628 03/08/2019 51851
DMI5414 274270A000076903 06/08/2019 68580
DYE5446 274270A000076647 03/08/2019 51851
EGR8557 274270A000076644 03/08/2019 73662
EKP1701 274270A000076620 03/08/2019 73662
ENX2634 274270A000076618 01/08/2019 51851
ERU7G17 274270A000076636 03/08/2019 73662
FWE6087 274270A000076625 03/08/2019 60412
FXP6C06 274270A000076619 01/08/2019 73662
GRZ8654 274270A000076635 03/08/2019 51851
HTM0760 274270A000075700 06/08/2019 73662
JPN9J79 274270A000076687 06/08/2019 51851
JZY6074 274270A000076645 03/08/2019 51851
LOP8040 274270A000076626 03/08/2019 51851
LWV5327 274270A000076638 03/08/2019 51851
PYW3919 274270A000076641 03/08/2019 51930
QJO4919 274270A000076680 06/08/2019 76332
QKL0409 274270A000076688 06/08/2019 76332

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração 
AAK4227 274270A000076699 07/08/2019 51851
AAW1016 274270A000076616 01/08/2019 73662
ABH0408 274270A000076468 26/07/2019 55412

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi 
lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª 
indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à DIRETRAN-
ARAPONGAS até 24/09/2019.
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ABM1387 274270A000076642 03/08/2019 73662
ABW4721 274270A000076643 03/08/2019 73662
ACD3664 274270A000076692 06/08/2019 65300
AEP1863 274270A000076685 06/08/2019 65300
AFQ8483 274270A000076682 06/08/2019 51851
AGK8845 274270A000076474 26/07/2019 55412
AHA9971 274270A000076691 06/08/2019 51851
AJI5011 274270A000076632 03/08/2019 51851
AJI8452 274270A000076614 01/08/2019 51851
AJR5943 274270A000076678 06/08/2019 51851
ALM1553 274270A000076681 06/08/2019 51851
ALQ4378 274270A000076649 03/08/2019 51851
AME0291 274270A000076629 03/08/2019 51851
AMF5573 274270A000076470 26/07/2019 54521
AMN2233 274270A000076631 03/08/2019 73662
ANQ4979 274270A000076621 01/08/2019 73662
AOR1A92 274270A000072139 01/08/2019 54521
APR5185 274270A000072136 01/08/2019 54521
APS2D61 274270A000076639 03/08/2019 58780
APZ8101 274270A000072140 01/08/2019 54521
AQH3693 274270A000076623 03/08/2019 73662
ARF8809 274270A000076650 03/08/2019 73662
ARI6651 274270A000076473 26/07/2019 55412
ARL6248 274270A000076476 26/07/2019 55412
ARR4518 274270A000076693 06/08/2019 59910
ARY8271 274270A000076472 26/07/2019 54522
ATA2199 274270A000076471 26/07/2019 55680
ATJ0548 274270A000076627 03/08/2019 73662
ATQ5395 274270A000076633 03/08/2019 51851
ATQ7507 274270A000072137 01/08/2019 54521
AUS1105 274270A000076637 03/08/2019 51851
AUT2064 274270A000072138 01/08/2019 54521
AVC9B34 274270A000075813 07/08/2019 70301
AVD2046 274270A000076646 03/08/2019 60412
AVO0765 274270A000076622 01/08/2019 73662
AVR6165 274270A000076634 03/08/2019 73662
AWF1616 274270A000076475 26/07/2019 55412
AXA7849 274270A000076689 06/08/2019 51851
AXC0128 274270A000076615 01/08/2019 73662
AXE1B91 274270A000076695 06/08/2019 51851
AYR0E92 274270A000069429 02/08/2019 73662
AZP0953 274270A000076690 06/08/2019 76332
BAJ4455 274270A000076469 26/07/2019 55417
BAW6233 274270A000076698 07/08/2019 73662
BBE4072 274270A000076904 06/08/2019 76332
BBG7287 274270A000076640 03/08/2019 73662
BBW9294 274270A000076624 03/08/2019 73662
BCM3660 274270A000076630 03/08/2019 73662
BDC3G17 274270A000076902 06/08/2019 60412
CCT4458 274270A000076467 26/07/2019 55412
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CEQ5871 274270A000076697 07/08/2019 51851
CGM6689 274270A000069430 02/08/2019 73662
CHU5002 274270A000076694 06/08/2019 51851
CLR9831 274270A000076951 07/08/2019 65300
CSS9955 274270A000076700 07/08/2019 60501
CWF1114 274270A000076679 06/08/2019 51851
CXN3533 274270A000076683 06/08/2019 73662
DCE1364 274270A000076628 03/08/2019 51851
DMI5414 274270A000076903 06/08/2019 68580
DYE5446 274270A000076647 03/08/2019 51851
EGR8557 274270A000076644 03/08/2019 73662
EKP1701 274270A000076620 03/08/2019 73662
ENX2634 274270A000076618 01/08/2019 51851
ERU7G17 274270A000076636 03/08/2019 73662
FWE6087 274270A000076625 03/08/2019 60412
FXP6C06 274270A000076619 01/08/2019 73662
GRZ8654 274270A000076635 03/08/2019 51851
HTM0760 274270A000075700 06/08/2019 73662
JPN9J79 274270A000076687 06/08/2019 51851
JZY6074 274270A000076645 03/08/2019 51851
LOP8040 274270A000076626 03/08/2019 51851
LWV5327 274270A000076638 03/08/2019 51851
PYW3919 274270A000076641 03/08/2019 51930
QJO4919 274270A000076680 06/08/2019 76332
QKL0409 274270A000076688 06/08/2019 76332

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração Valor Infração 
AFE3361 274270A000075294 28/05/2019 55412 R$ 195.23
AFN5161 274270A000075598 29/05/2019 55417 R$ 195.23
AJB0172 274270A000075751 03/06/2019 55411 R$ 195.23
AJC8730 274270A000075297 01/06/2019 55412 R$ 195.23
AJQ0067 274270A000075593 29/05/2019 73662 R$ 130.16
AJR8065 274270A000075327 24/05/2019 60681 R$ 195.23
AKG6745 274270A000072029 23/05/2019 73662 R$ 130.16
ALY3157 274270A000075299 01/06/2019 55412 R$ 195.23
AMD7049 274270A000073656 29/05/2019 76332 R$ 293.47
AMM2505 274270A000073653 18/05/2019 55680 R$ 195.23
AMZ0496 274270A000074113 04/06/2019 73662 R$ 130.16
AND3012 274270A000073651 17/05/2019 54600 R$ 130.16
ANX8D41 274270A000075041 28/05/2019 60501 R$ 293.47
ANX8D41 274270A000075042 28/05/2019 65300 R$ 195.23
AOB5110 274270A000075465 01/06/2019 76251 R$ 293.47
AOV8272 274270A000075236 04/06/2019 60501 R$ 293.47
APJ0896 274270A000075296 30/05/2019 60681 R$ 195.23

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi 
imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, 
dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à DIRETRAN-ARAPONGAS até 
30/09/2019, o qual será remetido à JARI para julgamento.



TERÇA-FEIRA 13/08/2019                                   DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS                                        ANO: XI Nº: 2454 PÁG: 61

APP5887 274270A000075291 28/05/2019 55412 R$ 195.23
AQP1E93 274270A000075463 01/06/2019 73662 R$ 130.16
AQQ7402 274270A000075461 28/05/2019 60501 R$ 293.47
AQT4099 274270A000073657 29/05/2019 76332 R$ 293.47
ART2471 274270A000075298 01/06/2019 55412 R$ 195.23
ARZ9724 274270A000073972 14/05/2019 55412 R$ 195.23
ATW4288 274270A000075462 30/05/2019 76251 R$ 293.47
ATY5833 274270A000075292 28/05/2019 55412 R$ 195.23
AUN2198 274270A000074114 04/06/2019 55412 R$ 195.23
AVL0365 274270A000072030 31/05/2019 53800 R$ 130.16
AVO0D92 274270A000075755 03/06/2019 55411 R$ 195.23
AVT9139 274270A000075466 03/06/2019 60412 R$ 195.23
AWE3487 274270A000075300 03/06/2019 55411 R$ 195.23
AWU6673 274270A000075295 28/05/2019 55412 R$ 195.23
AXB8264 274270A000075040 22/05/2019 51930 R$ 293.47
AXL8776 274270A000075233 31/05/2019 51930 R$ 293.47
AXR5012 274270A000075039 22/05/2019 70301 R$ 293.47
AZF4E82 274270A000075595 29/05/2019 73662 R$ 130.16
AZT3610 274270A000073652 18/05/2019 65300 R$ 195.23
BCZ7B81 274270A000075237 04/06/2019 65300 R$ 195.23
EDW2500 274270A000072443 01/06/2019 60412 R$ 195.23
FLP3560 274270A000073886 29/05/2019 60501 R$ 293.47
FTU6726 274270A000075293 28/05/2019 55412 R$ 195.23
MBB1135 274270A000075752 03/06/2019 55411 R$ 195.23
NYN8983 274270A000073973 22/05/2019 55417 R$ 195.23
NYN8983 274270A000075599 29/05/2019 55417 R$ 195.23
QIE5295 274270A000075464 01/06/2019 76251 R$ 293.47

Placa Veículo Auto de Infração Data Infração Código da Infração 
AFG6906 274270A000076860 08/08/2019 76252
AKH5B20 274270A000069390 07/08/2019 52070
AME7248 274270A000076862 08/08/2019 55412
AMZ7A35 274270A000069399 07/08/2019 51851
ANR4421 274270A000069381 07/08/2019 51851
AOW1102 274270A000075857 06/08/2019 70301
APS6066 116100E008373801 05/08/2019 61220
AQH7867 274270A000069387 07/08/2019 51851
ARL6248 274270A000076856 06/08/2019 55412
ARS3888 274270A000076851 06/08/2019 55411
ASB9898 274270A000069395 07/08/2019 73662
ASI4445 116100E008373856 05/08/2019 72340
ATO9250 274270A000076864 08/08/2019 55411
AUL6831 116100E008373852 05/08/2019 59670
AUQ7960 274270A000076861 08/08/2019 55417

274270 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi 
lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª 
indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à DIRETRAN-
ARAPONGAS até 25/09/2019.
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AUS2376 274270A000076255 08/08/2019 73662
AWC3803 274270A000076859 08/08/2019 55411
AWJ6740 274270A000069398 07/08/2019 76332
AXA3404 274270A000076854 06/08/2019 55411
AXJ2184 274270A000069391 07/08/2019 51851
AXW1F22 274270A000069382 07/08/2019 70991
AYQ6295 274270A000069388 07/08/2019 52070
AYV1428 274270A000076852 06/08/2019 55411
AZF4364 274270A000076863 08/08/2019 55411
BBQ1C13 116100E008419775 01/08/2019 60501
CIQ1110 274270A000069397 07/08/2019 51851
CPX5188 274270A000069389 07/08/2019 51851
DCY0026 274270A000069383 07/08/2019 65300
DCY0026 274270A000069384 07/08/2019 52070
DMR5284 116100E008373853 05/08/2019 55411
ESA5414 274270A000069393 07/08/2019 73662
EUV7160 274270A000076254 08/08/2019 73662
EUV7160 274270A000076252 23/07/2019 73662
FMU1B23 274270A000076253 31/07/2019 73662
MJP4763 274270A000076853 06/08/2019 55411
NHH3D13 274270A000076855 06/08/2019 55411
OVR0E97 274270A000069392 07/08/2019 51851
PVW6125 274270A000076257 08/08/2019 76331
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