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ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº 698/19, DE 07 DE NOVEMBRO 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 6621 
de 05.05.2015;

R E S O L V E:
AVERBAR ao acervo de NELCELI GARCIA DA SILVA, 
matrícula nº 34762-02, ocupante do cargo de 
Professor, Classe C, Nível 22, do Quadro Próprio 
do Magistério, de provimento efetivo, lotado 
na Secretaria Municipal de Educação, o tempo 
de contribuição vinculado ao Regime Geral 
de Previdência Social, conforme Certidão nº 
14022020.1.00007/15-2, expedida pelo INSS em 
09.03.2015, referente aos períodos de 04.11.1985 
a 04.11.1987, 01.06.1991 a 31.05.1992 e 
01.06.1992 a 28.02.1993, perfazendo o total de 
1.366 dias, correspondentes a 03 anos, 09 meses 
e 01 dia, 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, 09 meses 
e 00 dias considerados para todos os efeitos 
legais, conforme art. 175, da Lei nº 2.147/92 e 
03 anos, 00 meses e 01 dia considerados apenas 
para efeitos de aposentadoria e disponibilidade, 
ficando revogada a averbação procedida pelo 
Decreto nº 321/19, de 22.05.2019.                                                                
     

Arapongas, 07 de novembro de 2019.

SERGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 699/19, DE 07 DE NOVEMBRO 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 
29313, de 03.10.2019;

R E S O L V E:
AVERBAR ao acervo de GLACIETI APARECIDA 
DE SOUZA HIPÓLITO, matrícula nº 83348-01, 
ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços 
Gerais, Classe B, Nível 14, do Grupo Profissional 
Básico 01, de provimento efetivo, lotado na 
Secretaria Municipal de Educação, o tempo 
de contribuição vinculado ao Regime Geral de 
Previdência Social – RGPS, conforme Certidão 
nº 20001080.1.00135/19-3, expedida pelo 
INSS em 24.09.2019, referente aos períodos 
de 25.08.1981 a 22.11.1981, 02.01.1983 
a 30.10.1983, 10.09.1984 a 22.12.1984, 
15.08.1985 a 09.05.1986, 02.06.1986 a 
31.07.1986, 01.10.1986 a 09.12.1986, 
13.04.1992 a 31.12.1992, 01.04.1993 a 
28.02.1996, 11.04.1996 a 13.01.2000, 
01.07.2000 a 22.03.2006, perfazendo o total de 
5.679 dias, correspondentes a 15 anos, 06 meses 
e 24 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, 07 de novembro de 2019.

SERGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 700/19, DE 07 DE NOVEMBRO 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 
4063, de 08.02.2019;

R E S O L V E:

AVERBAR ao acervo de ZELITA GOMES, matrícula 
nº 106992-03, ocupante do cargo de Técnico 
em Enfermagem, Classe A, Nível 32, do Grupo 
Profissional Médio, de provimento efetivo, 
lotado na Secretaria Municipal de Saúde, o 
tempo de contribuição vinculado ao Regime 
Geral de Previdência Social – RGPS, conforme 
Certidão nº 21031020.1.00053/19-4, expedida 
pelo INSS em 08.10.2019, referente aos períodos 
de 10.03.1989 a 01.07.1989, 02.01.2003 a 
15.04.2003, 23.04.2003 a 17.07.2008, 14.11.2008 
a 26.05.2009, 14.09.2009 a 06.11.2010 e 
27.10.2010 a 17.04.2013, perfazendo o total 
de 3.633 dias, correspondentes a 09 anos, 11 
meses e 18 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 02 anos, 05 meses e 21 dias 
considerados também para fins de Adicional 
por Tempo de Serviço – ATS, conforme art. 101, 
Parágrafo único, da Lei nº 4.451/16.    
                     

Arapongas, 07 de novembro de 2019.

SERGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 701/19, DE 07 DE NOVEMBRO 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 
29958, de 14.10.2019;

R E S O L V E:
AVERBAR ao acervo de IVONE FONÇATTI 
MORELLI, matrícula nº 16284-01, ocupante do 
cargo de Assistente Administrativo, Classe D, Nível 
72, do Grupo Profissional Médio, de provimento 
efetivo, lotado na Secretaria Municipal de 
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Finanças, o tempo de contribuição vinculado 
ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, 
conforme Certidão nº 05022070.1.00025/19-4, 
expedida pelo INSS em 11.10.2019, referente ao 
período de 16.06.1987 a 28.02.1993, perfazendo 
o total de 2.080 dias, correspondentes a 05 anos, 
08 meses e 15 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 
para todos os efeitos legais, conforme art.184, 
da Lei nº 4.451/16.

Arapongas, 07 de novembro de 2019.

SERGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 702/19, DE 07 DE NOVEMBRO 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 
30110, de 15.10.2019;

R E S O L V E:
AVERBAR ao acervo de IVONE MARTINS 
VIEIRA HESS, matrícula nº 34894-01, ocupante 
do cargo de Professor de Educação Infantil, 
Classe A, Nível 22, do Quadro Próprio do 
Magistério, de provimento efetivo, lotado na 
Secretaria Municipal de Educação, o tempo 
de contribuição vinculado ao Regime Geral de 
Previdência Social – RGPS, conforme Certidão 
nº 04024010.1.00057/19-4, expedida pelo 
INSS em 07.10.2019, referente aos períodos 
de 01.04.1981 a 16.06.1981, 14.11.1988 
a 31.05.1990 e 01.06.1992 a 28.02.1993, 
perfazendo o total de 913 dias, correspondentes 
a 02 anos, 06 meses e 03 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, 09 meses 
e 00 dias, considerados para todos os efeitos 
legais, conforme art.184, da Lei nº 4.451/16.

Arapongas, 07 de novembro de 2019.

SERGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 703/19, DE 07 DE NOVEMBRO 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 
30261, de 16.10.2019;

R E S O L V E:
AVERBAR ao acervo de ELISANGELA CORREA 
CEZAR BUZUTTI, matrícula nº 112062-02, 
ocupante do cargo de Professor de Educação 
Infantil, Classe C, Nível 03, do Quadro Próprio 
do Magistério, de provimento efetivo, lotado 
na Secretaria Municipal de Educação, o tempo 
de contribuição vinculado ao Regime Geral de 
Previdência Social – RGPS, conforme Certidão nº 
14001070.1.02224/19-0, expedida pelo INSS em 
10.10.2019, referente aos períodos de 02.05.1990 
a 08.05.1991, 20.12.1991 a 13.03.1993 e 
20.09.2013 a 10.04.2014, perfazendo o total 
de 1.022 dias, correspondentes a 02 anos, 09 
meses e 22 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, 06 meses e 21 dias, 
considerados também para fins de Adicional por 
Tempo de Serviço – ATS, conforme art. 30, inciso 
III, da Lei nº 4.450/16.                                                      

Arapongas, 07 de novembro de 2019.

SERGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 704/19, DE 07 DE NOVEMBRO 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 

31559, de 04.11.2019;

R E S O L V E:
AVERBAR ao acervo de MARILDA ALBINO DOS 
SANTOS, matrícula nº 87661-02, ocupante do 
cargo de Professor, Classe C, Nível 07, do Quadro 
Próprio do Magistério, de provimento efetivo, 
lotado na Secretaria Municipal de Educação, 
o tempo de contribuição vinculado ao Regime 
Geral de Previdência Social – RGPS, conforme 
Certidão nº 14022060.1.00383/19-7, expedida 
pelo INSS em 10.06.2019, referente ao período 
de 20.03.2009 a 31.12.2010, perfazendo o 
total de 646 dias, correspondentes a 01 ano, 
09 meses e 11 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) 
e também para fins de Adicional por Tempo de 
Serviço – ATS, conforme art. 30, inciso III, da Lei 
nº 4.450/16.      
                                                

Arapongas, 07 de novembro de 2019.

SERGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 705/19, DE 07 DE NOVEMBRO 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 
31170, de 30.10.2019;

R E S O L V E:
AVERBAR ao acervo de DIRCE DA SILVA COSTA, 
matrícula nº 111686-03, ocupante do cargo 
de Enfermeiro, Classe A, Nível 53, 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 14021020.1.00468/19-4, expedida 
pelo INSS em 05.09.2019, referente aos períodos 
de 01.01.1982 a 31.12.1982, 01.11.1990 
a 26.11.1992, 07.02.1994 a 11.11.1994, 
01.09.1995 a 13.10.1995, 10.01.1996 a 
28.06.2006, 04.04.2000 a 20.10.2000, 01.03.2005 
a 25.06.2011, 08.08.2011 a 30.04.2012 e 
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21.06.2012 a 26.07.2013, perfazendo o total 
de 7.754 dias, correspondentes a 21 anos, 02 
meses e 29 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 01 ano, 09 meses e 29 dias considerados 
também para fins de Adicional por Tempo de 
Serviço – ATS, conforme art. 101, Parágrafo 
único, da Lei nº 4.451/16.   
                      

Arapongas, 07 de novembro de 2019.

SERGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 706/19, DE 07 DE NOVEMBRO 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 
30343, de 17.10.2019;

R E S O L V E:
AVERBAR ao acervo de SIRLENE CALSAVARA 
GALLO, matrícula nº 100943-01, ocupante do 
cargo de Psicólogo, Classe C, Nível 53, 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 19001010.1.00668/19-6, expedida 
pelo INSS em 18.09.2019, referente aos períodos 
de 01.10.1973 a 12.09.1975, 01.07.1984 
a 30.03.1985, 03.04.1985 a 01.02.1987, 
21.05.1987 a 21.01.1992, 22.03.1993 a 
01.02.1995, perfazendo o total de 4.037 dias, 
correspondentes a 11 anos, 00 meses e 22 
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, 07 de novembro de 2019.

SERGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 707/19, DE 07 DE NOVEMBRO 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 
31249, de 30.10.2019;

R E S O L V E:
AVERBAR ao acervo de CLOVES ROSA DIAS, 
matrícula nº 30406-01, ocupante do cargo 
de Motorista I, Classe A, Nível 71, do Grupo 
Profissional Básico 01, de provimento efetivo, 
lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, 
Serviços Públicos e Meio Ambiente, o tempo 
de contribuição vinculado ao Regime Geral de 
Previdência Social – RGPS, conforme Certidão 
nº 11033070.1.00024/19-6, expedida pelo 
INSS em 17.10.2019, referente aos períodos 
de 01.03.1981 a 16.02.1983, 01.09.1983 
a 25.11.1983, 02.07.1984 a 02.05.1985, 
13.05.1985 a 01.07.1987, 02.09.1987 a 
22.11.1987, 23.11.1987 a 20.05.1988, 01.10.1988 
a 09.01.1989, 01.07.1989 a 31.12.1989, 
02.04.1990 a 31.12.1990 e 01.08.1991 a 
28.02.1993, perfazendo o total de 3.278 dias, 
correspondentes a 08 anos, 11 meses e 28 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 03 
anos, 02 meses e 15 dias considerados também 
para fins de Adicional por Tempo de Serviço – 
ATS, conforme art. 101, Parágrafo único, da Lei 
nº 4.451/16.    

Arapongas, 07 de novembro de 2019.

SERGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 710/19, DE 07 DE NOVEMBRO 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 
30308, de 17.10.2019;

R E S O L V E:
AVERBAR ao acervo de OSVALDO VITOR DA 
SILVA, matrícula nº 63410-01, ocupante do cargo 
de Motorista de Ônibus, Classe A, Nível 30, do 
Grupo Profissional Básico 02, de provimento 
efetivo, lotado na Secretaria Municipal de 
Educação, o tempo de contribuição vinculado 
ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, 
conforme Certidão nº 14022020.1.00011/19-2, 
expedida pelo INSS em 07.05.2019, referente aos 
períodos de 02.06.1983 a 18.04.1984, 01.06.1984 
a 29.01.1985, 22.03.1986 a 24.03.1986, 
25.06.1986 a 24.07.1986, 11.04.1988 a 
21.04.1988, 06.03.1989 a 23.05.1989, 16.08.1989 
a 26.10.1989, 22.05.1990 a 09.06.1990, 
02.08.1990 a 03.11.1990, 26.06.1991 a 
18.02.1992, 01.04.1992 a 15.04.1993, 01.11.1993 
a 08.10.1994, 02.05.1995 a 01.12.1995 e 
04.08.1997 a 28.02.2002, perfazendo o total 
de 3.712 dias, correspondentes a 10 anos, 02 
meses e 02 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 04 anos, 06 meses e 27 dias 
considerados também para fins de Adicional 
por Tempo de Serviço – ATS, conforme art. 101, 
Parágrafo único, da Lei nº 4.451/16.    

Arapongas, 07 de novembro de 2019.

SERGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 711/19, DE 07 DE NOVEMBRO 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 
5486, de 22.02.2019;

R E S O L V E:
AVERBAR ao acervo de VALDINEI JULIANO 
PEREIRA, matrícula nº 89290-01, ocupante do 
cargo de Agente Administrativo, Classe D, Nível 
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36, do Grupo Profissional Médio, de provimento 
efetivo, lotado na Secretaria Municipal de 
Administração, o tempo de contribuição vinculado 
ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, 
conforme Certidão nº 04022060.1.00125/19-3, 
expedida pelo INSS em 23.10.2019, referente ao 
período de 29.07.2005 a 31.08.2010, perfazendo 
o total de 1.857 dias, correspondentes a 05 anos, 
01 mês e 02 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) 
e também para fins de Adicional por Tempo 
de Serviço – ATS, conforme art. 101, Parágrafo 
único, da Lei nº 4.451/16.   

Arapongas, 07 de novembro de 2019.

SERGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI                                                          
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 715/19, DE 08 DE NOVEMBRO 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, 08 de novembro de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
TERMO CONTRATUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n. º 222/2019. 
Inexigibilidade: n. º 035/2019. 
Contrato: n. º 848/2019.
Partes: Município de Arapongas e 
SUELLY CRISTINA DA ROSA LUCENA BRITO 
06461678980, CNPJ n. º 
14.817.587/0001-30, representada por 
Suelly Cristina da Rosa Lucena Brito, CPF n. º 
064.616.789-80,
Objeto: contratação através de processo de 
inexigibilidade de empresa para realização da 
Copa Paraná De Motocross/Velocross no dia 16 
e 17 de novembro de 2019.
Valor: R$ 17.000,00(dezessete mil reais).
Prazo de Vigência:  até 31 de dezembro de 2019.
Despacho: Dispenso o procedimento licitatório, a 
que se refere este EXTRATO, com base no Artigo 
n. º 25, “caput” da Lei Federal n. º 8.666/93.
Autorizado pelo Prefeito Municipal na data de 
30/10/2019.
Data e Assinaturas.
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ARAPONGAS  

Secretaria Municipal de Administração 
Diretoria de Recursos Humanos 

 

  

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  
Estado do Paraná 

 

                         
 
 
 

 
PORTARIA Nº. 509/19, de 12 de novembro 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 solicitação nº 084, de 11/11/19, da 
SECLE: 

 
R E S O L V E: 
 
Art. 1º - DESIGNAR, os servidores abaixo relacionados para, sob a presidência do 

primeiro, constituírem a Comissão Especial de Licitação, para análise e julgamento dos 
documentos apresentados, visando o credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas das classes 
artísticas, para comporem os arranjos da programação Natal Luz do município de Arapongas, 
conforme segue: 

 
Matrícula Nomes Cargo 
89290/1 Valdinei Juliano Pereira Agente Administrativo 
60550/1 Maria Mercedes Pelegrini Fiscal de Ação Integrada 
42862/1 Alexsandra Ramos Cereia Agente Administrativo 

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

demais disposições em contrário.  
Arapongas, 12 de novembro de 2019. 

 
 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 

 
 

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI 
Secretário Municipal de Administração 
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 013/2019 – Processo Adm. N º 020/2019. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS 
PISCINAS NO CENTRO SOCIAL URBANO E CCI TIA SÚ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS. 
A Prefeitura Municipal de Arapongas através do Departamento de Compras, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, 
torna público, que não houve alteração dos valores e ficam mantidos os preços registrados na Ata, conforme especificação abaixo: 
 
Ata de Registro de preços n. 396/2019, assinada em 09 de Maio de 2019 - AMMER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS DO BRASIL – EIRELI., 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 19.876.529/0001-00. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

02 26 Galão Algicida de manutenção (hcl) - 5 litros - piscina térmica Nelly 36,95 960,70 

03 30 Galão Clarificante e floculante (hcl) - piscina térmica - 5 litros Nelly 30,95 928,50 

05 20 Galão Limpa bordas 5 litros Nelly 33,95 679,00 

TOTAL GERAL R$ 2.568,20 

 
Ata de Registro de preços n. 397/2019, assinada em 09 de Maio de 2019 - COROA-QUIMICA DO BRASIL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ nº 80.600.406/0001-44. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

04 30 Kg Elevador de ph - piscina térmica Coroa 5,00 150,00 

06 25 Frasco Analise de cloro - solução de diclorato de ortotolidina a 0,05% em meio acido Bioanalise 7,20 180,00 

07 25 Frasco Analise de ph - solução aquosa de vermelho fenol a 0,02% Bioanalise 7,40 185,00 

TOTAL GERAL R$ 515,00 

 
Ata de Registro de preços n. 398/2019, assinada em 09 de Maio de 2019 - LICITA LEX LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
30.115.210/0001-96.. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

01 160 Balde Cloro para piscina térmica (hth) - 10 k Domclor 107,00 17.120,00 
 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 09 de Novembro de 2019. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 043/2019 – Processo Adm. N º 060/2019. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, TODOS NOVOS, DESTINADOS AOS 
VEÍCULOS PESADOS, LEVES, MÉDIO, MÁQUINAS, UTILITÁRIOS E MOTOS DA FROTA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD. 
A Prefeitura Municipal de Arapongas através do Departamento de Compras, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, 
torna público, que não houve alteração dos valores e ficam mantidos os preços registrados na Ata, conforme especificação abaixo: 
Ata de Registro de preços n. 404/2019, assinada em 09 de Maio de 2019 - ACB COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ nº 18.864.102/0001-10. 
 

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

13 60 Unidade Pneu 235/75 R15 Bridgestone 357,50 21.450,00 
 
Ata de Registro de preços n. 405/2019, assinada em 09 de Maio de 2019 - FG CONVENIÊNCIA E SERVIÇOS EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 17.234.948/0001-04. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário R$ Valor Total R$ 
04 160 Unidade Pneu 175/70 r13 Fuzion  133,90 21.424,00 
05 120 Unidade Pneu 175/70 r 14 88 t Firestone 230,00 27.600,00 
06 220 Unidade Pneu 185r 14c 102/100r Firestone 224,50 49.390,00 
07 40 Unidade Pneu 185/65 r14 Fuzion 184,00 7.360,00 
09 120 Unidade Pneu 205/75 r16 c Firestone 445,50 53.460,00 
10 4 Unidade Pneu 215/80 r16 c Dayton 329,50 1.318,00 
19 20 Unidade Pneu 7.50 x 16 liso - 10 lonas Maggion 396,50 7.930,00 
20 20 Unidade Câmara de ar 7.50 x 16 bico de borracha Maggion 42,00 840,00 
25 48 Unidade Pneu 215/75 r17.5 liso Dayton 546,00 26.208,00 
28 86 Unidade Pneu 275/80 r22.5,5 - liso, para eixos direcionais e livres Dayton 1.068,90 91.925,40 
29 105 Unidade Pneu 275/80 r22.5 - 16 lonas - misto, para eixos de tração Bridgestone 1.299,90 136.489,50 

30 40 Unidade Pneu 275/80 r22.5 misto, para uso em terra/asfalto, para eixos 
direcionais e livres Bridgestone 1.239,90 49.596,00 

31 16 Unidade Pneu 9.00 x 20 convencional liso 14 lonas Maggion 677,90 10.846,40 
32 20 Unidade Pneu 1000 x 20 - 16 lonas, liso Maggion 832,90 16.658,00 
34 60 Unidade Pneu 1000 r 20 - 16 lonas p/ serviços misto asfalto/terra Firestone 1.199,90 71.994,00 
37 400 Unidade Câmara de ar 1000 x 20 Maggion 83,00 33.200,00 
38 400 Unidade Protetor para pneu 1000 r20 com largura superior a 23 cm K-rubber 22,90 9.160,00 
39 8 Unidade Pneu 19.5-24 - 12 lonas para retro escavadeira Firestone 2.060,00 16.480,00 
40 20 Unidade Pneu 17.5 x 25 16l pá carregadeira l 3 convencional sem câmara Firestone 2.949,90 58.998,00 
41 20 Unidade Pneu 1400 x 24 - 16 lonas, sem câmara Titan 2.349,50 46.990,00 
46 6 Unidade Pneu 7.50 x 16 - agrícola Maggion 325,00 1.950,00 
47 8 Unidade Pneu 12.5/80-18 12 lonas Firestone 1.054,00 8.432,00 
48 8 Unidade Pneu 12.4x24 08 lonas p/ trator Goodyear 1.035,00 8.280,00 
50 12 Unidade Pneu 18.4x30 12 lonas p/ trator Firestone 2.100,00 25.200,00 
56 4 Unidade Pneu 12x16,5 nhs Goodyear 976,00 3.904,00 
58 12 Unidade Pneu 295/80 r22,5 liso Bridgestone 1.149,00 13.788,00 
59 12 Unidade Pneu 265/70 r16 a/t Dayton 437,00 5.244,00 
60 8 Unidade Pneu 245/70 r16 a/t Firestone 409,00 3.272,00 
61 40 Unidade Pneu 205/70 r15 a/t Firestone 343,00 13.720,00 
62 8 Unidade Pneu 225/65 r17 a/t Firestone 570,00 4.560,00 
63 8 Unidade Pneu 195/55 r15 Bridgestone 229,00 1.832,00 
64 8 Unidade Pneu 255/70 r16 112/110r Bridgestone 451,00 3.608,00 
65 20 Unidade Pneu 205/60 r16 Bridgestone 286,00 5.720,00 
67 8 Unidade Pneu 165/70 r13 Firestone 159,00 1.272,00 
68 16 Unidade Pneu 205/60 r15 Bridgestone 309,90 4.958,40 
71 40 Unidade Pneu 205/75 r16 c Firestone 445,50 17.820,00 
73 35 Unidade Pneu 275/80 r22.5 - 16 lonas - misto, para eixos de tração Bridgestone 1.299,90 45.496,50 
75 20 Unidade Pneu 1000 r 20 - 16 lonas p/ serviços misto asfalto/terra Firestone 1.199,90 23.998,00 
TOTAL GERAL R$ 930.922,20 
Ata de Registro de preços n. 406/2019, assinada em 09 de Maio de 2019 - GUARÁ PNEUS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
02.623.675/0001-12. 
 
Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

01 30 Unidade Pneu 90/90 - 18 Maggion 98,00 2.940,00 

02 30 Unidade Pneu 120/80-18 Maggion 168,00 5.040,00 

03 30 Unidade Pneu 90/90-21 Maggion 143,00 4.290,00 

08 48 Unidade PNEU 195/75R 16C 107/105R 08 LONAS Falken 448,00 21.504,00 

11 20 Unidade PNEU 225/70 R15C 102/110S Achilles 418,00 8.360,00 

12 8 Unidade Pneu 225/45R17 Dunlop 309,00 2.472,00 

14 20 Unidade PNEU 2.75 - 18 Maggion 84,50 1.690,00 

15 30 Unidade CÂMARA DE AR 90/90 - 18 - TRASEIRO Maggion 22,50 675,00 

16 20 Peça CAMARA DE AR 2.75 - 18 Maggion 22,50 450,00 

21 30 Unidade PROTETOR PARA PNEU 7.50X16 SBN 20,00 600,00 

26 76 Unidade PNEU 225/65 R 16 Achilles 398,00 30.248,00 
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27 20 Unidade PNEU 215/75 R17.5 12 lonas misto terra/asfalto, para eixos 
direcionais e livres Pirelli 971,00 19.420,00 

33 90 Unidade PNEU 1000X20 - 16 LONAS - borrachudo para uso em eixo com 
tração Pirelli 1.114,00 100.260,00 

35 48 Unidade PNEU 225/75 R16 GoodYear 555,00 26.640,00 

36 30 Unidade Câmara de ar 900 R20 para caminhões e ônibus. Tortuga/Qbom 73,50 2.205,00 

42 20 Unidade CÂMARA DE AR 17.5 X 25 Tortuga/Qbom 180,00 3.600,00 

43 20 Unidade Câmara de ar 1400 x 24 Tortuga/Qbom 150,00 3.000,00 

44 20 Unidade PROTETOR PARA PNEU 17,5 R25 SBN 125,00 2.500,00 

45 20 Unidade PROTETOR PARA PNEU 1400 X 24 SBN 50,00 1.000,00 

49 12 Unidade PNEU 14.9-28 - 10 LONAS P/ TRATOR Titan/GoodYear 1.596,00 19.152,00 

51 8 Unidade Câmara de ar 7.50x16 bico de metal Tortuga/Qbom 42,50 340,00 

52 8 Unidade Câmara de ar 12.4-24 Tortuga/Qbom 99,00 792,00 

53 12 Unidade Câmara de ar 14.9-28 Tortuga/Qbom 150,00 1.800,00 

54 12 Unidade Câmara de ar 18.4-30 Tortuga/Qbom 208,00 2.496,00 

57 8 Unidade PNEU 265/65 - R17 - 112H Yokohama 508,00 4.064,00 

69 10 Unidade PNEU 20X1000-8 - 06 LONAS BKT 355,00 3.550,00 

70 10 Unidade PNEU 15X600-6 - 06 LONAS BKT 177,00 1.770,00 

72 28 Unidade PNEU 275/80 R22.5,5 - liso, para eixos direcionais e livres Pirelli 1.068,00 29.904,00 

74 30 Unidade PNEU 1000X20 - 16 lonas - borrachudo para uso em eixo com 
tração Pirelli 1.114,00 33.420,00 

TOTAL GERAL R$ 334.182,00 
 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 09 de Novembro de 2019. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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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. 
A Prefeitura Municipal de Arapongas através do Departamento de Compras, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, 
torna público, que não houve alteração dos valores e ficam mantidos os preços registrados na Ata, conforme especificação abaixo: 
 
Ata de Registro de preços n. 651/2019, assinada em 12 de Agosto de 2019 - C. L. A COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA., 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 31.042.705/0001-03. 
 

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; 1.3microprocessador 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/empresas habilitadas. 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. 

Daten 4.520,00 36.160,00 

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) thread  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: 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 

Daten 8.000,00 40.000,00 
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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/ empresas habilitadas; 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 
 
Ata de Registro de preços n. 652/2019, assinada em 12 de Agosto de 2019 DATEN TECNOLOGIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
nº 04.602.789/0001-01. 
 

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; 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 

Daten 3.665,00 263.880,00 
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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/empresas habilitadas. 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). 

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: 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); 
11.4certificação 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 

Daten 6.958,00 313.110,00 
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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 
 
Ata de Registro de preços n. 653/2019, assinada em 12 de Agosto de 2019 E.C.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.968.417/0001-30. 
 

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; 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 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); 

Kodak 19.490,00 175.410,00 

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); 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 
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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 
 
Ata de Registro de preços n. 654/2019, assinada em 12 de Agosto de 2019 INT – SOLUÇÕES PARA RECICLAGEM LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 07.703.592/0001-57. 
 

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

08 90 Und 

Impressora laser monocromática 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. 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.  

Hp 525,90 47.331,00 

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; 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/empresas habilitadas); 15.2 
o equipamento deve ser homologado pela Anatel (https://sistemas.anatel.gov.br/ 
sgch/consulta/homologação/tela.asp?sisqsm dulo =10199); 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). 

Samsung  1.235,00 277.875,00 

21 10 Und 

Impressora laser monocromática 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. 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. 

Hp 525,90 5.259,00 

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 

Samsung 1.235,00 30.875,00 
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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: 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 roteção: 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/empresas habilitadas); 15.2 
o equipamento deve ser homologado pela anatel (https://sistemas.anatel.gov.br/ 
sgch/consulta/homologacao/tela.asp?sisqsmodulo=10199); 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 
 
Ata de Registro de preços n. 655/2019, assinada em 12 de Agosto de 2019 LICITAMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 28.010.869/0001-36. 
 

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

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 pssuir 
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; 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. 

Hp 6.480,00 116.640,00 
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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: 
3.6.1bandeja 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; 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. 

Hp 6.480,00 12.960,00 

TOTAL GERAL R$ 129.600,00 
 
Ata de Registro de preços n. 656/2019, assinada em 12 de Agosto de 2019 M. I. – EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 07.701.892/0001-05. 
 

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 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/empresas habilitadas; 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 

Positivo 3.169,00 427.815,00 
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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). 

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); 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/empresas habilitadas; 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; 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 

Positivo 3.549,99 159.749,55 
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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 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: 13.1documentação: 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); 

Vaio 3.500,00 80.500,00 

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; 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; 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 

Positivo 3.169,00 47.535,00 
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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/enus/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 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 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 

Positivo 3.549,99 17.749,95 
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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): 
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 2.0instaladas 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 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. 

Vaio 3.500,00 7.000,00 

Total geral R$ 740.349,50 
 
Ata de Registro de preços n. 657/2019, assinada em 12 de Agosto de 2019 MISTER MICRO PARANÁ LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 01.518.425/0001-50. 
 

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; 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 

HP 1.600,00 72.000,00 
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(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); 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;  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. 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. 

HP 3.530,00 63.540,00 

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. 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 

HP 1.600,00 8.000,00 



QUARTA-FEIRA 13/11/2019                                   DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS                                        ANO: XI Nº: 2523 PÁG: 21

(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); 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 110 v; 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: 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; 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. 

HP 3.530,00 7.060,00 

TOTAL GERAL R$ 170.550,00 
 
Ata de Registro de preços n. 658/2019, assinada em 12 de Agosto de 2019 R. NAVES & CIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
08.759.846/0001-11. 
 

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

12 18 Und 

Impressora de etiqueta/pulseira dt band godex. 1justificativa:1a 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  quipamento 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. 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, 

Dt-band 2.393,00 43.074,00 
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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: 9.1.1.1115 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 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); 3.3gramatura: mínimo 0,003 pol 
(0,06mm), máximo 0,008 pol (0,20mm); 3.4 diâmetro do rolo: máximo 5 pol (127 mm); 3. 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: 6.11d; 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. ethernet (rj-45); 8 compatibilidade com sistemas operacionais: 8.1 o equipamento ofertado deve ser 
compatível  com: 8.1.1microsoft® windows® 7 (x86 e x64); 8.1.2microsoft ® windows® 10 (x86 e x64); 9 
requisitos de energia e operação: 9.1alimentação: 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 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. 

Dt-band 2.393,00 4.786,00 

TOTAL GERAL R$ 47.860,00 
 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 12 de Novembro de 2019. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO
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