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DECRETO Nº 072/20, DE 06 DE FEVEREIRO DE
2020.

ANO: XII Nº: 2583 PÁG: 01

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº 073/20, DE 06 DE FEVEREIRO DE
2020.

EDIÇÃO HOJE: 43 PÁGINAS

DECRETO Nº 074/20, DE 06 DE FEVEREIRO DE
2020.

SERGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município SERGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município
SERGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando:
atribuições legais e considerando:
atribuições legais e considerando:
- o contido na petição protocolada sob o nº
- o contido na petição protocolada sob o nº 186, 34397, de 04.12.2019;
de 07.01.2020;
- a disposição prevista no art. 113, da Lei
- a disposição prevista no art. 113, da Lei Municipal nº 3.225/05.
Municipal nº 3.225/05.

- o contido na petição protocolada sob o nº
35273, de 13.12.2019;
- a disposição prevista no art. 113, da Lei
Municipal nº 3.225/05.

R E S O L V E:
Art. 1º - CONCEDER ABONO DE PERMANÊNCIA,
conforme art. 40, parágrafo 19, da Constituição
Federal, com a redação dada pela E.C. nº 41/03;
parágrafo 5º, do art. 2º e parágrafo 1º, do art. 3º,
da citada Emenda, combinado com o parágrafo
2º, do art. 22; art. 34 e parágrafo 3º do art. 38,
todos da Lei Municipal nº 3.225/05, à servidora
Ilza Aparecida Santana Lopes, matrícula nº
52221-01, ocupante do cargo de Cozinheiro,
Classe C, de provimento efetivo.

R E S O L V E:
Art. 1º - CONCEDER ABONO DE PERMANÊNCIA,
conforme art. 40, parágrafo 19, da Constituição
Federal, com a redação dada pela E.C. nº 41/03;
parágrafo 5º, do art. 2º e parágrafo 1º, do art. 3º,
da citada Emenda, combinado com o parágrafo
2º, do art. 22; art. 34 e parágrafo 3º do art. 38,
todos da Lei Municipal nº 3.225/05, à servidora
Eliane Gonçalves de Souza Lissi, matrícula nº
44040-01, ocupante do cargo de Professor
de Educação Infantil, Classe C, de provimento
efetivo.

R E S O L V E:
Art. 1º - CONCEDER ABONO DE PERMANÊNCIA,
conforme art. 40, parágrafo 19, da Constituição
Federal, com a redação dada pela E.C. nº 41/03;
parágrafo 5º, do art. 2º e parágrafo 1º, do art. 3º,
da citada Emenda, combinado com o parágrafo
2º, do art. 22; art. 34 e parágrafo 3º do art. 38,
todos da Lei Municipal nº 3.225/05, à servidora
Maria Izolina Torres Pereira, matrícula nº 7754201, ocupante do cargo de Professor de Educação
Infantil, Classe C, de provimento efetivo.
Art. 2º - O valor do abono será equivalente ao
da contribuição efetivamente descontada do
servidor, ou recolhido por este, relativamente
a cada competência, de conformidade com
as disposições contidas no art. 86 - Capítulo V,
da O.N. nº 02/09, da Secretaria de Políticas da
Previdência Social.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação, com efeitos retroativos a contar
de 31.05.2019, data em que preencheu os
requisitos para aposentadoria, pela regra do art.
40, § 1º, III, “a”, da C.F..
Arapongas, 06 de fevereiro de 2020.
SERGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito
VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário de Administração

Art. 2º - O valor do abono será equivalente ao
da contribuição efetivamente descontada do
servidor, ou recolhido por este, relativamente
a cada competência, de conformidade com
as disposições contidas no art. 86 - Capítulo V,
da O.N. nº 02/09, da Secretaria de Políticas da
Previdência Social.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data
de sua publicação, com efeitos retroativos a
contar de 23.12.2019, data em que preencheu
os requisitos para aposentadoria, pela regra do
art. 2º da E.C. 41/03.
Arapongas, 06 de Fevereiro de 2020.
SERGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito
VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário de Administração

Art. 2º - O valor do abono será equivalente ao
da contribuição efetivamente descontada do
servidor, ou recolhido por este, relativamente
a cada competência, de conformidade com
as disposições contidas no art. 86 - Capítulo V,
da O.N. nº 02/09, da Secretaria de Políticas da
Previdência Social.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação, com efeitos retroativos a contar
de 13.12.2019, data em que preencheu os
requisitos para aposentadoria, pela regra do art.
2º da E.C. 41/03.
Arapongas, 06 de fevereiro de 2020.
SERGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito
VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário de Administração
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PORTARIA Nº 071/20, DE 07 DE FEVEREIRO DE
2020.

PORTARIA Nº. 075/19, DE 10 DE FEVEREIRO DE
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PORTARIA Nº. 081/19, DE 11 DE FEVEREIRO DE
2020

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, o contido na solicitação de nº
atribuições legais e considerando:
atribuições legais, o contido na C.I. nº 064/2020, 057/20, de 16/01/20, da SAUDE;
de 10/02/2020;
- A constatação de erros materiais contidos em
R E S O L V E:
Portaria nº 049/20;
R E S O L V E:
DESIGNAR, Márcia Aparecida
Coelho, matricula nº 32441/2, ocupante de
R E S O L V E:
cargo de Atendente de Creche B, de provimento
Art. 1º - TORNAR SEM EFEITO, os termos da
DESIGNAR, Ronaldo Sanches efetivo, para responder pelo cargo de Gerente
Declaração, procedida através da Portaria nº Candreva, matricula nº 41351/2, ocupante do do Pronto Atendimento – 18h - símbolo CCU18,
049/20, no que diz respeito ao servidor FABIO cargo de Agente Administrativo, de provimento no período de 10 a 29 de fevereiro de 2020, de
PELA DUARTE, matrícula nº 107468/1, ocupante efetivo, para responder pelo cargo de Assessor férias da titular.
do cargo de Odontólogo Especialista - Área: Buco Técnico Executivo - símbolo CC2, no período de
Maxilo Facial, lotado na Secretaria Municipal de 26 de fevereiro a 16 de março de 2020, de férias
Arapongas, 11 de fevereiro de 2020.
Saúde.
da titular.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Art. 2º - Este Decreto entra em
Arapongas, 10 de fevereiro de 2020.
Prefeito
vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Prefeito
Secretário Municipal de Administração
Arapongas, 07 de fevereiro de 2020.
VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Secretário Municipal de Administração
PORTARIA Nº 089/20, DE 13 DE FEVEREIRO DE
Prefeito
2020
VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração
PORTARIA Nº. 074/19, DE 10 DE FEVEREIRO DE
2020
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais;
R E S O L V E:
DESIGNAR, Andreia Fornel Lenardon,
matricula nº 69183/1, ocupante do cargo
de Analista de Tecnologia da Informação, de
provimento efetivo, para responder pelo cargo
de Assessor Técnico - símbolo FG2, no período
de 17 de fevereiro a 07 de março de 2020, de
férias da titular.
Arapongas, 10 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito
VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 076/19, DE 10 DE FEVEREIRO DE SERGIO ONOFRE DA SILVA, PREFEITO DO
2020
MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, ESTADO DO
PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, à
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município vista da C.I. nº 011/20, da Secretaria Municipal
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas de Finanças e,
atribuições legais, o contido na C.I. nº 039/2020, Considerando otimizar os procedimentos dos
de 07/02/2020;
Departamentos Competentes da Administração
Municipal,
R E S O L V E:
DESIGNAR, Roberto Demele de
R E S O L V E:
Carvalho, matricula nº 74187/1, ocupante do DETERMINAR, que fica estipulado o período de
cargo de Motorista de ônibus, de provimento 01 a 25 de cada mês, para as liquidações das
efetivo, para responder pelo cargo de Assessor notas fiscais recebidas pelo Setor de Finanças, a
Técnico Executivo - símbolo CC2, no período de fim de evitar atrasos nas prestações de contas do
10 a 29 de fevereiro de 2020, de férias do titular. Município de Arapongas.
Arapongas, 10 de fevereiro de 2020.

Arapongas, 13 de fevereiro de 2020.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

SERGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

LUIZ OQUENDO GARCIA
Secretário Municipal de Finanças
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EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS/PR.
TERMO DE CONVÊNIO Nº. 04/2019
Partes: MUNICÍPIO DE ARAPONGAS/PR e
CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE
DO OBJETO: Com vistas a operacionalização das
Ações de Assistência Farmacêutica do Sistema
Único de Saúde - SUS no Município de Arapongas.
DO VALOR: R$ 4.000.000,00 (Quatro milhões
de reais) divididos em repasses anuais no valor
de R$1.000.000,00 (Um milhão de reais) o valor
anual será repassado em 04 (quatro) parcelas no
valor de R$250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil
reais) cada, as quais deverão ser depositadas até
o dia 05 dos meses de março, junho, setembro
e dezembro, sendo a primeira parcela em
março/2020 e a última em dezembro/2023, num
total de 16 (dezesseis) parcelas conforme Plano
de Aplicação anexo a este Termo.
DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
Nº:
09.01103010003.2.032/3.3.72.30.01.00 - Fonte de
Recurso 000.
TÉRMINO DO CONVÊNIO: dezembro de 2023.
Data e Assinaturas.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito do Município de Arapongas Deliberativo
do Consórcio Intergestor
LUIZ CLÁUDIO COSTA
Presidente do Conselho
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS PR
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 012/2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS PR
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 013/2020

Objeto: Registro de Preços para prestação de
serviços de controle de pragas (desinsetização,
dedetização, e desratização) nas diversas
instalações (área interna e externa) dos
próprios públicos, em atendimento a Secretaria
Municipal de Administração - SEMAD conforme
especificações e anexos constantes no respectivo
Edital. Encerramento do recebimento dos
envelopes até 13h15min do dia 05 de março de
2020 e abertos a partir das 13h30min, do mesmo
dia, no mesmo local. O edital completo poderá
ser obtido em sua integra no site: http://www.
arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Objeto: Registro de Preços para aquisição de
grade de contenção/isolamento de área fabricada
em alumínio, em atendimento a Secretaria
Municipal da Cultura, Lazer e Eventos – SECLE,
conforme especificações e anexos constantes no
respectivo Edital. Encerramento do recebimento
dos envelopes até 09h15min do dia 05 de março
de 2020 e abertos a partir das 09h30min, do
mesmo dia, no mesmo local. O edital completo
poderá ser obtido em sua integra no site: http://
www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 17 de fevereiro de 2020.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal

Arapongas, 17 de fevereiro de 2020.
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná

AR A P N G A S
O

SECRETARIA EXECUTIVA

DECRETO Nº 100/20, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2020
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, Estado
do Paraná, no uso de suas atribuições legais, a vista da Lei nº 3.592, de 05 de janeiro de
2009 - Código de Posturas;
- Considerando as festividades do Carnaval 2020, comemorado no dia 25 de
fevereiro;
Resolve:
Art. 1º - Declarar ponto facultativo nas repartições públicas municipais no dia 24
de fevereiro de 2020 (segunda-feira), devendo ser mantidos os serviços julgados
indispensáveis pelos respectivos Secretários de cada área.
Art. 2º - No dia 26 de fevereiro de 2020, o expediente no Centro Administrativo
Municipal terá início às 13:00 horas.
Parágrafo Único - Os CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CMEIS e as UNIDADES
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO terão expediente em horário normal no dia 26 de fevereiro.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Arapongas, 14 de fevereiro de 2020.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná
AR A P N G A S
O

DECRETO Nº 102/20, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020
Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar,
no orçamento do Município de Arapongas, para o exercício
de 2020 e a ajustar as programações estabelecidas no
Plano Plurianual 2018 a 2021 da Lei nº. 4.606 de
17/10/2017, 1ª alteração Lei n° 4.722 de 04/12/2018 e 2ª
alteração Lei n° 4.827 de 25/11/2019 e na Lei de Diretrizes
Orçamentárias de 2020, Lei 4.794 de 28/06/2019, alterada
pela Lei n° 4.826 de 25/11/2019.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, usando de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento-programa do Município de Arapongas, para o
exercício de 2020, com base no art.5° da Lei Municipal nº. 4.825, de 25 de novembro de 2019, Crédito Adicional Suplementar no
valor de R$ 50.700,00 (cinquenta mil e setecentos reais).
04.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.01 – Manutenção dos Serviços Secretaria de Administração
041220003.2.011/34.4.90.52.00 – Equipamentos e material permanente....................................................................... R$ 50.700,00
Fonte de recurso 002
Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo anterior, serão utilizados como recursos, na forma do
disposto no artigo 43, parágrafo 1°, inciso I, da Lei Federal nº. 4.320, de 17/03/1964, o superávit financeiro do exercício de 2019 da
fonte de recurso abaixo especificados:
FONTE DE RECURSO
002

DRM - EC nº 93/2016

ESPECIFICAÇÃO

VALOR
50.700,00

Art. 3º - Em decorrência da abertura de Crédito Adicional Suplementar constante do artigo 1º, com recursos
provenientes de superávit financeiro constante do artigo 2º do presente decreto, o montante das despesas e parte das metas
físicas programadas para o exercício de 2020 nas ações orçamentárias estabelecida no Plano Plurianual 2018 a 2021 da Lei nº.
4.606 de 17/10/2017, 1ª alteração Lei n° 4.722 de 04/12/2018 e 2ª alteração Lei n° 4.827 de 25/11/2019, ficam re-programadas na
forma abaixo descrita:
ÓRGÃO: 04.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PRINCIPAIS METAS
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
UNIDADE
01
UNIDADE:
MANUTENÇÃO
DOS
SERVIÇOS
DA
SECRETARIA
DE
ADMINISTRAÇÃO
04
FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
122
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
0003
PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO
2.011
Atividade: Manutenção dos Serviços da
Secretaria de Administração
Fonte de recurso 002 – Valor suplem.
R$ 1,00
34.4.90.52.00 – Equipamentos e material
permanente
Principais serviços e ou produtos
0001
Manter os serviços da secretaria
Apoio
Administrativo
Houve aumento da meta física

2018

2019

2020

2021

-

-

50.700

-

-

-

01

-

Art. 4º - Face abertura de Crédito Adicional Suplementar a que se refere o art. 1º, com recursos provenientes de
superávit financeiro constante do artigo 2º e em razão dos ajustes efetuados através do artigo 3º do presente decreto, o montante
das despesas e parte das metas físicas programadas para o exercício de 2020 nas atividades orçamentárias estabelecida na Lei
de Diretrizes Orçamentárias de 2020, Lei 4.794 de 28/06/2019, alterada pela Lei n° 4.826 de 25/11/2019, ficam re-programadas na
forma abaixo descrita:
ORGÃO: 04.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
01
UNIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE

2020
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná

AR A P N G A S
O

04
122
0003
2.011

0001

FUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO
Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria
Administração
Fonte de recurso 002 – Valor suplem.
34.4.90.52.00 – Equipamentos e material permanente
Principais serviços e ou produtos
Manter os serviços da secretaria

de

R$ 1,00

50.700

Apoio
Administrativo

01

Houve aumento da meta física
Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 17 de fevereiro de 2020.

LUIZ OQUENDO GARCIA
Secretário Municipal de Finanças

SERGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná

AR A P

ON G A S

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA nº. 083/20, de 11 de fevereiro de 2020
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, a vista do contido nas solicitações nºs. 083 e 128/20, da SAUDE;
R E S O L V E:
DESIGNAR, os servidores abaixo, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, para responder pelos
respectivos cargos, nos períodos de férias de seus titulares, conforme segue:
Matricula

Servidor

Período

Cargo

108413/4

Claudineia Gasparini

03 a 22/02/2020

1197456/1

Gislaine de Salles Bernardo

03 a 22/02/2020

Chefe de Divisão Administrativa –
símbolo CC4
Assessor Técnico – símbolo FG2

109304/2

Guilherme Caina Okamoto

14/01 a 12/02/2020

Gerente da Unid. de Pronto Atend.
24Hrs – símbolo CCU24

112623/1

Franciele dos Santos de
Toledo

27/01 a 15/02/2020

Diretor Administrativo – símbolo CC2

Arapongas, 11 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito
VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná

AR A P

ON G A S

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
ERRATA

DECRETO nº. 066/20, de 04 de fevereiro de 2020.

Onde se lê:
CARGO: ODONTÓLOGO ESPECIALISTA
MATRÍCULA

CONTRATO

SERVIDOR

107476

1

HUGO RICARDO CROTI

105139

1

RODRIGO SANDRIN

CLASSE

DATA DE
CONCESSÃO

Nº PROCESSO

B

05/02/2020

35272, de 13/12/2019

B

11/02/2020

35268, de 13/12/2019

Leia-se:
CARGO: ODONTÓLOGO ESPECIALISTA
MATRÍCULA

CONTRATO

SERVIDOR

107476

1

HUGO RICARDO CROTI

105139

1

RODRIGO SANDRIN

CLASSE

DATA DE
CONCESSÃO

Nº PROCESSO

C

05/02/2020

35272, de 13/12/2019

C

11/02/2020

35268, de 13/12/2019

Arapongas, 07 de fevereiro de 2020
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito
VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná
AR A P N G A S
O

Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Recursos Humanos

PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS
EDITAL nº 020/20, de 13 de fevereiro de 2020.
A Prefeitura do Município de Arapongas, tendo em vista o Processo Seletivo de Estagiários, realizado
através do Edital nº. 028/19, de 09/05/2019 e homologado pelo Edital nº. 037/19, de 27/06/2019 e considerando:
- o contido no Edital nº 017/20, de 05/02/2020;
TORNA PÚBLICO:
Art. 1° - Que os candidatos, abaixo relacionados, ficam eliminados do presente Processo Seletivo de
Estagiários, pelo motivo a seguir:
CURSO: ADMINISTRAÇÃO - CARGA HORÁRIA 20H
CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
CLASSIFICAÇÃO
NOME
01
KALINE MICAELI BAPTISTA ALVES

MOTIVO
Não atendimento a convocação

CURSO: PEDAGOGIA- CARGA HORÁRIA 20H
CANDIDATOS GERAL
CLASSIFICAÇÃO
16
18

NOME
FERNANDA EDUARDA MENDES
GABRIELA ALEIXO HIRATA

MOTIVO
Não atendimento a convocação
Não atendimento a convocação

CURSO: PEDAGOGIA- CARGA HORÁRIA 30H
CANDIDATOS GERAL
CLASSIFICAÇÃO
35

NOME
ANDREZA PRECINOTO FERREIRA GUERREIRO

MOTIVO
Não atendimento a convocação

CURSO: SERVIÇO SOCIAL - CARGA HORÁRIA 20H
CANDIDATOS GERAL
CLASSIFICAÇÃO
03
contrário.

NOME
ANGELA GABRIELA NUNES DA SILVA

MOTIVO
Não atendimento a convocação

Art. 2º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas às disposições em
Arapongas, 13 de fevereiro de 2020.
VALDECIR ANTÔNIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito
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Estado do Paraná
AR A P N G A S
O

Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Recursos Humanos

PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS
EDITAL nº 021/20, de 13 de fevereiro de 2020.
A Prefeitura do Município de Arapongas, convoca candidatos (a)s classificados (a)s no Processo Seletivo de Estagiários,
aberto pelo Edital nº. 028/19, de 09/05/2019 e homologado pelo Edital nº. 037/19, de 27/06/2019:
Art. 1º - FICAM CONVOCADOS(A)S, os(a)s candidatos(a)s classificados(a)s no Processo Seletivo de Estagiários, aberto pelo
Edital nº. 028/19, de 09/05/2019 e homologado pelo Edital nº. 037/19, de 27/06/2019, constante no ANEXO I, para comparecerem na Diretoria de
Recursos Humanos desta Prefeitura, situada na Rua das Garças, 750 (esquina com Rua Flamingos); no prazo improrrogável de 02 (dois) dias úteis, a
contar da data da publicação oficial deste, no horário das 13h às 17h, para demais formalidades legais, conforme previsto no item 9.4 , do Edital nº
028/19.
Art. 2º - O não atendimento quanto ao contido no item 9.4, do Edital nº 028/19, implicará inabilitação automática do (a)
candidato (a) para o Processo Seletivo de Estagiários, reservando-se ao município o direito de convocar o(a) próximo(a) candidato(a) da lista de
classificação, não cabendo nessas hipóteses, pedido de reconsideração ou recurso.
Art. 3º - As vagas destinadas aos candidatos com deficiência e candidatos com baixa renda candidato que não forem
preenchidas serão destinadas aos demais candidatos (as) observada a ordem geral de classificação, conforme previsto nos ítens 7.5 e 8.4, do Edital
nº 028/19.
Art. 4º - O (A) candidato (a) classificado (a) que não tiver interesse em aceitar a vaga ofertada, assinará Termo de Desistência
e terá seu nome eliminado da lista de classificação.
Art. 5º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Arapongas, 13 de fevereiro de 2020.
VALDECIR ANTÔNIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

ANEXO I
(Edital nº 021/20, de 13/02/2020)
CURSO: ENSINO MÉDIO - CARGA HORÁRIA 20H
CANDIDATOS GERAL
NOME

CLASSIFICAÇÃO
32

GABRIEL DOS SANTOS XIMENES
CURSO: ADMINISTRAÇÃO - CARGA HORÁRIA 20H
CANDIDATOS GERAL
NOME

CLASSIFICAÇÃO
02

ANA LAURA OKIISHI JUNQUEIRA FORLINI
CURSO: PEDAGOGIA - CARGA HORÁRIA 20H
CANDIDATOS GERAL
NOME

CLASSIFICAÇÃO

SANDRA FERREIRA DOS SANTOS LIBERALESSO

20

ANA PAULA ALVES DE SOUZA

21

JOEL DE LIMA NASCIMENTO

22

SILVANA TRINDADE DA SILVA CABRAL

23

CURSO: PEDAGOGIA - CARGA HORÁRIA 30H
CANDIDATOS GERAL
NOME

CLASSIFICAÇÃO
37

GABRIELA STEIN FITHS

1
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D IV U LGAÇ ÃO

E D I TA L N º 0 2 3 / 2 0 2 0
DA D ATA , P E R Í O D O , H O R Á R I O E L O C A L DA P R O VA
E D I TA L D E C O N C U R S O P Ú B L I C O N . º 0 8 7 / 2 0 1 9

O B J E T I VA

O Prefeito do Município de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições
estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, TORNA
PÚBLICO a Divulgação da Data, Período, Horário e Local da Prova Objetiva do Concurso Público aberto pelo Edital nº
087/2019, nos seguintes termos:
Art.1º Para os cargos Agente Administrativo, Agente Comunitário de Saúde, Analista de Tecnologia (Área: Redes e
Comunicação de Dados) , Arquiteto, Assistente Social, Atendente de Farmácia, Auxiliar de Cuidador, Auxiliar
de Saúde Bucal, Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar de Serviços em Cemitério, Bibliotecário, Confeiteiro,
Cuidador – 30h, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Eletricista, Farmacêutico, Fonoaudiólogo – 20h, Historiador, Maestro, Marceneiro, Médico Especialista (Área: Psiquiatria), Médico – Clínico Geral, Motorista I, Motorista II (Área: Caminhão), Nutricionista, Odontólogo – 20h, Odontólogo Especialista (Área: Endodontia),
Operador de Máquina Automotiva de Grande Porte, Operador de Som, Iluminação e Imagem ( Área: Sonorização), Pintor de Sinalização Viária, Professor, Professor (Área: Educação Física), Psicólogo – 20h, Técnico
em Enfermagem, Técnico em Laboratório de Análises Clínicas, Técnico em Tecnologia da Informação (Área:
Manutenção em Equipamentos de Informática) e Técnico em Vigilância Sanitária – 30h, a prova objetiva será
realizada na data de 08/03/2020 (DOMINGO), no período MATUTINO, na cidade de Arapongas, Estado do Paraná.
I.

O portão de acesso ao local de realização da prova objetiva será aberto às 08h00min e fechado às
08h45min, observado o horário de Brasília.

II.

A aplicação da prova objetiva terá início 15 minutos após o fechamento do portão de acesso, observado o
horário de Brasília.

III.

A prova objetiva terá a duração de 03 (três) horas, incluído o tempo de marcação nas folhas de respostas.

Art.2º Para os cargos Advogado, Agente de Combate às Endemias, Atendente Social, Auxiliar de Biblioteca, Auxiliar
de Enfermagem, Condutor de Ambulância, Cozinheiro, Cuidador – 40h, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Farmacêutico Bioquímico, Fiscal Ambiental, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo – 30h, Instrutor de Programas (Área:
Informática Básica), Instrutor de Trabalhos Manuais, Jardineiro, Médico Especialista (Área: Pediatria), Médico Especialista (Ginecologista e Obstetrícia), Médico Plantonista, Médico Veterinário Sanitarista, Motorista
II (Área: ônibus), Odontólogo – 40h, Orientador Social, Padeiro, Professor de Educação Infantil, Protético,
Psicólogo – 30h, Secretário de Documentação Escolar, Técnico em Saúde Bucal, Técnico em Tecnologia da
Informação (Área: Redes e Comunicação de Dados), Técnico em Vigilância Sanitária – 40h, Técnico Esportivo, Telefonista e Vigilante Municipal, a prova objetiva será realizada na data de 08/03/2020 (DOMINGO), no
período VESPERTINO, na cidade de Arapongas, Estado do Paraná.
I.

O portão de acesso ao local de realização da prova objetiva será aberto às 14h00min e fechado às
14h45min, observado o horário de Brasília.

II.

A aplicação da prova objetiva terá início 15 minutos após o fechamento do portão de acesso, observado o
horário de Brasília.

III.

A prova objetiva terá a duração de 03 (três) horas, incluído o tempo de marcação nas folhas de respostas.

Art.3º Para conhecer o endereço do local de realização da prova objetiva, o candidato deverá acessar a “ÁREA DO CANDIDATO” e imprimir o CARTÃO DE CONVOCAÇÃO que estará disponível no endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br, a partir do dia 18/02/2020. A identificação do local de realização da prova objetiva é de responsabilidade exclusiva do candidato, não podendo o mesmo realizar a prova em desconformidade com as disposições
estabelecidas neste Edital.

Edital nº 023/2020 – Divulgação da Data, Período, Horário e Local da Prova Objetiva
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Art.4º O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) minutos do horário fixado
para o fechamento do portão de acesso ao local de realização das provas, munido de CANETA ESFEROGRÁFICA
DE TINTA AZUL OU PRETA FABRICADA EM MATERIAL TRANSPARENTE, seu DOCUMENTO ORIGINAL OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO e o cartão de convocação do candidato impresso através da “ÁREA DO
CANDIDATO” disponível no endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br.
Art.5º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.
Arapongas, 18 de fevereiro de 2020.

Sérgio Onofre da Silva
Prefeito do Município

Edital nº 023/2020 – Divulgação da Data, Período, Horário e Local da Prova Objetiva
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 017/2019 – Processo Adm. N º 026/2019.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, EM
ATENDIMENTO A 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. 384/2019, assinada em 16 de Maio de 2019 - CAROL COMERCIAL – EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ nº 10.867.300/0001-26.
Item

Qtd

38

3.036

62

1.070

68
69

275
265

74

17

78

275

82

660

94

88

109

17

110

17

127

48

Und

Descrição

Carne de frango - coxa e sobrecoxa - resfriada. O produto deve ser manipulado em
condições higiênicas, abatidos sob inspeção sanitária, devendo ser resfriado e transportado à
temperatura de 6 a 10ºc. A carne de frango deve apresentar-se livre de parasitas e de
Quilograma qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração.
Embalagem: o produto deverá ser embalado em embalagem plástica flexível, atóxica,
resistente, em pacotes de 1 kg. Contendo o tipo do corte da carne, peso, validade e número
de registro (sif ou sip ou certificação municipal de arapongas).
Biscoito de polvilho salgado 1ª qualidade: pacote de 200g. Produto a base de polvilho,
gordura vegetal, ovos, sal refinado, leite em pó e farinha integral de soja. Formato tipo
argola pequena. Não conter glúten. Serão rejeitados biscoitos, queimados e de caracteres
organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar
Unidade quebradiço. O produto e suas condições deverão estar de acordo com a nta 48 (normas
técnicas para biscoito e bolachas - decreto 12.486 de 20/10/78) o produto deve estar
acondicionado em embalagem primaria plástica, atóxica, resistente, lacrada e embalagem
secundaria de caixas de papelão reforçado.
Canela em pó, pct de 05 gr, contendo informação nutricional na embalagem.
Pacote
Canela em rama, pct 10 gr, contendo informação nutricional na embalagem.
Pacote
Chocomole preta - caixa com 50 unidades, que deverá constar o nome e marca do produto,
Caixa
data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de informações nutricionais.
Cravo, pct 07 gr. Contendo informação nutricional na embalagem.
Pacote
Ervilha em conserva - embalagem tetra pak, peso líquido de 280g e peso drenado: 200g. 1ª
qualidade. Ervilha em grãos inteiros selecionados. O produto deve apresentar: cor apropriada
ao produto; sabor e odor próprios dos ingredientes, devendo o produto estar isento de
sabores e odores estranhos; textura apropriada; uniformidade de tamanho e formato;
Unidade ausência de defeitos tais como cascas, sementes, unidades manchadas ou descoloridas,
resíduos de vegetais e outros; ph adequado à composição e natureza do produto. O produto e
suas condições devem estar de acordo com a nta - 31 (normas técnicas para hortaliças em
conserva - decreto 12.486 de 20/10/78).
Gelatina - pó para preparo de gelatina sabor uva - embalagem de 01 kg. Com corante natural.
Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Na embalagem deverá constar o
Pacote
nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de
informações nutricionais.
Paçoca caseira - pacote com 50 unidades, contendo informação nutricional, data de
Caixa
fabricação e validade e número do lote.
Pé de moleque - pacote com 50 unidades, contendo informação nutricional, data de
Caixa
fabricação e validade e número do lote.
Creme vegetal com sal. Pote plástico, peso líquido de 500g, feito com óleos vegetais de
girassol e linhaça, rico em ácidos gordos (ômega 3 e 6), enriquecidas com vitaminas a, d e e.
Ingredientes: água, óleo vegetal, vitaminas e, a e d, emulsificantes mono e diglicerídeos de
ácidos graxos e polirricinoleato poliglicerol, conservadores benzoato de sódio e sorbato de
Unidade potássio, acidulante ácido cítrico, aromatizante (aroma idêntico ao natural de manteiga),
sequestrante edta cálcio dissódico, antioxidantes tbhq e bht e corantes urucum e cúrcuma.
Não contêm glúten. Deve conter data de fabricação, prazo de validade e número do lote.
Prazo mínimo de validade de 11 meses a partir da data de entrega.

Marca

Valor Unitário
R$

Valor Total
R$

Guibon

6,28

19.066,08

Killman

4,65

4.975,50

Catemar
Catemar

0,71
0,71

195,25
188,15

Nutribonn

15,56

264,52

Catemar

1,19

327,25

Quero

2,05

1.353,00

Apti

9,28

816,64

Docingá

8,50

144,50

Docingá

8,50

144,50

Becel

7,09

340,32

TOTAL GERAL R$

27.815,71

Ata de Registro de preços n. 385/2019, assinada em 16 de Maio de 2019 - CASA VILA REAL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA., pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 78.586.617/0001-28.
Item

Qtd.

Unid.

Descrição

Marca

Valor Unitário
R$

Valor Total
R$

01

470

Quilograma

Abacate de primeira qualidade, deverá estar com a casca lisa, verde, apresentando
grau de maturação que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação
em condições adequadas para o consumo, isento de sujidades, parasitas e larvas.

Ceasa

3,00

1.410,00

02

1.030

Unidade

Abacaxi produto são, limpo e de boa qualidade, sem defeitos, suficientemente
desenvolvido, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade e uniformidade no
tamanho e na cor. Não serão permitidos rachaduras, perfurações e cortes. Deve
apresentar grau de maturação que permita suportar a manipulação e transporte, com
ausência de sujidades, parasitas e larvas.

Ceasa

3,00

3.090,00

03

260

Quilograma

Abobora menina - casca lisa, firme, coloração uniforme verde clara. Tamanho médio
a grande, livre de danos mecânicos, fisiológicos, de pragas e doenças. Ausência de
podridão.

Ceasa

1,50

390,00

Alface crespa com folhas grandes e crespas, textura macia, mas consistente, sem
formação de cabeça, coloração verde, ausência de danos físicos, insetos e lesões
provocadas por doenças; transportadas em sacos plásticos transparentes de primeiro
uso

Ceasa

1,44

1.900,80

Ceasa

7,90

3.183,70

06

1.320

Unidade

07

403

Quilograma

12

440

Unidade

Alho bulbo in natura, nacional,de primeira qualidade, compacto e firme, sem lesões
de origem, livre de resíduos, tamanho e cor uniforme, bem desenvolvido, isento de
sujidade e parasitas.
Brócolis tipo ramoso, in natura. Tamanho e coloração uniformes, consumo imediato
e em escala, no decorrer da semana no máximo de 7 (sete) dias antes do vencimento.
Folhas firmes sem áreas amareladas, sem sujidades.

Ceasa

3,79

1.667,60

Ceasa

1,69

1.377,35

13

815

Quilograma

Cebola seca - grupo 1, subgrupo amarela, tipo extra.
Não podem apresentar resíduos de substâncias nocivas à saúde, acima dos limites de
tolerâncias admitidas pela legislação vigente; mau estado de conservação; odor e
sabor estranhos ao produto.

14

775

Quilograma

Cenoura - coloração uniforme, sem sujidade, grupo: nantes, categoria i, classe: 14.
Não podem apresentar resíduos de substâncias nocivas à saúde, acima dos limites de
tolerâncias admitidas pela legislação vigente; mau estado de conservação; odor e
sabor estranhos ao produto.

Ceasa

1,34

1.038,50

15

570

Maço

Cheiro verde ótima qualidade, sem defeitos, com folhas verdes, sem traços de
descoloração turgescente, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Deverão apresentar
coloração e tamanho uniforme e típicos da variedade. Maço de 200 g - 150 g de
cebolinha e 50 g de salsinha.

Ceasa

1,00

570,00

17

440

Unidade

Couve flor selecionada, fresca, de ótima qualidade, compacta, firme, coloração
uniforme, aroma, cor, típicos da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento.
Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e a aparência, deve estar
isenta de sujidades, parasitas, rachaduras, cortes e perfurações.

Ceasa

4,40

1.936,00

18

780

Unidade

Ceasa

1,73

1.349,40

20

2.910

Quilograma

Ceasa

1,21

3.521,10

21

595

Quilograma

Ceasa

1,99

1.184,05

22

2.755

Quilograma

Ceasa

2,65

7.300,75

23

920

Quilograma

Ceasa

2,05

1.886,00

Couve-manteiga - folhas integras, ausência de folhas murchas e podridão.
Transportadas em sacos plásticos transparentes de primeiro uso. Mínimo de 400
gramas.
Laranja pera, inteiras, frescas, não apresentar
problemas com coloração não
características, estar machucada, perfurada, muito madura e nem muito verde.
Limão taiti não apresentar alteração de coloração não característica, estar
machucado, perfurado e muito maduro.
Maçã gala - tipo extra
Coloração avermelhada sobre fundo amarelo, não apresentar podridão, sinal de
congelamento e desidratação.
Mamão grupo: solo, comprido. Subgrupo 3 e categoria extra. Não apresentar
resíduos de substâncias nocivas à saúde, acima dos limites de tolerância admitidas
pela legislação vigente; mau estado de conservação; odor e sabor estranhos ao
produto. Apresentar grau de maturação que permita suportar a manipulação e o
transporte.
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46

560
850

Quilograma

Manga palmer - textura firme, mas amadurecido. Ausência de danos mecânicos,
murcha, podridão, manchas e presença de doenças.

Ceasa

Quilograma

Mussarela fatiada, resfriada. Embalagem: plástica flexível, atóxica, resistente,
transparente, à vácuo contendo 500g. Peso unitário (fatia): 15 a 20g. Na embalagem
deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação e prazo de validade.

Volpato

ANO: XII Nº: 2583 PÁG: 14

2,60

1.456,00

19,76

16.796,00

8,45

10.309,00

49

1.220

Quilograma

Pernil suíno em cubos - resfriado sem osso e sem couro, abatidos sob inspeção
sanitária, contendo no máximo 06% de gordura, isenta de cartilagem, sem sebo,
máximo de 03% de aponervose. A carne deve apresentar-se livre de parasitas e de
qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, Rainha da Paz SIF
devendo conter obrigatoriamente registro de inspeção sanitária. Embalagem: o
2914
produto deverá ser embalado à vácuo em embalagem plástica flexível, atóxica,
resistente, transparente contendo de 1 kg, contendo o tipo do corte da carne, peso,
validade e número de registro (sif ou sip ou certificação municipal de arapongas).

51

770

Quilograma

Presunto cozido sem capa de gordura fatiado - resfriado, contendo pernil suíno
magro, sal, glicose, estabilizantes, antioxidantes e conservadores. Peso unitário (uma
fatia) = 15 a 20 g. Embalagem: o produto deverá ser embalado à vácuo em
embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, transparente contendo 500g. . Na
embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação e prazo
de validade.

Nobre SIF 828

14,50

11.165,00

Volpato

29,77

12.801,10

52

430

Quilograma

Queijo branco - tipo minas frescal: produto elaborado a partir de leite pasteurizado,
coalho e sal. O produto deve ser elaborado em condições adequadas de higiene. A
embalagem primária dever ser em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não
violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o seu consumo.
Embalagem primária de 1 kg. Deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricional, numero de lote, quantidade do produto, prazo
de validade, número do registro no ministério da agricultura/ sif/dipoa e carimbo de
inspeção do sif, sisp ou sim. O produto deve ser entregue em transporte refrigerado.

53

1.644

Unidade

Requeijão cremoso tradicional - sem adição de amido, elaborado com leite, creme de
leite e ingredientes naturais. Aspecto liso, sem formação de crosta na superfície, sem
grumos e dessoramento. Consistência pastosa. Cor: branca, homogênea. Odor/sabor
característico. Embalado em copo plástico hermeticamente fechado com peso
líquido de 200 gramas, rótulo contendo valor nutricional, fabricante, validade e lote.
Validade mínima de 40 dias a contar da entrega.

Frimesa

4,75

7.809,00

56

1.164

Unidade

Açúcar cristal de 1ª, contendo no mínimo 99,3% de carboidrato por porção - pacote
de 5 kg contendo informação nutricional. Data mínima de validade de 24 meses a
partir da data da entrega. Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto,
data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de informações
nutricionais.

Doce Sucar

7,75

9.021,00

Racine

2,30

3.082,00

63

1.340

Pacote

Biscoito doce, tipo maisena, embalagem plástica contendo 400g. Isento de mofo,
odores estranhos e substâncias nocivas. Na embalagem deverá constar o nome e
marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de
informações nutricionais. Prazo mínimo de validade de 06 meses, a partir da data de
entrega.

64

840

Pacote

Biscoito salgado tipo cream cracker - isento de mofo, odores estranhos e substâncias
nocivas. Deve ser crocante e sem sabor ranço.validade mínima de 12 meses a partir
da data de entrega. Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data
de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de informações
nutricionais. Embalagem de 400g.

Racine

2,42

2.032,80

71

200

Unidade

Cereal matinal esférico de milho sabor chocolate pacote de 01 kg enriquecido com
vitaminas e sais minerais. Na embalagem deverá constar o nome e marca do
produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de
informações nutricionais. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.

Gold Flakes

8,55

1.710,00

União

1,90

2.166,00

72

1.140

Unidade

Chá de erva mate tostado antioxidante - caixa de 250g, contendo informação
nutricional. Produto constituído de folhas novas, hastes e talos ligeiramente tostados
de erva mate, sem coloração artificial, sem mistura com outras ervas, sãs e limpos,
100% puro. Não devera conter substancias estranha à sua constituição normal, nem
elementos vegetais estranhos à espécie. O produto e suas condições deverão estar de
acordo com a nta 41 e 46 (normas técnicas para chá / mate - decreto 12.486 de
20/10/78). O produto deve estar acondicionado em embalagem primária de
caixinhas de papelão atóxico resistente, lacradas.

79

732

Unidade

Creme de leite uht homogeneizado - sem necessidade de refrigeração. Embalagem
tetrapak de 200g. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de
entrega. A embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de
fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de informações nutricionais

Lider

2,10

1.537,20

Vitoriosa

1,49

1.966,80

85

1.320

Unidade

Farinha de trigo especial pacote de 01 kg. Contendo informação nutricional,
enriquecida com ferro e ácido fólico, cor branca, livre de odores, sabores e materiais
estranhos. Na embalagem deve ter a informação nutricional, data de fabricação e
validade e número de lote.

88

722

Unidade

Fermento químico em pó - embalagem de 100g. Na embalagem deverá constar o
nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e
tabela de informações nutricionais. Prazo de validade não inferior a 6 meses a partir
da data de entrega.

Dona Benta

1,35

974,70

96

395

Unidade

Goiabada - em massa ou pasta homogênea e de consistência que possibilite o corte.
Obtido das partes comestíveis desintegradas da goiaba, com açúcar, contendo
pectina, ajustador de ph. Isento de sujidades, larvas e parasitos, com aspecto, cor,
cheiro e sabor próprios. Peso líquido de 300g.

Só Fruta

1,35

533,25

97

828

Unidade

Leite condensado - contendo leite integral, açúcar e lactose, embalagem tetra pak de
395g, deve constar na embalagem data de fabricação e validade, informação
nutricional e número de lote.

Nene

2,89

2.392,92

Unidade

Molho de tomate pronto tradicional - desenvolvido com tomates selecionados, sachê
de 340 g. Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de
fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de informações nutricionais.

Só Fruta

1,00

710,00

Pacote

Pó para refresco sabor abacaxi - com corante natural, embalagem de 1 kg, contendo
informação nutricional, data de fabricação e validade e número do lote.

Nutringá

4,40

1.430,00

Pacote

Pó para refresco sabor laranja - com corante natural, embalagem de 1 kg, contendo
informação nutricional, data de fabricação e validade e número do lote.

Nutringá

4,40

1.430,00

Pacote

Pó para refresco sabor uva - com corante natural, embalagem de 1 kg, contendo
informação nutricional, data de fabricação e validade e número do lote.

Nutringá

4,40

1.430,00

Quilograma

Sal moído e iodado embalagem de 01 kg . Na embalagem deverá constar o nome e
marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de
informações nutricionais.

Garça

0,76

1.022,20

Unidade

Sardinha em óleo comestível e sal, contendo ômega 3 e zero% de gordura trans. Na
embalagem deverá conter a informação nutricional, data de fabricação e validade e
número do lote. Peso líquido de 125 g e peso drenado de 83 g.

Palmeira

2,20

1.716,00

TOTAL GERAL R$

125.296,22

106
111
112
113
119

120

710
325
325
325
1.345

780

Ata de Registro de preços n. 386/2019, assinada em 16 de Maio de 2019 - R & M ALIMENTOS EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
nº 29.421.808/0001-24.
Item

Qtd.

Unid.

Descrição

Marca

Valor Unitário
R$

Valor Total
R$

08

2.760

Quilograma

Banana nanica, não apresentar problemas com coloração não característica, estar
machucada, perfurada, muito madura e nem muito verde.

Ceasa

1,20

3.312,00

Quilograma

Batata inglesa lisa - tamanho médio a grande. Isenta de partes pútridas; consistência
firme; sem indício de germinação; sem sujidade e isenta de coloração esverdeada

Ceasa

1,35

1.498,50

10

1.110
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16

260

Quilograma

Chuchu - deve estar fisiologicamente desenvolvido, bem formado, limpo, de
coloração própria. Com superfície praticamente lisa, livre de danos mecânicos,
fisiológicos, de pragas e doenças, isento de substâncias nocivas à saúde, permitindose apenas, as tolerâncias previstas nas presentes normas. Não apresentar fibroso,
manchado, murcho e queimado.

Ceasa

2,39

621,40

27

2.410

Quilograma

Melancia grupo comum, coloração do fundo da casca verde, coloração da polpa
vermelha, presença de sementes, listras grossas, categoria i. Peso mínimo de 10 kg a
unidade.

Ceasa

1,17

2.819,70

Quilograma

Pepino fujinara deve ser fresco, isento de substâncias terrosas, ou corpos estranhos
aderidos à superfície externa e no ponto de consumo. Não são tolerados os defeitos
que prejudiquem o consumo ou o rendimento como: desidratação, ferimento, oco,
podridão e virose.

Ceasa

1,89

661,50

28

350

29

507

Unidade

Repolho - tamanho e coloração verde e uniforme. Produto selecionado consistente
ao toque e isento de partes amassadas ou batidas, sem raízes.

Ceasa

2,24

1.135,68

30

1.570

Quilograma

Tangerina poncã - coloração alaranjada. Ausência de danos mecânicos, murcha,
podridão, manchas e presença de doenças.

Ceasa

3,17

4.976,90

Quilograma

Tomate italiano ou rasteiro - coloração vermelha uniforme, pele lisa, firme e
brilhante. Ausência de danos mecânicos, murcha, podridão, manchas e presença de
doenças.

Ceasa

31

1.900

2,34

4.446,00

2,80

7.319,20

Choco vip

5,44

6.800,00

Catemar

3,29

394,80

Vo geralda

9,40

8.347,20

47

2.614

Dúzias

Ovos de galinha, casca branca, lisa, sem granulações, nem enrugamento e fissuras,
tamanho grande, classe a. Inspecionada pelo ministério da agricultura, contendo
informação nutricional e data de validade na embalagem. Embalagem contendo 12 Ovos mandaguaçu
unidades.

55

1.250

Pacote

Achocolatado em pó - açúcar, cacau em pó, enriquecido com 10 vitaminas e sais
minerais. Fácil dissolução, aspecto, cor, odor e sabor característicos. - embalagem
contendo 01 kg. Data de validade de 12 meses a partir da data de entrega. Na
embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de
validade, número de lote e tabela de informações nutricionais.

58

120

Unidade

60

888

Pacote

67

1.872

Pacote

Café torrado e moído com tolerância de 1% de impurezas, umidade máxima de 6%,
cafeína mínima de 0,7%p/p, grãos selecionados torrado e moído, forte, embalagem a
alto vácuo, apresentando selo de pureza abic e informação nutricional. Pct de 500gr

Brasil

4,80

8.985,60

76

135

Unidade

Colorau - colorífico, fubá, urucum e óleo de soja - pacote de 200g - Na embalagem
deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade,
número de lote e tabela de informações nutricionais. Validade mínima de 24 meses a
partir da data de entrega.

Catemar

1,18

159,30

86

1.510

Unidade

Feijão carioca novo, tipo 1, com 90 a 98% de grãos inteiros, limpos e secos,
contendo informação nutricional, embalagem de 1 kg. Na embalagem deverá constar
o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e
tabela de informações nutricionais. Validade mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.

Grego

5,02

7.580,20

87

151

Unidade

Feijão preto tipo 1 – classe preto, em sacos plásticos, transparentes, isento de
sujidades, não violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega, pacote de 01 kg.

Grego

4,13

623,63

90

520

Unidade

Fubá de milho desgerminado, extrafino, mimoso enriquecido com ferro e ácido
fólico pacote 01 kg.
Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega. Na embalagem deverá
constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número
de lote e tabela de informações nutricionais.

Nutrinovo

1,18

613,60

98

80

Pacote

Macarrão de letrinha, semolado, com ovos, contendo informação nutricional na
embalagem, pacote de 500g, prazo mínimo de validade de 10 meses a partir da data
de entrega.

Renata

2,64

211,20

104

527

Pacote

Milho de pipoca premium, classe amarelo, grupo duro, tipo 1, embalagem em saco
de polietileno de 500g. Isento de odores estranhos ou qualquer substância nociva.
Rótulo com informação nutricional, data de validade e lote. Informação sobre
glúten. Prazo mínimo de validade de 06 meses a partir da data de entrega.

Catemar

1,30

685,10

107

2.035

Unidade

Oleo de soja refinado 900 ml - 120 kcal/100ml, contendo informação nutricional

Cocamar

2,84

5.779,40

121

588

Unidade

Vinagre de álcool claro - fermentado acético de álcool, frasco de 750 ml. Na
embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de
validade, número de lote e tabela de informações nutricionais.

Neval

0,94

552,72

TOTAL GERAL R$

67.523,63

Amendoim cru descascado, selecionado, miúdo, tipo 1, embalagem de 500g. Na
embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de
validade, número de lote e tabela de informações nutricionais.
Arroz agulhinha tipo 1 - classe longo, fino, polido, sem glúten, com laudo de
classificação constando umidade máxima de 14% e quebrados até 9,5%. Embalagem
de polietileno, atóxico, transparente, resistente, pacote de 5 kg e validade mínima de
12 meses a partir da data de entrega. Na embalagem deverá constar o nome e marca
do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de
informações nutricionais.

Ata de Registro de preços n. 387/2019, assinada em 16 de Maio de 2019 - R T ANTUNES & CIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº
09.292.122/0001-73.
Item
09

Quant.
130

Unid.

Descrição

Marca

Valor Unitário
R$

Valor Total
R$

Quilograma

Batata doce branca/ roxa, de primeira qualidade, tamanho grande ou médio,
uniforme, inteiro, sem ferimentos ou defeitos, casca lisa, sem corpos estranhos
ou terra aderida à superfície externa.

Ceasa

1,49

193,70

Ceasa

1,22

378,20

Ceasa

3,49

1.256,40

Ceasa

3,64

2.002,00

11

310

Quilograma

19

360

Quilograma

26

550

Quilograma

32

68

Quilograma

65

280

Beterraba lisa, com polpa intacta e limpa, sem brotos, rachaduras, ou cortes na
casaca, manchas, machucaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar
sua aparência e qualidade.
Goiaba cor vermelha, tipo mesa, com aspecto, cor , cheiro e sabor próprio,
superfície lisa, em estágio de amadurecimento adequado para o consumo, polpa
firme e intacta, sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte. Consumo
imediato e em escala, no decorrer da semana no máximo 7 (sete) dias antes.
Maracujá azedo,de primeira,tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvido, verdoso com polpa intacta firme, livres de resíduos de
fertilizantes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio
Uva niágara deve ser doce e suculenta, firme e estar bem presa ao cacho, nova e
de 1ª qualidade, não deve estar murcha ou despencando.

Ceasa

4,90

333,20

Pacote

Biscoito salgado tipo cream cracker com gergelim- isento de mofo, odores
estranhos e substâncias nocivas. Deve ser crocante e sem sabor ranço.validade
mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Na embalagem deverá constar o
nome e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote
e tabela de informações nutricionais. Embalagem de 400g.

Prodasa

2,50

700,00

Arcor

21,37

1.346,31

Dona benta

2,48

347,20

66

63

Pacote

Bombom - de wafer com recheio cremoso coberto com chocolate. Ingredientes:
açúcar, gordura vegetal hidrogenada, gordura vegetal, farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, soro de leite em pó, amendoim, cacau,
farinha de soja, gordura de manteiga desidratada, sal, óleo vegetal, castanha de
cajú, vitaminas b1, b2 e b3, emulsificante de lecitina de soja e poliglicerol
polirricinoleto, fermento químico, bicarbonato de sódio e aromatizante. Unidade
de 21,5 g, embalagem de 1 kg contendo informação nutricional, data de
fabricação e validade e número de lote.

102

140

Unidade

Massa para lasanha - grano duro, pré cozida (direto ao forno). Embalagem de 200
g na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação,
prazo de validade, número de lote e tabela de informações nutricionais
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117

204

Unidade

Refrigerante de guaraná gaseificado zero açúcar - contendo água gaseificada,
extrato de guaraná, acidulante ácido cítrico, edulcorantes, aspartame
(34,8mg/100ml) e acesulfame de potássio (9,0mg/100ml), conservador benzoato
de sódio, aromatizante e corante caramelo iv. Embalagem pet de 2 l.

Conquista

3,16

644,64

135

24

Unidade

Pó para pudim diet sabor chocolate ou morango sem adição de açúcar, fonte de
vitaminas e sais minerais zn e se, embalagem de 30g, contendo informação
nutricional

Bretzke

1,46

35,04

Bisnaga

Catupiry - requeijão cremoso catupiry, bisnaga de 400g, textura cremosa, fácil
aplicação e forneável, sem amido. Na embalagem deve conter a data de
fabricação e validade, número do lote e tabela de informação nutricional.

Lider

2,78

27,80

Cristalçucar

9,80

588,00

2,56

102,40

16,44

822,00

138

10

141

60

Unidade

Açúcar refinado de 1ª, contendo no mínimo 99,3% de carboidrato por porção pacote de 5 kg contendo informação nutricional. Data mínima de validade de 24
meses a partir da data da entrega. Na embalagem deverá constar o nome e marca
do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de
informações nutricionais.

143

40

Unidade

Azeitona verde sem caroço - azeitona verde inteira descaroçada, conservada em
água e sal e acidulante ácido cítrico. Sachê de 120g, contendo informação
nutricional, data de fabricação e validade e número de lote.

Bom jesus

Unidade

Chocolate ao leite em barra de 1,050 kg - ideal para derreter e moldar. Na
embalagem deve constar a informação nutricional, data de validade e fabricação
e número de lote.

Harald

Pacote

Chocolate em pó 50% de cacau, obtido da mistura de cacau em pó e açúcar,
aspecto homogênio, cor, sabor e aroma característicos. Embalagem em
polietileno atóxica de 500 g, contendo informação nutricional, data de fabricação
e validade e número de lote.

Cacau foods

9,50

570,00

Hulalá

11,99

479,60

146

147

50

60

149

40

Unidade

Creme vegetal uht tipo chantilly para confeitaria - embalagem de 1 l, com açúcar,
adequado para coberturas e recheios de bolo, tortas, mousses e sobremesas
geladas. Alto rendimento, aumenta o volume em até 4 litros, textura lisa e bem
definida de cor branca brilhante, elasticidade perfeita para decorações.
Embalagem tetra pak, contendo informação nutricional, data de fabricação e
validade e número de lote

150

40

Unidade

Emulsificante - emulsificante e estabilizante. Ingredientes: água, emulsificantes:
monoglicerídeos de ácidos graxos destilados (ins 471), sal de ácidos graxos
polioxietileno de monoestearato de sorbitana (ins 435). Embalagem de 200g,
contendo data de fabricação e validade, número de lote e tabela de informação
nutricional.

Selecta

5,98

239,20

152

100

Pacote

Fermento biológico fresco - embalagem de 500g, contendo informação
nutricional, data de fabricação e validade e número de lote. Validade de 30 dias à
partir da data de entrega.

Itaiquara

5,30

530,00

Pacote

Chocolate granulado colorido não podem estar quebradiços, devem ser macios e
a cor brilhante. Pacote de 500g, contendo informação nutricional, data de
fabricação e validade e número do lote.

Dori

6,32

63,20

TOTAL GERAL R$

10.658,89

155

10

Ata de Registro de preços n. 388/2019, assinada em 16 de Maio de 2019 - RIO SUL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E PROMOÇÃO DE
EVENTOS EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.626.072/0001-98.
Item

Quant.

Unid.

Descrição

Marca

Valor Unitário
R$

Valor Total
R$

Ceasa

1,90

437,00

04

230

Quilograma

Abobora paulista- frescas, deve ter o grau máximo no tamanho, aroma e cor da
espécie e variedade, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar
danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua
aparência. Ausência de podridão.

05

383

Unidade

Acelga fresca, de ótima qualidade, compacta, firme coloração uniforme, aroma
cor, típicos da espécia, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão
permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência, necessita estar
isenta de sujidades, parasitas, rachaduras, cortes ne perfurações.

Ceasa

2,90

1.110,70

83

756

Unidade

Extrato de tomate, concentrado, preparado com frutos maduros, sem pele e
sementes, isentos de fermentação, massa mole, vermelha, validade mínima de 12
meses a partir da data de entrega, sem conservadores, embalagem tetra pak de
1,08 kg O produto devera ter registro no ministério da agricultura e/ou ministério
da saúde.

Quero

5,42

4.097,52

100

820

Pacote

Macarrão do tipo espaguete n.º08, grano duro; elaborado a partir da sêmola de
trigo durim, enriquecida com ferro e ácido fólico, cor característica, livre de
odores, sabores e materiais estranho. Embalagem resistente e termossoldado.
Embalagem de 500g, de boa qualidade. Validade mínima de 11 meses a partir da
data da entrega

Floriane

3,75

3.075,00

101

760

Pacote

Macarrão do tipo fusilli (parafuso); grano duro, elaborado a partir da sêmola de
trigo durim, enriquecida com ferro e ácido fólico, cor característica, livre de
odores, sabores e materiais estranho. Embalagem resistente e termossoldado.
Embalagem de 500g, de boa qualidade validade mínima de 11 meses a partir da
data da entrega.

Floriane

3,75

2.850,00

Quero

2,25

2.295,00

105

1.020

Unidade

Milho verde em conserva: embalagem tetra pak, peso líquido de 280g e peso
drenado: 200g. 1ª qualidade. Milho verde em grãos inteiros selecionados. O
produto deve apresentar: cor apropriada ao produto; sabor e odor próprios dos
ingredientes, devendo o produto estar isento de sabores e odores estranhos;
textura apropriada; uniformidade de tamanho e formato; ausência de defeitos tais
como cascas, sementes, unidades manchadas ou descoloridas, resíduos de
vegetais e outros; ph adequado à composição e natureza do produto. O produto e
suas condições devem estar de acordo com a nta - 31 (normas técnicas para
hortaliças em conserva - decreto 12.486 de 20/10/78).

134

24

Unidade

Pó para gelatina diet para dietas com restrição de açúcar. Sem adição de açúcar,
fonte de vitaminas e sais minerais, sabor morango ou uva de embalagem de 10g,
contendo informação nutricional

Lowçucar

2,66

63,84

Pacote

Mistura para o preparo do creme confeiteiro - embalagem de 1 kg. Mistura para o
preparo do creme confeiteiro, contendo os seguintes ingredientes: açúcar, amido
de milho, farinha de trigo, amido modificado, sal, aromas artificiais: baunilha,
vanilina e etilvanilina. Corantes artificiais: amarelo tartazina, amarelo crepúsculo
e vermelho ponceal. Contém glúten. Informação nutricional: porção de 100g de
pó: carboidratos 93g, proteínas 0g, gorduras totais 0g, gorduras saturadas 0g,
gorduras trans 0g, fibra alimentar 0g, cálcio 0g, ferro 0g, sódio 270mg. Peso
líquido 1 kg. Validade 6 meses. Contém glúten. Sabor baunilha colorido e
aromatizado artificialmente. Data de fabricação e número de lote.

Rica

11,36

454,40

TOTAL GERAL R$

14.383,46

160

40

Ata de Registro de preços n. 389/2019, assinada em 16 de Maio de 2019 - SÃO MIGUEL ALIMENTOS LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ nº 24.142.114/0001-34.
Item

Quant.

Valor Unitário
R$

Valor Total
R$

Chef foods

11,57

5.553,60

Vo maria

5,10

1.938,00

Unid.

Descrição

Marca

48

480

Quilograma

Pão de queijo congelado tamanho pequeno de 25g cada, embalagem plástica
transparente de 1 kg. Isento de odores e sabores estranhos. Rótulo contendo valor
nutricional, fabricante, validade e lote. Validade mínima de 90 dias a partir da
data de fabricação.

61

380

Unidade

Batata palha pacote de 500g - fina, sequinha e crocante. Produto obtido a partir
do processamento da batata descascada, ralado tipo palha, íntegra e frita em óleo
vegetal isento de ácidos graxos trans
O produto deve ser isento de corantes. Na embalagem deverá constar o nome e
marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela
de informações nutricionais.
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84

160

Pacote

Farinha de mandioca torrada fina, de 1ª qualidade. Grupo: seca. Subgrupo: fina.
Classe: amarela. Tipo: tipo i. Não deverá apresentar resíduos de impurezas, bolor
ou cheiro não característico. Embalagem deve estar intacta, acondicionadas em
pacotes de polietileno transparente bem vedado, contendo 500g. Contendo
informação nutricional, sobre glúten, prazo de validade visível e lote.

Jopplam

2,45

392,00

91

153

Pacote

Gelatina - pó para preparo de gelatina sabor abacaxi - embalagem de 01 kg. Com
corante natural. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Na
embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo
de validade, número de lote e tabela de informações nutricionais.

Tecnutri

7,80

1.193,40

92

108

Pacote

Gelatina - pó para preparo de gelatina sabor limão - embalagem de 01 kg. Com
corante natural. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Na
embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação, prazo
de validade, número de lote e tabela de informações nutricionais.

Tecnutri

7,80

842,40

93

108

Pacote

Gelatina - pó para preparo de gelatina sabor morango - embalagem de 01 kg.
Com corante natural. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.
Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação,
prazo de validade, número de lote e tabela de informações nutricionais.

Tecnutri

7,80

842,40

131

96

Unidade

Leite zero lactose, semidesnatado, indicado para todos os níveis de intolerância.
Embalagem tetra pak de 01 litro, contendo informação nutricional na
embalagem. Prazo mínimo de validade de 1 ano a partir da data de entrega.

Lider

3,29

315,84

Lider

3,00

300,00

Sma

139

100

Litros

Leite fluido pasteurizado, integral homogeinizado - produto oriundo da ordenha
completa e ininterrupta, em condições adequadas de higiene, de vacas sadias.
Embalagem de 1 l., envasado com material atóxico primário adequado para
condições previstas de armazenamento e que garanta a hermeticidade da
embalagem e produção apropriada contra contaminação. Com identificação do
produto, marca do fabricante, informações nutricionais, prazo de validade e
capacidade, número de registro no ministério da agricultura/sif/dipoa e carimdo
de inspeção do sif, sisp ou sim.

159

25

Pacote

Uva passa - uva passa escura sem sementes, pacote de 200g contendo informação
nutricional, data de fabricação e validade e número de lote.

3,12

78,00

TOTAL GERAL R$

11.455,64

Ata de Registro de preços n. 390/2019, assinada em 16 de Maio de 2019 - TNG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS – EIRELI, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ nº 30.702.852/0001-91.
Item

41

42

43

54

Quant.

530

130

729

1.560

Valor Unitário
R$

Valor Total
R$

23,90

12.667,00

Quilograma

Lingüiça tipo calabresa - carne suína pura e limpa, de 1ª qualidade.
Apresentando-se em gomos uniformes, adicionada de toucinho e condimentos
naturais em proporções adequadas ao tipo calabrês submetida ao processo de
cura, embalada a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não
violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do
consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter Coopavel sif 3887
externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade
do produto, número do registro no ministério da agricultura sif/sip e carimbo de
inspeção do sif. Deverá apresentar validade mínima de 20 dias a partir da data de
entrega. Embalagem de 01 kg.

7,98

1.037,40

Quilograma

Lingüiça toscana de primeira, pura de carne suína, água, sal, temperos,
conservadores nitrato de sódio (ins 251) e nitrito de sódio (ins 250), antioxidante
ácido ascórbico (ins 300), resfriada. Não contém glúten. Embalagem de 01 kg.
Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data de fabricação,
prazo de validade, número de lote e tabela de informações nutricionais. A Coopavel sif 3887
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, quantidade do produto, número do registro no ministério da
agricultura sif/sip e carimbo de inspeção do sif. Deverá apresentar validade
mínima de 20 dias a partir da data de entrega.

8,65

6.305,85

Quilograma

Salsicha hot dog - produto preparado com carnes e condimentos, perfeitamente
triturados e misturados.
Características sensoriais: textura, cor, sabor e odor característicos. O produto
não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa ou partes flácidas ou de
consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. Fonte de vitamina a,
ferro e zinco. Peso líquido unitário = 50g, sendo tolerada uma variação de até 5%
para mais ou para menos. Deve apresentar porcentagem de água ou gelo não Coopavel sif 3887
superior a 10% em peso. Embalagem: à vácuo, em saco de polietileno atóxico de
baixa densidade, resistente, transparente contendo 1 kg. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote,
quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura sif/sip e
carimbo de inspeção do sif. Deverá apresentar validade mínima de 20 dias a
partir da data de entrega.

5,24

8.174,40

TOTAL GERAL R$

28.184,65

Unid.

Descrição

Marca

Quilograma

Filé de tilápia, limpa, clara, sem pele, escamas, espinha e vísceras. Deverá
apresentar-se congelado, na temperatura de no máximo -8%c no momento do
recebimento pelas escolas, sem adição de conservantes ou aditivos. O produto
final não deve conter materiais estranhos à sua composição e deverá estar isento
de micro organismos capazes de constituir perigo a saúde do consumidor. Deve
estar livre de odores e sabores estranhos. Os produtos de origem animal devem
possuir o carimbo do serviço de inspeção federal (sif), serviço de inspeção do
paraná (sip), serviço de inspeção municipal (sim) e estar em conformidade com a
legislação sanitária vigente. Deve estar acondicionado em saco plástico
transparente, atóxico, contendo 1 kg, com carimbo de inspeção e validade
mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega

C vale sif 3303

Ata de Registro de preços n. 391/2019, assinada em 16 de Maio de 2019 - TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ nº 29.310.533/0001-51.
Item

33

34

35

Quant.

1.524

2.450

580

Unid.

Descrição

Marca

Valor Unitário
R$

Valor Total
R$

Quilograma

Carne bovina, acém, em cubos - resfriada, abatida sob inspeção sanitária, sem
osso, contendo no máximo 06% de gordura, isenta de cartilagem, sem sebo,
máximo de 03% de aponervose. A carne deve apresentar-se livre de parasitas e de
qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma
alteração, devendo conter obrigatoriamente registro de inspeção sanitária.
Embalagem: o produto deverá ser embalado à vácuo em embalagem plástica
flexível, atóxica, resistente, transparente, contendo 1 kg, contendo o tipo do corte
da carne, peso, validade e número de registro (sif ou sip ou certificação
municipal de arapongas).

D’mille

11,70

17.830,80

Quilograma

Carne bovina, acém, moído - resfriada, abatida sob inspeção sanitária, sem osso,
contendo no máximo 06% de gordura, isenta de cartilagem, sem sebo, máximo
de 03% de aponervose. A carne deve apresentar-se livre de parasitas e de
qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma
alteração, devendo conter obrigatoriamente registro de inspeção sanitária.
Embalagem: o produto deverá ser embalado à vácuo em embalagem plástica
flexível, atóxica, resistente, transparente, contendo 1 kg, contendo o tipo do corte
da carne, peso, validade e número de registro (sif ou sip ou certificação
municipal de arapongas).

D’mille

10,95

26.827,50

Quilograma

Carne bovina. Coxão mole em tiras - resfriada, abatida sob inspeção sanitária,
sem osso, contendo no máximo 06% de gordura, isenta de cartilagem, sem sebo,
máximo de 03% de aponervose. A carne deve apresentar-se livre de parasitas e de
qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma
alteração, devendo conter obrigatoriamente registro de inspeção sanitária.
Embalagem: o produto deverá ser embalado à vácuo em embalagem plástica
flexível, atóxica, resistente, transparente, contendo 1 kg, contendo o tipo do corte
da carne, peso, validade e número de registro (sif ou sip ou certificação

D’mille

12,60

7.308,00
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municipal de arapongas).

36

980

Quilograma

Carne bovina, coxão mole, em bife de 80g - resfriada, abatida sob inspeção
sanitária, sem osso, contendo no máximo 06% de gordura, isenta de cartilagem,
sem sebo, máximo de 03% de aponervose. A carne deve apresentar-se livre de
parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir
alguma alteração, devendo conter obrigatoriamente registro de inspeção sanitária.
Embalagem: o produto deverá ser embalado à vácuo em embalagem plástica
flexível, atóxica, resistente, transparente, contendo 1 kg, contendo o tipo do corte
da carne, peso, validade e número de registro (sif ou sip ou certificação
municipal de arapongas).

D’mille

13,95

13.671,00

Carne bovina, posta branca, em peça - resfriada, abatida sob inspeção sanitária,
sem osso, contendo no máximo 06% de gordura, isenta de cartilagem, sem sebo,
máximo de 03% de aponervose. A carne deve apresentar-se livre de parasitas e de
qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma
alteração, devendo conter obrigatoriamente registro de inspeção sanitária.
Embalagem: o produto deverá ser embalado à vácuo em embalagem plástica
flexível, atóxica, resistente, transparente, contendo 1 kg, contendo o tipo do corte
da carne, peso, validade e número de registro (sif ou sip ou certificação
municipal de arapongas).

D’mille

15,59

8.668,04

37

556

Quilograma

45

1.854

Unidade

Margarina cremosa com sal, teor lipídico de 80% a 85%. Não deve conter em sua
composição gordura do tipo trans. Embalada em pote plástico resistente de 500g,
com proteção interna pós tampa, deverá constar o nome e marca do produto, data Coamo Família
de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de informações
nutricionais. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.

3,26

6.044,04

D’mille

2,75

742,50

59

270

Unidade

Amido de milho em pó, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas,
isentas de matéria terrosa, de parasitas, sujidades e larvas.
Embalagem plástica de polietileno leitoso, resistente, hermeticamente fechado,
contendo no máximo 1 kg de produto e validade mínima de 12 meses a partir da
data de entrega. Na embalagem deverá constar o nome e marca do produto, data
de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de informações
nutricionais.

70

200

Unidade

Cereal matinal laminado de milho adoçado pacote de 01 kg. Enriquecido com
vitaminas e sais minerais. Na embalagem deverá constar o nome e marca do
produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de
informações nutricionais. Validade mínima de 6 meses a partir da data de
entrega.

Alca foods

8,35

1.670,00

73

270

Pacote

Chocolate em pó solúvel - para uso culinário, 50% de cacau, embalagem de
200g, contendo informação nutricional e prazo de validade na embalagem.

Apti

6,42

1.733,40

D’Mille

1,68

581,28

75

346

Pacote

Coco ralado - amêndoa de coco desidratado com 60% de teor mínimo
gordura. Embalagem de 100g. Na embalagem deverá constar o nome e marca
produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela
informações nutricionais. Validade mínima de 6 meses a partir da data
entrega.

de
do
de
de

80

17

Caixa

Doce de abóbora vermelha - caixa com 50 unidades, deverá constar o nome e
marca do produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela
de informações nutricionais.

Bonn

16,38

278,46

81

75

Unidade

Erva doce, constituída de flores sãs, secas e limpas, aspecto de cor, cheiro e sabor
próprios. Pacote de 10g. Contendo composição nutricional na embalagem.

Catemar

0,72

54,00

Bonn

9,70

164,90

89

17

Caixa

Fondant de leite - pacote com 50 unidades, constando o nome e marca do
produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela de
informações nutricionais.

99

200

Pacote

Macarrão tipo ave maria, elaborado com sêmola de trigo, enriquecido com ferro
e ácido fólico, corantes naturais: urucum e cúrcuma e ovos pasteurizados. Cor
característica, livre de odores, sabores e materiais estranhos. Embalagem plástica
atóxica composta de polipropileno e polietileno. Peso líquido de 500g. Validade
mínima de 11 meses a partir da data de entrega.

D’mille

1,45

290,00

103

315

Unidade

Milho para canjica, branco, tipo 1. Contendo 80% de grãos inteiros preparado
com matérias primas sãs, limpas, isento de matérias terrosas, parasitos e detritos
animais ou vegetais com no máximo de 15% de umidade, embalagem de 500g,
contendo informação nutricional.

D’mille

1,79

563,85

108

1.160

Unidade

Orégano, contendo informação nutricional na embalagem. Deverá ser constituído
por folhas de espécimes vegetais genuínos, sãs, limpas e secas, aspecto folha
ovalada, seca, cor verde pardacenta, cheiro e sabor próprio. - embalagem
contendo de 07 até 10g

Catemar

0,72

835,20

114

132

Unidade

Pó para pudim com leite sabor morango. Na embalagem deverá constar o nome e
marca do produto, data de fabricação, prazo de validade número de lote e tabela
de informações nutricionais. Pacote de 01 kg. Rendimento de 18,5g por porção
de 200ml. Caloria aproximada de 240 kcal/porção.

Apti

7,50

990,00

Kejão

3,15

504,00

115

160

Pacote

Queijo parmesão ralado. O produto não deve apresentar impurezas, sinal de
bolor, cheiro e sabor não característico do produto. Embalagem deve estar
intacta, bem vedada contendo 100g do produto. Deve constar na embalagem data
de fabricação com no máximo 30 dias da data de entrega do produto.

116

1.364

Unidade

Refrigerante de guaraná gaseificado, com aroma natural de guaraná, não
alcoólico. Embalagem pet de 2 l, contendo informação nutricional, data de
fabricação e validade e número de lote.

Conquista

3,00

4.092,00

Unidade

Achocolatado diet instantâneo, sem adição de açúcar embalagem de no mínimo
210g, contendo informação nutricional. Certificado pela anad. Prazo mínimo de
validade de 06 meses a partir da data de entrega.

Apti

10,29

246,96

Unidade

Leite em pó desnatado instantâneo – fonte de vitaminas, embalagem de 300 g,
contendo informação nutricional

Polly

8,14

195,36

Pioneiro

9,79

489,50

Apti

0,99

19,80

D’mille

7,35

882,00

2,45

147,00

122
130

24
24

137

50

Quilograma

Carne de frango tipo file resfriado, sem osso. O produto deve ser manipulado em
condições higiênicas, sob inspeção sanitária, devendo ser resfriado e transportado
à temperatura de 6 a 10ºc. A carne de frango deve apresentar-se livre de parasitas
e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma
alteração. Embalagem: o produto deverá ser embalado em embalagem plástica
flexível, atóxica, resistente, em pacotes de 1 kg, contendo o tipo de corte da
carne, peso, validade e número de registro (sif ou sip ou certificação municipal
de arapongas).

144

20

Unidade

Caldo de galinha - - caixa com 06 tabletes de 57g cada contendo informação
nutricional, data de fabricação e validade e número de lote.

148

120

Pacote

Coco ralado - amêndoa de coco desidratado com 60% de teor mínimo
gordura. Embalagem de 500g. Na embalagem deverá constar o nome e marca
produto, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e tabela
informações nutricionais. Validade mínima de 6 meses a partir da data
entrega.

153

60

Pacote

Frutas cristalizadas - em cubinhos, composta por mamão verde, mamão vermelho
e laranja da terra, pacote de 150g contendo informação nutricional, data de
fabricação e validade e número de lote.

D’mille

Pacote

Chocolate granulado sabor chocolate - não podem estar quebradiços, devem ser
macios e a cor brilhante. Pacote de 500g, contendo informação nutricional, data
de fabricação e validade e número do lote.

Dona jurs

156

60

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume.
Arapongas, 16 de Fevereiro de 2019.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal

de
do
de
de

5,38

322,80

TOTAL GERAL R$

95.152,39
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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
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8
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Descrição
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.
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 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
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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.
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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.
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Descrição
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 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).
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
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(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 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).
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Descrição

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

Marca

Valor
Valor Total R$
Unitário R$

Kodak

19.490,00

175.410,00

Kodak

17.540,00

17.540,00

TOTAL GERAL R$

175.400,00
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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.
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Descrição

Valor
Valor Total R$
Unitário R$

Marca

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.
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).
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.
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 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.

Hp

525,90

47.331,00

1.235,00

277.875,00

525,90

5.259,00

1.235,00

30.875,00

TOTAL GERAL R$

361.340,00

Samsung

Hp

Samsung

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
Valor Total R$
R$
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18
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ANO: XII Nº: 2583 PÁG: 23

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

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$

Positivo

3.169,00

427.815,00

Microcomputador tipo i - proc. 4 nucleos 3.6ghz - 8gb - ssd 240 - mon. 21" 1 processador: 1.2 o processador deve

2

135

Unidade

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 préinstalado 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
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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).
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 fullduplex 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/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).
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
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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);
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 dsub 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/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.
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 fullduplex 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 minidin 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
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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 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.
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.
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Descrição
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).
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 (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®

Marca

Valor Unitário
R$

Valor Total R$

Epson

1.995,00

17.955,00

HP

1.600,00

72.000,00
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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.
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.
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.
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 (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.
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
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HP

3.530,00

63.540,00

Epson

1.995,00

1.995,00

HP

1.600,00

8.000,00

HP

3.530,00

7.060,00
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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.
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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

12

18

Und

25

2

Und

Descrição
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,
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);
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.

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume.
Arapongas, 12 de Janeiro de 2019.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal

Marca

Valor Unitário
R$

Valor Total R$

Dt-band

2.393,00

43.074,00

Dt-band

2.393,00

4.786,00

TOTAL GERAL R$

47.860,00
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Licitação: Modalidade Pregão Presencial Nº 108/2019 – Processo Adm. Nº 184/2019.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO BÁSICO E EMERGENCIAL, PARA O
ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

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. 819/2019, assinada em 12 de Fevereiro de 2019 - ALTERMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 00.802.002/0001-02.
Valor
Valor Total
Item
Qtd
Und
Descrição
Marca
Unitário R$
R$
31
50.000 Comprimido
Carbamazepina 400mg comprimidos. Br 0267617
Cristalia
0,40
20.000,00
Escopolamina 10mg/ml, butilbrometo, solução oral (gotas), frasco com 20
77
7.500 Frasco
Hipolabor
6,94
52.050,00
ml. Br 0267281
115

1.500

Frasco

Ipratrópio (brometo) 0,25 mg/ml solução inalante, frasco com 20 ml. Br
Hipolabor
0268331

0,72

1.080,00

164

1.000

Tubos

Pasta d'água sem mentol (bisnaga) br 0274648

Vicpharma

4,90

4.900,00

165

5.000

Frasco

Permetrina 10 mg/ml (1%) loção - frasco com 60 ml cada. Br 0267773

Nativita

1,307

6.535,00

TOTAL GERAL R$

84.565,00

Ata de Registro de preços n. 820/2019, assinada em 12 de Fevereiro de 2019 - CIAMED – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 05.782.733/0001-49.
Valor
Item
Qtd
Und
Descrição
Marca
Valor Total R$
Unitário R$
Valproato de sódio ou ácido valpróico 288 mg (equivalente 250 mg de
193
100.000
Cápsulas
Abbott
0,187
18.700,00
ácido valpróico) cápsula. Br 0328529
Valproato de sódio ou ácido valpróico 576 mg (equivalente 500 mg de
195
112.500
Comprimido
Abbott
0,365
41.062,50
ácido valpróico) comprimido. Br 0328530
TOTAL GERAL R$

59.762,50

Ata de Registro de preços n. 821/2019, assinada em 12 de Fevereiro de 2019 - CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI., pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ nº 01.328.535/0001-59.
Valor
Valor Total
Item
Qtd
Und
Descrição
Marca
Unitário R$
R$
35
150.000
Comprimido
Carvedilol 25 mg comprimido br 0267567
Germed
0,136
20.400,00
36

60.000

Comprimido

68

1.000

Âmpola

Carvedilol 3,125 mg comprimido br 0267566

85

1.600

Frasco

Dobutamina 50 mg/ml, cloridrato, solução injetável, ampola com 5 ml.
Hypofarma
8,816
Br 0272796
Fenobarbital 40mg/ml gotas. Frasco com 20ml. Br 0300723
União Química 2,919

Germed

0,069

204

1.000

Âmpola

Cloridrato de petidina 50 mg/ml, com 2 ml. Br 0272329

União Química 1,885

1.885,00

207

50.000

Comprimido

Escopolamina 10 mg, butilbrometo, comprimidos. Br 0267283

União Química 0,473

23.650,00

210

2.500

Âmpola

212

17.500

Âmpola

213

250.000

Comprimido

215

37.500

Comprimido

Benzilpenicilina benz. 1200000ui , pó para suspensão injetável, com
Teuto
7,846
diluente - frasco ampola br 0270612
Dimenidrinato 50mg/ml + piridoxina 50mg/ml, forma de apresentação
União Química 1,306
ampola contendo 1ml via de administração intra muscular br 0272334
Prati
Ibuprofeno 600 mg comprimido. Br 0267676
0,205
Donaduzzi
Valproato de sódio ou ácido valpróico 576 mg (equivalente 500 mg de
Biolab
0,589
ácido valpróico) comprimido. Br 0328530

TOTAL GERAL R$

4.140,00
8.816,00
4.670,40

19.615,00
22.855,00
51.250,00
22.087,50
179.368,90

Ata de Registro de preços n. 822/2019, assinada em 12 de Fevereiro de 2019 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA., pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ nº 67.729.178/0004-91.
Valor
Valor Total
Item
Qtd
Und
Descrição
Marca
Unitário R$
R$
Acido acetilsalicilico 500mg.forma de apresentação, comprimido; via
02
900.000
Comprimido
Imec
0,04
36.000,00
de administração oral br 0267501
26
90.000
Comprimido
Biperideno (cloridrato) 2 mg comprimido br 0270140
Cristalia
0,175
15.750,00
41

110.000

Comprimido

Cinarizina 25 mg comprimidos br 0267628

Neo
Brain

Q/HYP/

N-butilescopolamina, brometo de 4mg/ml + dipirona sodica 500mg/ml
Hipolabor
solução injetavel com 5 ml. Br 0270621
Fenobarbital 100 mg/ml, solução injetável, ampola com 2 ml. Br
Cristalia
0300725

0,092

10.120,00

1,18

35.400,00

1,73

3.460,00

0,94

1.880,00

75

30.000

Âmpola

84

2.000

Âmpola

93

2.000

Comprimido

Folinato de cálcio (ácido folínico) 15 mg comprimido. Br 0268292

94

5.000

Âmpola

Furosemida 10 mg/ml, solução injetável, ampola com 2 ml. Br 0267666 Farmace

0,42

2.100,00

98

100.000

Comprimido

0,018

1.800,00

106

10.000

Âmpola

4,338

43.380,00

131

6.000

Âmpola

2,70

16.200,00

155

2.000

Âmpola

Medquimica
Glibenclamida 5 mg comprimido. Br 0267671
Heparina 5000 ui/0,25ml, solução injetável, ampola com 2,5 ml. Br
Cristalia
0272796
Lidocaína 2% liquido sem vaso constritor, solução injetável, com 20 ml.
Hipolabor
Br 0269843
Norepinefrina (noradrenalina) 2mg/ml, hemitartarato, ampola com 4ml.
Hipolabor
Br 0442584

1,92

3.840,00

159

3.000

Frasco

Oleo mineral puro. Frasco com 100ml

Imec

1,85

5.550,00

172

100.000

Comprimido

Prometazina 25mg comprimidos. Br 0267768

Cristalia

0,11

11.000,00

TOTAL GERAL R$

Hipolabor

186.480,00

Ata de Registro de preços n. 823/2019, assinada em 12 de Fevereiro de 2019 - DIMASTER – COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 02.520.829/0001-40.
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05

5.000

Frasco

Albendazol 40mg/ml suspensão oral. Frasco com 10ml br 0267507 Prati Donaduzzi

Valor
Valor Total
Unitário R$
R$
0,98
4.900,00

06

10.000

Comprimido

Albendazol 400 mg comprimido mastigável br 0267506

Prati Donaduzzi

0,342

3.420,00

07

20.000

Comprimido

Alendronato de sódio 70 mg comprimido br 0269462

Delta

0,177

3.540,00

08

100.000

Comprimido

Alopurinol 300 mg comprimido br 0267509

Prati Donaduzzi

0,175

17.500,00

17

10.000

Frasco

4,70

47.000,00

22

5.000

Frasco

5,50

27.500,00

76

150.000

Comprimido

Amoxicilina 50 mg/ml pó para suspensão oral, frasco com 150 ml
Prati Donaduzzi
br 0271111
Azitromicina 40 mg / ml pó para suspensão oral, frasco com 15 ml
Prati Donaduzzi
BR 0268949
Escopolamina 10 mg, butilbrometo, comprimidos. Br 0267283
Greenpharma

0,395

59.250,00

113

750.000

Comprimido

Ibuprofeno 600 mg comprimido. Br 0267676

Prati Donaduzzi

0,166

124.500,00

132

8.000

Frasco

Loratadina 1 mg/ml solução oral/xarope, 100 ml. Br 0273467

Prati Donaduzzi

2,59

20.720,00

143

2.000

Tubos

Metronidazol 100 mg/g (10%) gel vaginal. Br 0448758

Prati Donaduzzi

4,19

8.380,00

163

500.000

Comprimido

Paracetamol 500 mg comprimido. Br 0267778

Prati Donaduzzi

0,037

18.500,00

182

10.000

Tubos

Sulfadiazina de prata 10 mg/g (1%) creme, 30 gramas. Br 0272089 Prati Donaduzzi

3,07

30.700,00

Item

Qtd

Und

Descrição

Marca

TOTAL GERAL R$

365.910,00

Ata de Registro de preços n. 824/2019, assinada em 12 de Fevereiro de 2019 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA., pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ nº 76.386.283/0001-13.
Valor
Valor Total
Item
Qtd
Und
Descrição
Marca
Unitário R$
R$
34
200.000
Comprimido
Carvedilol 12,5 mg comprimido br 0267564
Novaquimica
0,10
20.000,00
70

50.000

189

500

Comprimido
Frasco

205

200

Frasco

Doxazosina (mesilato) 2 mg comprimido. Br 0268493
Aspen
Tetracaína 1%%, cloridrato + fenilefrina 0,1%, cloridrato, solução
Allergan
oftálmica estéril, frasco com 10ml. Br 0396853
Policresuleno 360 mg/g, solução concentrada, frasco com 12 ml. Br
Takeda
0313592

0,106

5.300,00

8,30

4.150,00

20,70

4.140,00

TOTAL GERAL R$

33.590,00

Ata de Registro de preços n. 825/2019, assinada em 12 de Fevereiro de 2019 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ nº 28.093.678/0001-85.
Valor
Item
Qtd
Und
Descrição
Marca
Valor Total R$
Unitário R$
33

100.000

Comprimido

Carbonato de lítio 300 mg comprimido br 0267621

0,26

26.000,00

43

4.000

Comprimido

2,768

11.072,00

96

2.000

Frasco

Claritromicina 500 mg comprimido br 0268439
EMS
Gentamicina (sulfato) 5 mg/ml (0,5%) solução oftálmica (colírio),
Allergan
frasco com 5 ml. Br 0406308

8,40

16.800,00

134

200.000

Comprimido

Losartana potássica 50mg comprimido. Br 0268856

0,05

10.000,00

5,00

5.000,00

11,50

6.900,00

0,80

400,00

142

1.000

Frasco

154

600

Âmpola

206

500

Comprimido

Biolab

NeoquimicaBrainfarma

Metronidazol (benzoato) 40 mg/ml suspensão oral, frasco com 100
EMS
ml. Br 0266863
Nitroprusseto de sódio 50mg pó liófilo para solução injetável. Br
Hypofarma
0273719
União Química
Carvão vegetal ativado 250mg. Br 0434505

TOTAL GERAL R$

76.172,00

Ata de Registro de preços n. 826/2019, assinada em 12 de Fevereiro de 2019 - HS MED COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA., pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 00.064.780/0001-33.
Valor
Valor Total
Item
Qtd
Und
Descrição
Marca
Unitário R$
R$
123
40.000
Comprimido
Levomepromazina 25 mg comprimidos. Br 0268128
Cristalia
0,349
13.960,00
124

100.000

Comprimido

156

5.000

Frampola

Levonorgestrel + etinilestradiol 0,15mg + 0,03 mg comprimido ou
Cifarma
drágea. Br 0448804
Noretisterona (enantato) + estradiol (valerato) 50 mg/ml + 5 mg/mç
Mabra
solução injetável. Br 0270846

0,05

5.000,00

11,06

55.300,00

TOTAL GERAL R$

74.260,00

Ata de Registro de preços n. 827/2019, assinada em 12 de Fevereiro de 2019 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA., pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 12.889.035/0001-02.
Valor
Item
Qtd
Und
Descrição
Marca
Valor Total R$
Unitário R$
01
40.000
Comprimido
Aciclovir 200 mg comprimido br 0268370
Cimed
0,198
7.920,00
19

700.000

Comprimido

Anlodipino (besilato) 5 mg comprimido br 0272434

Geolab

0,025

17.500,00

71

150.000

Comprimido

Enalapril (maleato) 10 mg comprimido. Br 0267651

Onefarma/ Cimed

0,029

4.350,00

72

500.000

Comprimido

Enalapril (maleato) 20 mg comprimido. Br 0267652

Onefarma/ Cimed

0,038

19.000,00

89

20.000

Cápsulas

Fluconazol 150 mg cápsula. Br 0267662

Medquimica

0,331

6.620,00

104

100.000

Comprimido

Haloperidol 5 mg comprimido. Br 0267669

Cristalia

0,187

18.700,00

133

150.000

Comprimido

Loratadina 10 mg comprimido. Br 0273466

Cimed

0,07

10.500,00

144

40.000

Comprimido

0,10

4.000,00

145

3.000

Tubos

1,70

5.100,00

151

2.000

frasco

Metronidazol 250 mg comprimido. Br 0267717
Prati
Miconazol (nitrato) 20 mg/g (2%) creme dermatológico, tubo com 28
Hipolabor
gramas. Br 0268286
nistatina 100.000ui/ml. frasco com 50ml. br 0267378
Prati

3,431

6.862,00

174

500.000

comprimido

ranitidina (cloridrato) 150 mg comprimido. br 0267736

0,085

42.500,00

190

50.000

comprimido

0,185

9.250,00

194

1.000

frasco

tiamina (cloridrato) 300 mg comprimido. br 0272341
Hipolabor
valproato de sódio ou ácido valpróico 57,624 mg/ml (equivalente 50
Hipolabor
mg/ml de ácido valpróico) solução oral/xarope. br 0328532

2,73

2.730,00

197

40.000

comprimido

verapamil (cloridrato) 80 mg comprimido. br 0267425

0,096

3.840,00

TOTAL GERAL R$

Medquimica

Sanval

158.872,00
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Ata de Registro de preços n. 828/2019, assinada em 12 de Fevereiro de 2019 - MIRANDA & GEORGINI LTDA., pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ nº 10.596.721/0001-60.
Valor
Item
Qtd
Und
Descrição
Marca
Valor Total R$
Unitário R$
03
2.000
Âmpola
Adenosina 3mg/ml, solução injetável, ampola com 2ml br 0278281
Hipolabor
8,39
16.780,00
Acido tranexamico 50mg/ml solução injetavel ampola com 5ml br
Hipolabor
0327566
Amiodarona 50 mg/ml, cloridrato, solução injetável, ampola com 3 ml
Hipolabor
br 0271710

10

2.000

Âmpola

15

3.000

Âmpola

3,00

6.000,00

1,80

21

2.000

Âmpola

Atropina 0,50mg/ml, solução injetável, ampola com 1 ml br 0277394

5.400,00

0,35

29

1.000

Frasco

54

10.000

Frasco

69

2.000

Âmpola

73

5.000

Âmpola

Carbamazepina 20 mg/ml suspensão oral frasco com 100 ml br 0272454 Sanval
Dexclorfeniramina (maleato) 0,4 mg/ml solução oral/xarope, frasco com
Hipolabor
100 ml. Br 0267646
Dopamina 5mg/ml, cloridrato, solução injetável, ampola com 10ml. Br
Hipolabor
0268960
Epinefrina 1 mg/ml, solução injetável, ampola com 1 ml. Br 0268255 Hipolabor

700,00

9,57

9.570,00

0,91

9.100,00

1,185

2.370,00

74

6.000

Âmpola

Brometo de n-butilescopolamina 20mg/ml injetavel. Ampola com 1ml.
Hipolabor
Br 0267282

1,78

8.900,00

0,87

80

130.000

Comprimido

Fenitoina 100mg comprimidos. Br 0267657

5.220,00

0,129

82

2.000

Âmpola

16.770,00

Fenitoína sódica 50mg/ml, solução injetável, ampola com 5 ml. Br
Hipolabor
0267107

1,92

90

1.000

3.840,00

Âmpola

Flumazenil 0,5 mg/5ml, ampola com 5 ml. Br 0268510

Hipolabor

6,03

95

6.030,00

400.000

Comprimido

Furosemida 40 mg comprimido. Br 0267663

Hipolabor

0,036

14.400,00

114

120.000

Comprimido

Imipramina 25 mg comprimidos. Br 0267292

Cristalia

0,293

35.160,00

119

6.000

Comprimido

Ivermectina 6 mg comprimido. Br 0376767

Vitamedic

0,144

864,00

121

10.000

Comprimido

Levodopa + carbidopa 250 mg + 25 mg comprimido. Br 0270130

Cristalia

0,725

7.250,00

122

30.000

Comprimido

Levomepromazina 100 mg comprimidos. Br 0268129

Hipolabor

0,62

18.600,00

128

5.000

Tubos

Lidocaína (cloridrato) 20 mg/g (2%) gel. Br 0269846

Hipolabor

2,33

11.650,00

146

3.000

Bisnaga

4,98

14.940,00

149

2.000

Âmpola

2,80

5.600,00

167

15.000

Frasco

2,87

43.050,00

169

140.000

Comprimido

0,143

20.020,00

171

6.000

Âmpola

1,74

10.440,00

Isofarma

Hipolabor

Nitrato de miconazol 20mg/g creme vaginal 80gr + aplicador. Br
Hipolabor
0268162
Morfina 10mg/ml, sulfato solução injetável, ampola com 1ml. Br
Cristalia
0304871
Prednisolona (fosfato sódico) 3 mg/ml solução oral, frasco com 60 ml.
Hipolabor
Br 0448595
Prednisona 20 mg comprimido. Br 0267743
Sanval
Prometazina 25 mg/ml, cloridrato solução injetável, ampola, com 2 ml.
Sanval
Br 0267769

TOTAL GERAL R$

272.654,00

Ata de Registro de preços n. 829/2019, assinada em 12 de Fevereiro de 2019 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 32.421.421/0001-82.
Valor
Valor Total
Item
Qtd
Und
Descrição
Marca
Unitário R$
R$
04
60.000
Âmpola
Água destilada com 10 ml br 0276839
Equiplex
0,13
7.800,00
208

2.500

Escopolamina 10mg/ml, butilbrometo, solução oral (gotas), frasco com
Hipolabor
20 ml. Br 0267281

Frasco

6,95

TOTAL GERAL R$

17.375,00
25.175,00

Ata de Registro de preços n. 830/2019, assinada em 12 de Fevereiro de 2019 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA., pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ nº 02.816.696/0001-54.
Qtd

Und

09

150.000

Comprimido

Acido fólico 5mg br 0267503

Hipolabor

Valor
Valor Total
Unitário R$
R$
0,033
4.950,00

11

15.000

Frasco

Ambroxol 15 mg/5 ml, xarope, frasco com 120 ml cada br 0446264

Farmace

1,60

24.000,00

16

500.000

Comprimido

Amitriptilina (cloridrato) 25 mg comprimido br 0267512

Teuto

0,031

15.500,00

18

200.000

Cápsulas

Amoxicilina 500 mg comprimido/cápsula br 0271089

Teuto

0,14

28.000,00

20

600.000

Comprimido

Atenolol 50 mg comprimido br 0267517

Prati Donaduzzi 0,035

24

7.500

Âmpola

25

3.000

Âmpola

27

50.000

Âmpola

Benzilpenicilina benz. 1200000ui , pó para suspensão injetável, com
Teuto
diluente - frasco ampola br 0270612
Bicarbonato de sódio 8,4%, solução injetável, ampola com 10 ml. Br
Samtec
0268222
Bromoprida 5 mg/ml, solução injetável, ampola com 2ml br 0269958
Wasser

30

500.000

Comprimido

Carbamazepina 200mg comprimidos br 0267618

Item

Descrição

Marca

Teuto

Cefalexina 50 mg/ml pó para suspensão oral, frasco com 60 ml. Br
Teuto
0331555
Cloridrato de clonidina 150mcg/ml solução injetavel ampola com 1ml
Cristalia
br 0340206

21.000,00

8,00

60.000,00

0,54

1.620,00

1,15

57.500,00

0,11

55.000,00

5,20

26.000,00

6,95

13.900,00

38

5.000

Frasco

47

2.000

Âmpola

48

50.000

Comprimido

Clorpromazina (cloridrato) 25 mg comprimido br 0267635

Cristalia

0,19

9.500,00

49

50.000

Comprimido

Clorpromazina (cloridrato) 100 mg comprimido br 0267638

Cristalia

0,20

10.000,00

50

1.000

Âmpola

Clorpromazina 5 mg/ml, solução injetável, ampola com 5ml br 0268069 Hypofarma

0,95

950,00

55

80.000

Comprimido

Dexclorfeniramina (maleato) 2 mg comprimido br 0267645

0,058

4.640,00

57

5.000

Âmpola

0,577

2.885,00

59

50.000

Âmpola

0,56

28.000,00

65

25.000

Comprimido

Diazepam 5 mg/ml, solução injetável, ampola com 2 ml br 0267194
Teuto
Diclofenaco sódico 25 mg/1ml, solução injetável, ampola com 3 ml br
Teuto
0271003
Dexametasona 4 mg comprimido br 0269388
Teuto

0,17

4.250,00

78

30.000

Comprimido

Espironolactona 100 mg comprimido. Br 0267654

Hipolabor

0,36

10.800,00

79

400.000

Comprimido

Espironolactona 25 mg comprimido. Br 0267653

Aspen

0,125

50.000,00

81

1.000

Âmpola

Etomidato 2mg/ml solução injetavel ampola com 10ml. Br 0270116

Cristalia

9,75

9.750,00

88

3.000

Âmpola

Fitomenadiona (vitamina k1) 10/ml solução injetável , com 10mg/ml. Br Hipolabor

1,09

3.270,00

Geolab
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0292399
Glicose hipertônica 25%, solução injetável, ampola com 10ml. Br
Samtec
0267540
Glicose hipertônica 50%, solução injetável, ampola com 10ml. Br
Samtec
0267541
Gluconato de cálcio, solução injetável, 100 mg/ml com 10 ml. Br
Isofarma
0270019

99

6.000

Âmpola

100

6.000

Âmpola

0,19

1.140,00

0,203

1.218,00

101

1.000

Âmpola

103

30.000

Comprimido

Haloperidol 1 mg comprimido. Br 0267670

Cristalia

1,35

1.350,00

0,11

107

1.000

Unidade

Hidralazina 20mg/ml, solução injetável ampola com 1ml. Br 0268115

Cristalia

3.300,00

4,55

108

200.000

Comprimido

4.550,00

Hidroclorotiazida 25 mg comprimido. Br 0267674
Teuto
Hidrocortisona, succinato sódico 100mg, pó liófilo para solução
Teuto
injetável. Br 0342133
Lidocaína (cloridrato) 20 mg/g com hemitartarato de epinefrina
Hypofarma
1:200.000 em epinefrina, solução injetável com 20 ml. Br 0269852
Magnésio 10%, sulfato, solução injetável, ampola com 10 ml. Br
Samtec
0268076

0,012

109

10.000

Âmpola

2.400,00

2,09

20.900,00

130

500

Âmpola

136

1.000

Âmpola

2,34

1.170,00

0,27

139

50.000

270,00

Comprimido

Metoclopramida (cloridrato) 10 mg comprimido. Br 0267312

0,086

140

4.300,00

3.000

Frasco

Metoclopramida (cloridrato) 4mg/ml solução oral, frasco com 10 ml. Br
Teuto
0267311

0,37

1.110,00

147

2.000

Âmpola

Midazolam 5mg/ml, solução injetável, ampola com 3 ml. Br 0268481

1,21

2.420,00

150

20.000

Tubos

1,65

33.000,00

153

600

Âmpola

28,40

17.040,00

168

2.000

Âmpola

Potássio 19,1%, cloreto, ampola com 10ml. Br 0267162

0,19

380,00

170

100.000

Comprimido

0,055

5.500,00

175

30.000

Âmpola

Prednisona 5 mg comprimido. Br 0267741
Sanval
Ranitidina 25 mg/ml, , cloridrato, solução injetável, ampola com 2 ml.
Teuto
Br 0267735

0,418

12.540,00

181

2.000

Comprimido

Sulfadiazina 500 mg comprimido. Br 0267765

0,217

434,00

183

1.000

Frasco

1,20

1.200,00

184

40.000

Comprimido

0,099

3.960,00

185

1.000

Âmpola

9,00

9.000,00

191

1.000

Frasco

1,13

1.130,00

192

15.000

Âmpola

0,609

9.135,00

198

30.000

Âmpola

0,72

21.600,00

202

30.000

Âmpola

1,00

30.000,00

Hipolabor

Hipolabor

Neomicina, sulfato, 5 mg/g + bacitracina zíncica 250 ui/g, tubo com 15
Sobral
gramas. Br 0273167
Nitroglicerina 5 mg/ml, solução injetável, ampola com 10 ml. Br
Cristalia
0268970
Samtec

Sobral

Sulfametoxazol + trimetoprima 40 mg/ml + 8 mg/ml suspensão oral,
Sobral
frasco com 50 ml. Br 0308884
Sulfametoxazol + trimetoprima 400 mg + 80 mg comprimido. Br Prati
0308882
Donaduzzi
Suxametônio 100mg, cloreto, solução injetável, fr.-ampola de 100 ml.
Blau
Br 0268442
Timolol (maleato) 5 mg/ml (0,5%) solução oftálmica (colírio), frasco
Teuto
com 5 ml. Br 0272581
Tramadol 50 mg/ml, cloridrato, solução injetável, ampola com 2 ml. Br
Teuto
0292382
Vitamina do complexo b (vitaminas b2 5mg, b6 5mg, b3 40mg, b5 6mg)
Hypofarma
solução injetável com 2ml. Br 0363088
Ondansetrona (cloridrato) 2 mg/ml ampola 2 ml. Br 0268504

Hypofarma

TOTAL GERAL R$

630.562,00

Ata de Registro de preços n. 831/2019, assinada em 12 de Fevereiro de 2019 - PRO-SAUDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES –
EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.344.756/0001-05.
Valor
Valor Total
Item
Qtd
Und
Descrição
Marca
Unitário R$
R$
Fenoterol 5mg/ml, bromidrato, solução inalatória (gotas), frasco com
86
2.000
Frasco
Hipolabor
3,93
7.860,00
20 ml. Br 0396471
Ata de Registro de preços n. 832/2019, assinada em 12 de Fevereiro de 2019 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 04.355.394/0001-51.
Valor
Valor Total
Item
Qtd
Und
Descrição
Marca
Unitário R$
R$
141
2.000
Âmpola
Metoprolol 1mg/ml, solução injetável, ampola 5ml. Br 0345259
Astrazeneca
10,00
20.000,00
Ata de Registro de preços n. 833/2019, assinada em 12 de Fevereiro de 2019 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA., pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 81.706.251/0001-98.
Valor Unitário
Item
Qtd
Und
Descrição
Marca
Valor Total R$
R$
Ambroxol 30 mg/5 ml, xarope, frascos com 120 ml cada br
12
15.000
Frasco
Natulab
1,655
24.825,00
0446263
28

300.000

Comprimido

Captopril 25mg comprimidos. Br 0267613

0,02

6.000,00

42

150.000

Comprimido

Cloridrato de ciprofloxacino 500 mg comprimido br 0267632 Elofar

Medquimica

0,183

27.450,00

44

100.000

Comprimido

Clomipramina (cloridrato) 25 mg comprimido br 0267522

0,65

65.000,00

52

1.000

Âmpola

1,39

1.390,00

61

52.500

Âmpola

1,24

65.100,00

62

500.000

Comprimido

0,071

35.500,00

64

30.000

Frasco

Deslanosídeo 0,2 mg/ml, solução injetável, ampola com 2 ml
União química
br 0276283
Dimenidrinato 50mg/ml + piridoxina 50mg/ml, forma de
apresentação ampola contendo 1ml via de administração intra União química
muscular br 0272334
Dipirona sodica 500 mg. Forma de apresentação comprimido.
Greenpharma
Br 0267203
Dipirona sódica 500 mg/ml, solução oral (gotas) br 0267205 Natulab

0,674

20.220,00

66

15.000

Tubos

Dexametasona 1 mg/g (0,1%) creme br 0267643

1,01

15.150,00

83

200.000

Comprimido

0,102

20.400,00

92

1.000

Frasco

4,40

4.400,00

102

1.000

Âmpola

6,10

6.100,00

105

3.000

Âmpola

1,08

3.240,00

111

6.000

Frasco

1,81

10.860,00

112

20.000

Frasco

Fenobarbital 100 mg comprimido. Br 0267660
União química
Fosfato de sódio monobásico 160 mg/ml + fosfato de sódio
Natulab
dibásico 60 mg/ ml uso retal frasco com 130 ml. Br 0267328
Haloperidol (decanoato) 50 mg/ml solução injetável, ampola
União química
com 1 ml. Br 0292194
Haloperidol 5 mg/ml, solução injetável, ampola com 1 ml. Br
União química
0292196
Hidróxido de alumínio 61,5 mg/ml suspensão oral, frasco com
Natulab
100 ml. Br 0340783
Ibuprofeno 50 mg/ml suspensão oral, frasco com 30 ml. Br
Natulab
0294643

0,99

19.800,00

Sandoz/ novartis

Sanval
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125

250.000

Comprimido

126

500.000

Comprimido

127

500.000

Comprimido

135

3.000

Âmpola

137

300.000

Comprimido

148

5.000

Frasco

152

50.000

Cápsulas

157

10.000

Comprimido

162

15.000

Frasco

166

1.000

Comprimido

177

30.000

Envelope

178

800.000

179
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Levotiroxina sodica 100mcg, forma de apresentação,
Merck
comprimido; via de administração oral. Br 0268125
Levotiroxina sodica 25mcg, forma de apresentação,
Merck
comprimido; via de administração oral. Br 0268124
Levotiroxina sodica 50mg, forma de apresentação,
Merck
comprimido; via de administração oral. Br 0268123
Medroxiprogesterona (acetato) 150 mg/ml suspensão
União química
injetável. Br 0292228
Metformina (cloridrato) 850 mg comprimido. Br 0267691
Merck

0,06

15.000,00

0,061

30.500,00

0,06

30.000,00

10,49

31.470,00

0,058

17.400,00

2,26

11.300,00

0,277

13.850,00

0,159

1.590,00

0,63

9.450,00

0,07

70,00

0,456

13.680,00

Comprimido

Noretisterona 0,35 mg comprimido. Br 0448808
Biolab
Paracetamol 200 mg/ml solução oral, frasco com 15 ml. Br
Natulab
0267777
Pirimetamina 25 mg comprimido. Br 0268158
Farmoquimica
Sais para reidratação oral pó para solução oral com 27.9g
Natulab
envelope. Br 0268390
Sinvastatina 20 mg comprimido. Br 0267747
Sandoz

0,052

41.600,00

600.000

Comprimido

Sinvastatina 40 mg comprimido. Br 0267745

0,104

62.400,00

180

2.000

Âmpola

0,186

372,00

186

5.000

Frasco

0,735

3.675,00

187

200.000

Comprimido

0,036

7.200,00

188

3.000

Âmpola

1,13

3.390,00

196

30.000

Comprimido

Sódio 20%, cloreto, ampola com 10ml. Br 0267574
Samtec
Sulfato ferroso 25 mg/ml de fe ii solução oral, frasco com 30
Natulab
ml. Br 0292345
Sulfato ferroso 40 mg de fe ii comprimido. Br 0292344
Natulab
Terbutalina, sulfato solução injetável 0,5mg/ml com 1ml. Br
União química
0269818
Varfarina sódica 5 mg comprimido. Br 0279269
Farmoquimica

0,117

3.510,00

Mikania glomerata sprengl (guaco), frasco com 150 ml. Br
Natulab
0395631
Cosmed/
Nitrofurantoína 100 mg cápsula. Br 0268273
brainfarma

Sandoz

TOTAL GERAL R$

621.892,00

Ata de Registro de preços n. 834/2019, assinada em 12 de Fevereiro de 2019 - SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 00.656.468/0001-39.
Valor
Valor Total
Item
Qtd
Und
Descrição
Marca
Unitário R$
R$
13
5.000
Âmpola
Aminofilina 24 mg/ml, solução injetável, ampola com 10 ml br 0292402 Teuto
0,83
4.150,00
39

190.000

Cápsulas

Cefalexina 500 mg cápsula/comprimido br 0267625

40

37.500

Frasco

53.175,00

87

1.000

Âmpola

Cetoprofeno 100 mg pó liofilizado para uso parenteral br 0448844
União Química 1,418
Fentanila 0,05mg/ml, solução injetável, frasco ampola com 10ml. Br
Hipolabor
2,30
0271950

Teuto

0,26

91

500.000

Cápsulas

0,053

26.500,00

110

10.000

Âmpola

4,46

44.600,00

129

500

Frasco

Fluoxetina (cloridrato) 20 mg cápsula. Br 0273009
Teuto
Hidrocortisona, succinato sódico 500mg, pó liófilo para solução
Teuto
injetável. Br 0342134
Lidocaina 100mg/ml solução tópica spray com 50 ml. Br 0269845
Hipolabor

51,95

25.975,00

160

50.000

Comprimido

Oxcarbazepina 600 mg comprimidos. Br 0273256

Ranbaxy

0,94

47.000,00

161

40.000

Comprimido

Oxcarbazepina 300 mg comprimidos. Br 0273257

Ranbaxy

0,47

18.800,00

TOTAL GERAL R$

49.400,00
2.300,00

271.900,00

Ata de Registro de preços n. 835/2019, assinada em 12 de Fevereiro de 2019 - SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI., pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 09.944.371/0001-04.
Valor
Valor Total
Item
Qtd
Und
Descrição
Marca
Unitário R$
R$
120
40.000
Comprimido
Levodopa + benserazida 200 mg + 50 mg comprimido. Br 0270126 Ache
0,901
36.040,00
Ata de Registro de preços n. 836/2019, assinada em 12 de Fevereiro de 2019 - VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS – EIRELI.,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 27.860.256/0001-25.
Valor
Item
Qtd
Und
Descrição
Marca
Valor Total R$
Unitário R$
37
120.000
Comprimido
Carvedilol 6,25 mg comprimido br 0267565
Ems
0,075
9.000,00
51

15.000

Comprimido

Bissulfato de clopidogrel 75mg comprimidos br 0272045

Novaquimica

0,248

3.720,00

56

150.000

Comprimido

Diazepam 5mg comprimidos. Br 0267195

Germed

0,07

10.500,00

97

5.000

Âmpola

0,73

3.650,00

116

50.000

Cápsulas

0,314

15.700,00

118

10.000

Cápsulas

Gentamicina 40 mg/ml, solução injetável, ampola com 1ml. Br
Novafarma
0268256
Isoflavonas de soja 150 mg (glycine max 40 %) cápsula. Br
Vitamed
0395620
Itraconazol 100 mg cápsula. Br 0268861
Geolab

0,78

7.800,00

138

150.000

Comprimido

Metildopa 250 mg comprimido. Br 0267689

EMS

0,36

54.000,00

158

1.125.000

Cápsulas

Omeprazol 20mg cápsulas. Br 0267712

Globo

0,056

63.000,00

199

200.000

Comprimido

Vitaminas do complexo b, frasco com 30 drágeas. Br 0368499

Vitamed

0,034

6.800,00

201

5.000

Comprimido

Espiramicina 1,5mui. Br 0343494

Sanofi

3,45

17.250,00

TOTAL GERAL R$
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume.
Arapongas, 12 de Fevereiro de 2019.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal

191.420,00
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Licitação: Modalidade Pregão Presencial Nº 116/2019 – Processo Adm. Nº 206/2019.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORA E
AQUISIÇÃO DE CASCOS, PARA ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS, 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. 846/2019, assinada em 12 de Novembro de 2019 - TECTONER – RECARGA DE TONER LTDA., pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ nº 01.027.088/0001-06.
Item

Quant.

Unid.

35

50

Unidade

36

20

Unidade

37

20

Unidade

38

20

Unidade

Descrição
Recarga de toner modelo 650a ce270a hd, contendo 250gr preto, recarga
em toner original (para impressora hp color laserjet m553)
Recarga de toner modelo 650a ce271a hd, contendo 250gr ciano, recarga
em toner original (para impressora hp color laserjet m553)
Recarga de toner modelo 650a ce272a hd, contendo 250gr amarelo,
recarga em toner original (para impressora hp color laserjet m553)
Recarga de toner modelo 650a ce273a hd, contendo 250gr magenta,
recarga em toner original (para impressora hp color laserjet m553)

Valor Unitário
R$

Valor Total R$

Tectoner

277,00

13.850,00

Tectoner

277,00

5.540,00

Tectoner

277,00

5.540,00

Tectoner

277,00

5.540,00

TOTAL GERAL R$

30.470,00

Marca

Ata de Registro de preços n. 847/2019, assinada em 12 de Novembro de 2019 W P DO BRASIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ nº 04.483.808/0001-28.
Item

Quant

Unid.

01

10

Unidade

02

10

Unidade

03

10

Unidade

04

10

Unidade

05

30

Unidade

06

30

Unidade

07

30

Unidade

08

30

Unidade

09

20

Unidade

10

15

Unidade

11

15

Unidade

12

15

Unidade

13

15

Unidade

14

15

Unidade

15

15

Unidade

16

20

Unidade

17

450

Unidade

18

6

Unidade

19

6

Unidade

20

6

Unidade

21

6

Unidade

22

50

Unidade

23

450

Unidade

24

150

Unidade

25

50

Unidade

26

250

Unidade

Descrição
Cartucho de toner laserjet preto hp 508a original (cf360a) Rendimento
(preto
e
branco)
6.000
páginas
(para impressora hp color laserjet m553)
Cartucho de toner laserjet ciano hp 508a original (cf361a) Rendimento
médio
de
5000
paginas
(para impressora hp color laserjet m553)
Cartucho de toner laserjet magenta hp 508a original (cf363a) Rendimento
médio
de
5.000
impressões
(para impressora hp color laserjet m553)
Cartucho de toner laserjet amarelo hp 508a original (cf362a) Rendimento
aproximado
de
5.000
impressões
(para impressora hp color laserjet m553)
Recarga de toner modelo 508a cf360a hd Contendo 130gr preto, recarga
em toner original (para impressora hp color laserjet m553)
Recarga de toner modelo 508a cf361a hd Contendo 120gr ciano, recarga
em toner original (para impressora hp color laserjet m553)
Recarga de toner modelo 508a cf362a hd Contendo 120gr amarelo,
recarga em toner original (para impressora hp color laserjet m553)
Recarga de toner modelo 508a cf363a hd Contendo 120gr magenta,
recarga em toner original (para impressora hp color laserjet m553)
Cartucho de toner original hp 26a cf226a (para impressora hp laserjet
m426) Rendimento de 3100 paginas de impressão
Cartucho de tinta hp 728 130-ml yellow designjet ink cartridge f9j65a
(para ploter hp t830 36")
Cartucho de tinta hp 728 130-ml magenta designjet ink cartridge f9j66a
(para ploter hp t830 36")
Cartucho de tinta hp 728 130-ml cyan designjet ink cartridge f9j67a (para
ploter hp t830 36")
Cartucho de tinta hp 728 300-ml yellow designjet ink cartridge f9k15a
(para ploter hp t830 36")
Cartucho de tinta hp 728 300-ml magenta designjet ink cartridge f9k16a
(para ploter hp t830 36")
Cartucho de tinta hp 728 300-ml cyan designjet ink cartridge f9k17a
(para ploter hp t830 36")
Cartucho de tinta hp 728 300-ml matte black designjet ink cartridge
f9j68a (para ploter hp t830 36")
Recarga de toner modelo 26a cf226a hd Contendo 180gr preto, recarga
em toner original (para impressora hp laserjet m426)
Cartucho de toner laserjet preto hp 204a original (cf510a) Rendimento
(preto e branco) 1100 paginas (para impressora hp color laserjet pro
m180nw)
Cartucho de toner laserjet ciano hp 204a original (cf511a) Rendimento
(cores) 900 paginas (para impressora hp color laserjet pro m180nw)
Cartucho de toner laserjet amarelo hp 204a original (cf512a) Rendimento
(cores) 900 paginas (para impressora hp color laserjet pro m180nw)
Cartucho de toner laserjet magenta hp 204a original (cf513a) Rendimento
(cores) 900 paginas (para impressora hp color laserjet pro m180nw)
Cartucho de toner preto hp 17a laserjet original (cf217a) Rendimento
médio de 1600 paginas (para impressora hp laserjet m102w)
Recarga de toner modelo 17a cf217a hd Contendo 70gr preto, recarga em
toner original (para impressora hp laserjet m102w)
Cilindro de imagem modelo 19a cf219a (para impressora hp laserjet
m102w)
Cartucho de toner preto hp 48a laserjet original (cf248a) rendimento
médio de 1000 páginas (para impressora hp laserjet m15w)
Recarga de toner modelo 48a cf248a hd contendo 70gr preto, recarga em

Marca

Valor Unitário
Valor Total R$
R$

HP

1.115,00

11.150,00

HP

1.340,00

13.400,00

HP

1.340,00

13.400,00

HP

1.340,00

13.400,00

WP do Brasil

207,00

6.210,00

WP do Brasil

195,00

5.850,00

WP do Brasil

195,00

5.850,00

WP do Brasil

195,00

5.850,00

WP

820,00

16.400,00

HP

715,00

10.725,00

HP

715,00

10.725,00

HP

715,00

10.725,00

HP

1.470,00

22.050,00

HP

1.473,00

22.095,00

HP

1.473,00

22.095,00

HP

1.473,00

29.460,00

WP do Brasil

149,50

67.275,00

WP

409,00

2.454,00

WP

440,00

2.640,00

WP

440,00

2.640,00

WP

440,00

2.640,00

WP

372,00

18.600,00

WP do Brasil

123,00

55.350,00

WP

213,00

31.950,00

HP

380,00

19.000,00

WP do Brasil

122,00

30.500,00
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27

20

Unidade

28

20

Unidade

29

20

Unidade

30

20

Unidade

31

10

Unidade

32

10

Unidade

33

10

Unidade

34

10

Unidade

39

10

Unidade

40

10

Unidade

41

10

Unidade

42

10

Unidade

43

10

Unidade

44

40

Unidade

45

10

Unidade

46

40

Unidade

47

5

Unidade

48

5

Unidade

49

20

Unidade

50

10

Unidade

51

20

Unidade

52

10

Unidade

53

10

Unidade

54

40

Unidade

55

40

Unidade

56

5

Unidade

57

20

Unidade

58

5

Unidade

59

20

Unidade

60

5

Unidade

61

10

Unidade

62

5

Unidade

63

10

Unidade

64

5

Unidade

65

40

Unidade

66

5

Unidade

67

40

Unidade

68

40

Unidade

69

15

Unidade

70

2

Unidade

71

9

Unidade

72

3

Unidade

toner original (para impressora hp laserjet m15w)
Recarga de toner modelo 204a cf510a hd Contendo 50gr preto, recarga
em toner original (para impressora hp color laserjet pro m180nw)
Recarga de toner modelo 204a cf511a hd Contendo 40gr ciano, recarga
em toner original (para impressora hp color laserjet pro m180nw)
Recarga de toner modelo 204a cf512a hd Contendo 40gr amarelo, recarga
em toner original (para impressora hp color laserjet pro m180nw)
Recarga de toner modelo 204a cf513a hd Contendo 40gr magenta,
recarga em toner original (para impressora hp color laserjet pro
m180nw)
Cartucho de toner modelo 650a hd (ce270a) original, contendo 250gr
preto, rendimento aproximado de 13000 impressões (para impressora hp
color laserjet m750dn)
Cartucho de toner modelo 650a hd (ce271a) original, contendo 250gr
ciano, rendimento aproximado de 13000 impressões (para impressora hp
color laserjet m750dn)
Cartucho de toner modelo 650a hd (ce272a) original, contendo 250gr
amarelo, rendimento aproximado de 13000 impressões (para impressora
hp color laserjet m750dn)
Cartucho de toner modelo 650a hd (ce273a) original, contendo 250gr
magenta, rendimento aproximado de 13000 impressões (para impressora
hp color laserjet m750dn)
Refil de tinta modelo t664120 na cor preta para recarga de tinta em
impressoras bulk epson - 70 ml original
Refil de tinta modelo t664220 na cor ciano para recarga de tinta em
impressoras bulk epson - 70 ml original
Refil de tinta modelo t664320 na cor magenta para recarga de tinta em
impressoras bulk epson - 70 ml original
Refil de tinta modelo t664420 na cor amarela para recarga de tinta em
impressoras bulk epson -70 ml original
Cartucho jato de tinta modelo hp 100% novo, original da marca, número
122 "ch561hb" preto - 2 ml.
Recarga cartucho jato de tinta modelo hp, número 122 "ch561hb" preto 25 ml
Cartucho jato de tinta modelo hp 100% novo, original da marca, número
122 "ch562hb" colorido - 2 ml.
Recarga cartucho jato de tinta modelo hp, número 122 "ch562hb"
colorido - 18 ml
Recarga cartucho jato de tinta modelo hp, número 14 "c6614" preto - 40
ml
Recarga cartucho jato de tinta modelo hp, número 49 "51649a" colorido 30 ml
Recarga cartucho jato de tinta modelo hp, número 21 "c9351a" preto - 24
ml
Cartucho jato de tinta 100% novo modelo hp, original da marca, número
22 "c9352ab" colorido - 6 ml
Recarga cartucho jato de tinta modelo hp, número 22 "c9352ab" colorido
- 15 ml
Recarga cartucho jato de tinta modelo hp, número 27 "c8727a" preto - 25
ml
Recarga cartucho jato de tinta modelo hp, número 28 "c8728ab" colorido
- 15 ml
Recarga cartucho jato de tinta modelo hp, número 60 "cc640wb" preto 25 ml
Recarga cartucho jato de tinta modelo hp, número 60 "cc643wb" colorido
- 15 ml
Cartucho jato de tinta 100% novo modelo hp, original da marca, número
61 "ch561w" preto - 3 ml.
Recarga cartucho jato de tinta modelo hp, número 61 "ch561w" preto 15 ml
Cartucho jato de tinta 100% novo modelo hp, original da marca, número
61 "ch562w" colorido - 3 ml
Recarga cartucho jato de tinta modelo hp, número 61 "ch562w" colorido
- 15 ml
Cartucho jato de tinta 100% novo modelo hp, original da marca, número
662 "cz103ab" preto - 2 ml.
Recarga cartucho jato de tinta modelo hp, número 662 "cz103ab" preto 15 ml
Cartucho jato de tinta 100% novo modelo hp, original da marca, número
662 "cz104ab" colorido - 2 ml
Recarga cartucho jato de tinta modelo hp número 662 "cz104ab" colorido
- 15 ml
Cartucho jato de tinta 100% novo modelo hp, original da marca, número
74 "cb335wb" preto - 5,5 ml
Recarga cartucho jato de tinta modelo hp número 74 "cb335wb" preto 25 ml
Cartucho jato de tinta 100% novo modelo hp, original da marca, número
75 "cb337wb" colorido - 3,5 ml
Recarga cartucho jato de tinta modelo hp número 75 "cb337wb" colorido
- 15 ml
Recarga cartucho jato de tinta modelo hp número 901 "cc653ab" preto 25 ml
Cartucho jato de tinta modelo hp 100% novo, original da marca, número
901 "cc656al" colorido - 13 ml
Cartucho para plotter modelo canon 100% novo, original da marca,
número pfi-102bk preto - 130 ml
Cartucho para plotter modelo canon 100% novo, original da marca,
número pfi-102mbk preto matte - 130 ml
Cartucho para plotter modelo canon 100% novo, original da marca,
número pfi-102c ciano - 130 ml

ANO: XII Nº: 2583 PÁG: 35

WP do Brasil

168,00

3.360,00

WP do Brasil

168,00

3.360,00

WP do Brasil

168,00

3.360,00

WP do Brasil

168,00

3.360,00

HP

999,00

9.990,00

HP

999,00

9.990,00

HP

999,00

9.990,00

HP

994,00

9.940,00

Epson

71,90

719,00

Epson

71,90

719,00

Epson

71,90

719,00

Epson

71,90

719,00

WP

56,00

560,00

WP do Brasil

47,00

1.880,00

WP

66,00

660,00

WP do Brasil

49,80

1.992,00

WP do Brasil

42,50

212,50

WP do Brasil

43,00

215,00

WP do Brasil

47,50

950,00

HP

143,00

1.430,00

WP do Brasil

54,00

1.080,00

WP do Brasil

47,00

470,00

WP do Brasil

53,00

530,00

WP do Brasil

52,00

2.080,00

WP do Brasil

55,00

2.200,00

HP

91,00

455,00

WP do Brasil

58,00

1.160,00

HP

94,00

470,00

WP do Brasil

59,00

1.180,00

HP

49,90

249,50

WP do Brasil

44,20

442,00

HP

57,90

289,50

WP do Brasil

48,00

480,00

HP

97,90

489,50

WP do Brasil

50,00

2.000,00

HP

108,00

540,00

WP do Brasil

54,50

2.180,00

WP do Brasil

54,00

2.160,00

HP

152,00

2.280,00

Canon

419,00

838,00

Canon

435,00

3.915,00

Canon

385,00

1.155,00
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73

2

Unidade

74

3

Unidade

75

300

Unidade

76

13

Unidade

77

70

Unidade

78

10

Unidade

79

5

Unidade

80

5

Unidade

81

5

Unidade

82

15

Unidade

83

40

Unidade

84

40

Unidade

85

10

Unidade

86

50

Unidade

87

40

Unidade

88

5

Unidade

89

10

Unidade

90

40

Unidade

91

200

Unidade

92

10

Unidade

93

600

Unidade

94

50

Unidade

95

3

Unidade

96

15

Unidade

97

3

Unidade

98

10

Unidade

99

3

Unidade

100

5

Unidade

101

3

Unidade

102

10

Unidade

103

2

Unidade

104

10

Unidade

105

2

Unidade

106

10

Unidade

107

2

Unidade

108

10

Unidade

109

2

Unidade

110

10

Unidade

111

2

Unidade

112

10

Unidade

113

3

Unidade

114

10

Unidade

115

3

Unidade

116

10

Unidade

117

3

Unidade

118

10

Unidade

Cartucho para plotter modelo canon 100% novo, original da marca,
número pfi-102y amarelo - 130 ml
Cartucho para plotter modelo canon 100% novo, original da marca,
número pfi-102m magenta - 130 ml
Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 05a "ce505a"
preto - 180 grs.
Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 05x "ce505x"
preto - 300 grs.
Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 12a "q2612a"
preto - 150grs.
Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 13a "q2613a"
preto - 150 grs.
Cartucho de toner para impressora laser modelo canon 100% novo, original da marca,
número ep26 "8489a003aa" preto

Recarga de toner para impressora laser modelo canon número ep26
"8489a003aa" preto - 130 grs
Cartucho de toner para impressora laser modelo samsung 100% novo,
original da marca, número 2850 "ml-d2850b" preto
Recarga de toner para impressora laser modelo samsung número 2850
"ml-d2850b" - 200 grs
Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 35a "cb435a"
preto - 130 gramas
Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 36a "cb436a"
preto - 130 grs.
Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 51a "q7551a"
preto - 300 gramas
Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 53a "q7553a"
preto - 180 grs.
Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 55a "ce255a"
preto - 270 grs.
Cartucho de toner para impressora laser modelo hp 100% novo, original da
marca, número 64a "cc364a" preto
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Canon

390,00

Canon

390,00

1.170,00

WP do Brasil

95,00

28.500,00

WP do Brasil

109,90

1.428,70

WP do Brasil

87,00

6.090,00

WP do Brasil

94,00

940,00

Canon

520,00

2.600,00

WP do Brasil

154,55

772,75

WP

420,00

2.100,00

WP do Brasil

143,00

2.145,00

WP do Brasil

79,00

3.160,00

WP do Brasil

79,00

3.160,00

WP do Brasil

118,00

1.180,00

WP do Brasil

101,00

5.050,00

WP do Brasil

146,00

5.840,00

HP

930,00

4.650,00

181,00

1.810,00

84,00

3.360,00

WP do Brasil

90,00

18.000,00

WP do Brasil

112,40

1.124,00

WP do Brasil

76,90

46.140,00

WP do Brasil

153,90

7.695,00

WP

367,00

1.101,00

WP do Brasil

100,00

1.500,00

Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 64a "cc364a"
WP do Brasil
preto - 460 grs.
Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 78a "ce278a"
WP do Brasil
preto - 130 grs.
Recarga
grs.
Recarga
grs.
Recarga
grs.
Recarga
grs.

de toner para impressora laser modelo hp número 80a "cf280a" preto - 180

de toner para impressora laser modelo hp número 80x "cf280x" preto - 300
de toner para impressora laser modelo hp número 85a "ce285a" preto - 130
de toner para impressora laser modelo hp número 90a "ce390a" preto - 500

Cartucho de toner para impressora laser modelo samsung 100% novo,
original da marca, número d104l "mlt-d104s"
Recarga de toner para impressora laser modelo samsung número d104l
"mlt-d104s" - 85 grs.
Cartucho de toner para impressora laser modelo samsung 100% novo,
original da marca, número d204l "mlt-d204s" preto
Recarga de toner para impressora laser modelo samsung número d204l
"mlt-d204s" - 160 grs.
Cartucho de toner para impressora laser modelo samsung 100% novo,
original da marca, número d4200 "scx-d4200" preto
Recarga de toner para impressora laser modelo samsung número d4200
"scx-d4200" - 130grs
Cartucho de toner para impressora laser modelo samsung 100% novo,
original da marca, número d4521 "scx-d4521d3" preto
Recarga de toner para impressora laser modelo samsung número d4521
"scx-d4521d3" - 100grs
Cartucho de toner para impressora laser modelo hp 100% novo, original
da marca, número 305a "ce410a" preto
Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 305a "ce410a"
preto - 75 grs.
Cartucho de toner para impressora laser modelo hp 100% novo, original
da marca, número 305a "ce411a" ciano
Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 305a "ce411a"
ciano - 75grs
Cartucho de toner para impressora laser modelo hp 100% novo, original
da marca, número 305a "ce412a" amarelo
Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 305a "ce412a"
amarelo - 75grs
Cartucho de toner para impressora laser modelo hp 100% novo, original
da marca, número 305a "ce413a" magenta
Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 305a "ce413a"
magenta - 75 grs.
Cartucho de toner para impressora laser modelo hp 100% novo, original da marca,
número 310a "ce310a" preto

Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 310a "ce310a"
preto - 40 gramas
Cartucho de toner para impressora laser modelo hp 100% novo, original
da marca, número 311a "ce311a" ciano
Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 311a "ce311a"
ciano - 40 grs.
Cartucho de toner para impressora laser modelo hp 100% novo, original
da marca, número 312a "ce312a" amarelo
Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 312a "ce312a"
amarelo - 40 grs.
Cartucho de toner para impressora laser modelo hp 100% novo, original
da marca, número 313a "ce313a", magenta
Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 313a "ce313a"
magenta - 40 grs.

780,00

Samsung

287,00

861,00

WP do Brasil

153,00

1.530,00

Samsung

375,00

1.125,00

WP do Brasil

87,00

435,00

Samsung

335,00

1.005,00

WP do Brasil

89,90

899,00

HP

620,00

1.240,00

WP do Brasil

132,00

1.320,00

HP

642,00

1.284,00

WP do Brasil

132,00

1.320,00

HP

642,00

1.284,00

WP do Brasil

132,00

1.320,00

HP

642,00

1.284,00

WP do Brasil

132,00

1.320,00
730,00

HP

365,00

WP do Brasil

84,00

840,00

HP

384,00

1.152,00

WP do Brasil

84,00

840,00

HP

384,00

1.152,00

WP do Brasil

84,00

840,00

HP

384,00

1.152,00

WP do Brasil

84,00

840,00

TERÇA-FEIRA 18/02/2020

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS

Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 320a "ce320a"
preto - 50 grs.
Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 321a "ce321a"
ciano - 50 grs.
Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 322a "ce322a"
amarelo - 50 grs.
Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 323a "ce323a"
amarelo - 50 grs.
Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 507a "ce400a"
preto - 80 grs.
Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 507a "ce401a"
ciano - 80 grs.
Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 507a "ce402a"
amarelo - 80 grs.
Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 507a "ce403a"
magenta - 80 grs.
Cartucho de toner para impressora laser modelo hp 100% novo, original
da marca, número 501a "q6470a" preto
Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 501a "q6470a"
preto - 150grs
Cartucho de toner para impressora laser modelo hp 100% novo, original
da marca, número 502a "q6471a" ciano
Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 502a "q6471a"
ciano - 140grs
Cartucho de toner para impressora laser modelo hp 100% novo, original
da marca, número 502a "q6472a" amarela
Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 502a "q6472a"
amarela - 140grs
Cartucho de toner para impressora laser modelo hp 100% novo, original
da marca, número 502a "q6473a" magenta
Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 502a "q6473a"
magenta - 140grs
Cartucho de toner para impressora laser modelo hp 100% novo, original
da marca, número 6000a "q6000a" preto
Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 6000a
"q6000a" preto - 70 grs.
Cartucho de toner para impressora laser modelo hp 100% novo, original
da marca, número 6001a "q6001a" ciano
Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 6001a
"q6001a" ciano - 70grs
Cartucho de toner para impressora laser modelo hp 100% novo, original
da marca, número 6002a "q6002a" amarelo
Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 6002a
"q6002a" amarelo - 70grs
Cartucho de toner para impressora laser modelo hp 100% novo, original
da marca, número 6003a "q6003a" magenta
Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 6003a
"q6003a" magenta - 70grs
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119

15

Unidade

120

15

Unidade

121

15

Unidade

122

15

Unidade

123

10

Unidade

124

10

Unidade

125

10

Unidade

126

10

Unidade

127

2

Unidade

128

2

Unidade

129

2

Unidade

130

2

Unidade

131

2

Unidade

132

2

Unidade

133

2

Unidade

134

2

Unidade

135

2

Unidade

136

2

Unidade

137

2

Unidade

138

2

Unidade

139

2

Unidade

140

2

Unidade

141

2

Unidade

142

2

Unidade

143

5

Unidade

144

100

Unidade

145

5

Unidade

146

150

Unidade

147

10

Unidade

148

5

Unidade

149

12

Unidade

Recarga de toner para impressora laser modelo samsung número d101s
WP do Brasil
"mlt-d101s" preto - 80 grs.
Cartucho de toner para impressora laser modelo lexmark 100% novo,
WP
original da marca do equipamento, número 604h " 60fbh00
Recarga de toner para impressora laser modelo lexmark número 604h
WP do Brasil
"60fbh00" preto – 320 grs
Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 81a "cf281a"
WP do Brasil
preto - 400 grs.
Cartucho de toner para impressora laser modelo hp 100% novo, original
HP
da marca, número 81a "cf281a"
Cilindro de imagem para impressora samsung wpmlt d204 l
Samsung

150

20

Unidade

Cilindro de imagem toner para impressora brother dr 3440

151

10

Unidade

152

150

Unidade

153

150

Unidade

Cartucho de toner para impressora laser modelo samsung 100% novo, original da
marca, número d101s "mlt-d101s" preto

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal

116,00

1.740,00

WP do Brasil

116,00

1.740,00

WP do Brasil

116,00

1.740,00

WP do Brasil

116,00

1.740,00

WP do Brasil

144,00

1.440,00

WP do Brasil

144,00

1.440,00

WP do Brasil

144,00

1.440,00

WP do Brasil

144,00

1.440,00

HP

862,00

1.724,00

WP do Brasil

179,00

358,00

HP

862,00

1.724,00

WP do Brasil

179,00

358,00

HP

862,00

1.724,00

WP do Brasil

179,00

358,00
1.724,00

HP

862,00

WP do Brasil

179,00

358,00

HP

680,00

1.360,00

WP do Brasil

154,00

308,00

HP

680,00

1.360,00

WP do Brasil

154,00

308,00

HP

680,00

1.360,00

WP do Brasil

154,00

308,00

HP

680,00

1.360,00

WP do Brasil

154,00

308,00

WP

315,00

1.575,00

95,00

9.500,00

370,00

1.850,00

179,00

26.850,00

160,00

1.600,00

940,00

4.700,00

244,90

2.938,80

153,00

3.060,00

599,90

5.999,00

149,50

22.425,00

123,00

18.450,00

TOTAL GERAL R$

843.940,25

Brother

Cartucho de toner konica minolta tb 321 - k preto original (konica
Konica Minolta
minolta bizhub c 284)
Recarga de toner modelo 26a cf226a hd Contendo 180gr preto, recarga
em toner original (para impressora hp laserjet m426) Cota referente ao WP do Brasil
item 17.
Recarga de toner modelo 17a cf217a hd Contendo 70gr preto, recarga em
toner original (para impressora hp laserjet m102w) Cota referente ao item WP do Brasil
23.

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume.
Arapongas, 12 de Fevereiro de 2019.

WP do Brasil
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Licitação: Modalidade Pregão Presencial Nº 117/2019 – Processo Adm. Nº 207/2019.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE COM MOTORISTA, DE
SERVIDORES, ATORES E INSTRUTORES, BEM COMO CENÁRIOS E EQUIPAMENTOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL
DE CULTURA, LAZER E EVENTOS - SECLE.

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. 851/2019, assinada em 18 de Fevereiro de 2019 - BENTINHO TRANSPORTES LTDA., pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ nº 10.598.721/0001-07.
Item

01

Qtd

Descrição

Valor Unitário
R$

Valor Total R$

15.000

Transporte com motorista, de servidores, atores e instrutores, bem como materiais, cenários e
equipamentos, em atendimento à secretaria municipal de cultura, lazer e eventos, por km rodado pelo
veículo em caráter eventual, de acordo com a demanda desta secretaria.
Prazo de entrega/ execução: a prestação será de 12 (doze) meses, tendo início com a assinatura do
contrato. Condições de habilitação (casos específicos): a empresa prestadora de serviço precisa ser
habilitada legalmente para o tipo de transporte solicitado, ter documentação exigida pelo der-pr e antt
para rodar em rodovias, além de possuir motoristas habilitados na categoria d, assim como possuir
seguro para os passageiros. Local do transporte: dentro do estado do paraná e estados pertencentes à
federação brasileira. Obrigações da contratada: cumprir com as exigências citadas na descrição do
objeto do mesmo. Observação: veículo van com 18+1 lugares, com, no máximo 10 anos de uso, no
ato da assinatura da ata de registro de preços deverá apresentar apólice de seguro contra acidentes
pessoais de passageiros transportados, no valor mínimo estipulado pela antt de r$4.034.750,00
(quatro milhões, trinta e quatro mil, setecentos e cinquenta reais). As viagens terão a duração média
de 01 a 05 dias, com pernoite ou não no destino e, o veículo deverá ficar a disposição dos passageiros
durante toda a duração da viagem. Eventualmente, as viagens poderão ultrapassar 05 dias. Despesas
com pedágio, alimentação e demais despesas do motorista ficarão por conta da contratada.
Disponibilidade de segunda a sexta- feira, podendo as viagens abranger sábados, domingos e
feriados, nos períodos matutino, vespertino e noturno. A contagem da quilometragem terá início após
o embarque do usuário, ficando a contratada responsável pela anotação da quilometragem em
formulário próprio, que será conferida e assinada pelo usuário no ato do embarque e desembarque,
salientando que serão pagos somente os quilômetros efetivamente rodados. Adotar todas as
providências necessárias em caso de acidentes, em socorro às vítimas. Em caso de avaria mecânica ou
acidente de trânsito, a contratada deverá substituir o veículo avariado/ acidentado.

2,85

42.750,00

Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume.
Arapongas, 18 de Fevereiro de 2019.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal
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