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ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº. 250/20, DE 07 DE MAIO DE 2020.

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

R E S O L V E:
EXONERAR, a partir de 11 de maio de 2020, 
Lucia Helena Gomes Golon, matrícula nº 7056-
2, do cargo de Secretária Municipal da Indústria, 
Comércio e Turismo, de provimento em comissão, 
para o qual foi nomeada através do Decreto nº 
195/20, de 01/04/20.

Arapongas, 07 de maio de 2020.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº. 251/20, DE 07 DE MAIO 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:
NOMEAR, a partir de 11 de maio de 2020, 
NILSON CARLOS STEFANI VIOLATO, para exercer 
em comissão, o cargo de Secretário Municipal 
da Indústria, Comércio e Turismo - subsídios, 
de conformidade com a Lei 4.452, de 25/01/16, 
alterada pela Lei n° 4.470, de 17/05/19.

Arapongas, 07 de maio de 2020.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 195/20, DE 07 DE MAIO DE 2020

SERGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município 
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o contido na 
solicitação nº. 036/20, da Central de Distribuição 
Municipal;

R E S O L V E:
Art. 1º - DESIGNAR, a servidora Ana Paula Paulatti 
Nonis, matrícula nº 102164/3, para responder 
pelo cargo de Gerente de Compras - símbolo 
CC3, no período de 18/05 a 06/06/20 de férias 
da titular.

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

Arapongas, 07 de maio de 2020.

SERGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 196/19, DE 08 DE MAIO DE 2020

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município 
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais e considerando:
- O contido na Lei Municipal nº 4.644/17, 
regulamentada pelo Decreto nº 631/18, de 30 
de agosto de 2018, que dispõe sobre o Serviço 
de Inspeção Municipal de Produtos de Origem 
Animal de Arapongas (SIM-Arapongas);
- O contido na C.I. nº 082, de 07/05/20, da 
SEASPMA;

R E S O L V E:
                          Art.  1º - DESIGNAR, a servidora 
Luciana Mugnaini Marcondes, matricula nº 
112259/1, ocupante do cargo de Técnica em 
Vigilância Sanitária, de provimento efetivo, 
lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, 

Serviços Públicos e Meio Ambiente, como 
responsável pela execução do SIM – Serviço de 
Inspeção Municipal.

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

Arapongas, 08 de maio de 2020.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 198/20 DE 08 DE MAIO DE 2020

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

R E S O L V E:
Art. 1º - Designar, a partir de 08 de maio de 2020, 
a servidora Marta Pilatti, ocupante do cargo 
de Gerente da Merenda Escolar, matrícula nº 
1197558/1, para constituir a Comissão Especial 
para Fiscalização e Recebimento de Materiais, 
Bens e Serviços, em substituição a servidora 
Cibele Recco Vendrametto.

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

Arapongas, 08 de maio de 2020.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração
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PORTARIA Nº. 199/20, DE 11 DE MAIO DE 2020

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município 
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais e considerando, o contido na 
petição protocolada sob nº. 9805, de 27/04/2020;

R E S O L V E:
Art. 1º - CONCEDER, a CLAUDIA DOS SANTOS, 
matrícula nº 61956/2, ocupante do cargo de 
Gari, de provimento efetivo, lotada na Secretaria 
Municipal de Assistência Social, INTERRUPÇÃO 
DA LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES 
PARTICULARES, com efeitos a partir de 11 de 
maio de 2020, de conformidade com o § 3º do 
art. 156 da Lei nº 4.451, de 25/01/16 (Estatuto 
dos Servidores Públicos Municipais).
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Arapongas, 11 de maio de 2020.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE CREDENCIAMENTO

CHAMAMENTO PÚBLICO N.° 003/2020
INEXIGIBILIDADE Nº 011/2020

Comunicamos que se encontra à disposição dos 
interessados EDITAL DE CREDENCIAMENTO/
CHAMAMENTO PÚBLICO N.° 003/2020 que 
tem como objeto o Credenciamento de pessoas 
jurídicas prestadoras de serviços profissionais 
da área da saúde para execução de exames 
laboratoriais especializados, em atendimento a 
Secretaria Municipal de Saúde. Os interessados 
deverão encaminhar os documentos relacionadas 
no item 6 do edital no Setor de Saúde, no horário 
das 09h00min às 11h00min e das 13h00min até 
as 17h00min, em dias de expediente na Prefeitura 
Municipal de Arapongas, Secretaria Municipal 
de Saúde, na Rua Garças, 750, térreo, centro, 
Arapongas - PR, no período de 12/05/2020 a 
12/05/2021, ocasião em que receberão recibo 
da entrega do envelope lacrado contendo os 
documentos devidos. O respectivo edital poderá 

ser obtido na Prefeitura Municipal de Arapongas, 
no endereço e horário acima mencionados ou no 
endereço eletrônico www.arapongas.pr.gov.br. 
Informações pelo telefone (043) 3902-1255.

Arapongas, 11 de maio de 2020.

RENATA FERREIRA P. CHAMORRO
Presidente da Comissão

ERRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO E TERMO CONTRATUAL 
CHAMAMENTO PÚBLICO 012/2019, 
INEXIGIBILIDADE 041/2019 – PROCESSO 
ADMINISTRATIVO 248/2019.

Ante o erro de digitação no extrato de 
inexigibilidade de licitação e termo contratual, 
publicado no dia 07/05/2020 no Diário Oficial do 
Município de Arapongas, no Jornal Tribuna do 
Norte e no Diário Oficial do Paraná.

Onde se lê: Termo de Credenciamento nº: 
314/2020; 322/2020; 327/2020 e 304/2020.

Leia-se: Termo de Credenciamento nº: 314/2020; 
322/2020 e 327/2020.

Data e Assinaturas.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo n. º 097/2020. 
Dispensa n. º 028/2020. 
Partes: Município de Arapongas e GISLANY GOMES 
FERREIRA, CNPJ sob o n. º 28.292.180/0001-41.
Objeto: contratação de curso de capacitação 
aos servidores municipais para a realização de 
pregões de forma eletrônica.
Valor: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos 
reais).
Despacho: Dispenso o procedimento licitatório, 
a que se refere este EXTRATO, com base no Art. 
24, inciso II da Lei Federal 8.666/93. 
Ratificado pelo Prefeito em Exercício na data de 
05/05/2020.
Data e Assinaturas.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo n. º: 187/2019.
Contrato n. º: 764/2019 – 2º Termo Aditivo.
Dispensa: nº. 039/2019.
Partes: Município de Arapongas e CODAR 
– COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE 
ARAPONGAS., CNPJ n° 75.402.636/0001-69, 
neste ato representada por David Oliveira 
Ribeiro, CPF n. º 143.934.009-49 e Sergio Antônio 
Rogério, CPF n. º 763.782.259-15.
Objeto: contratação da CODAR - Companhia de 
Desenvolvimento de Arapongas, para execução 
de serviços de manutenção de vias públicas em 
atendimento a SEODUR.
Objeto do Termo Aditivo: com base no processo 
administrativo n. º 9877 de 27/04/2020, acordam 
as partes, nos termos do artigo 57, § 1º, inciso II 
e III da Lei Federal n°. 8.666/93, em prorrogar o 
prazo de execução do contrato até 31/07/2020 
e a vigência até 31/12/2020. Data e assinaturas.
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ARAPONGAS  

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

 

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  
Estado do Paraná 

 

                         
 
 
 

PORTARIA Nº. 197/20, de 08 de maio de 2020 
 

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

no uso de suas atribuições legais e considerando, o contido na petição protocolada sob nº 10791, 
de 07/05/20; 

 
R E S O L V E: 

 
Art 1º - CONCEDER, ao servidor abaixo, AUXILIO NATALIDADE, correspondente a 

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

86657/3 Albino Amaral Junior Assistente Administrativo Gabinete do Prefeito 
 
 

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

 
                                Arapongas, 08 de maio de 2020. 

 
 
VALDECIR ANTONIO SCARCELLI                                                                      SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Secretário Municipal de Administração                                                                          Prefeito  
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
ARAPONGAS – PR 

 
Praça Pio XII, 290 – Centro CEP: 86.701-000 – Arapongas – Paraná 

Fone: (43) 3902-1154 / E-mail: cmdca@arapongas.pr.gov.br 

RESOLUÇÃO 003/2020 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE - CMDCA, no uso das atribuições, que lhe confere a Lei Municipal 
4.164/2013, bem como seu Regimento Interno, considerado: 

 
A Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela 

Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção Humana pelo 

novo coronavírus (COVID-19); 

A Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência Em 

saúde Pública de Importância Nacional, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus 

(COVID-19); 

O disposto pela Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre 

as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-

19); 

A declaração pública de situação de Pandemia em relação ao novo coronavírus 

(COVID-19) pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março de 2020;  

O disposto pelo Decreto Municipal 170, de 19 de março de 2020, e alterações, que 

dispõe sobre medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (COVID-19); 

O disposto pelo Decreto Estadual nº 4.319, de 23 de março de 2020, que declara o 

estado de calamidade pública no Estado do Paraná em decorrência da infecção humana pelo 

coronavírus (COVID-19); 

Que crianças e adolescentes são considerados grupo de risco em relação à 

contaminação e disseminação do coronavírus, sendo altamente recomendado pelas autoridades de 

saúde seu isolamento social, a fim de propiciar maior contenção da disseminação do vírus; 

 
RESOLVE: 
 

Art. 1º. PRORROGAR, até a data de 30 de abril de 2021, os 

Atestados de Inscrição, bem como os Atestados de Registro, emitidos pelo 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente com vencimento 

no exercício de 2020. 
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
ARAPONGAS – PR 

 
Praça Pio XII, 290 – Centro CEP: 86.701-000 – Arapongas – Paraná 

Fone: (43) 3902-1154 / E-mail: cmdca@arapongas.pr.gov.br 

Parágrafo único: O prazo para solicitação de nova inscrição 

referente aos atestados de que tratam o caput deste artigo fica prorrogado até a 

data de 28 de fevereiro de 2021. 

  
Art. 2º.  Ficam suspensos, por tempo indeterminado, os prazos 

referentes à análise dos requerimentos de inscrição ou registro em andamento, 

ou que vierem a ser protocolados, durante o período que perdurar as restrições 

referentes à aglomeração de crianças e adolescentes. 

 

Art. 3º. Esta resolução entra em vigor nesta data, devendo ser 

publicada, ficando revogadas as disposições em contrário. 

Arapongas, 06 de maio de 2020. 

 
 

Nilson Ribeiro da Silva 
Presidente 
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Licitação: Modalidade Pregão Presencial Nº 089/2019 – Processo Adm. Nº 139/2019. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS (GLP) P45 E P13, ACESSÓRIOS E BOTIJÕES 
(COTA/VASILHAME) E ÁGUA MINERAL DE GARRAFA E COPOS, PARA ATENDER A TODAS AS 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. 644/2019, assinada em 07 de Agosto de 2019 - A. R. DEDIO – BEBIDAS, GLP E TRANSPORTE., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 11.679.853/0001-18. 
 

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

05 5.000 Unidade 

Água mineral natural não gasosa e potável, ph entre 7 e 8 a 25º, 
envasada em garrafões de policarbonato de 20 (vinte) litros, lacrados, 
devendo estar em conformidade com a portaria do ministério da saúde 
nº 36, de 12 de janeiro de 1990, resolução rdc nº 54, de 15 de julho de 
2000 e anexo: regulamento técnico para fixação de identidade e 
qualidade de água mineral natural e água natural e com os padrões 
estabelecidos pelo departamento nacional de produção mineral - dnpm 
e nbr 14638:2001. Obs: o garrafão deverá ser fornecido a título de 
empréstimo. 

Safira 8,40 42.000,00 

06 1.000 Caixa Água mineral, em copo de 200 ml. (acondicionado em caixa com 48 
unidades). Santa Ines 14,90 14.900,00 

07 562 Unidade 
Recarga de gás glp botijão de 13kg, fabricado segundo norma da abnt -      
8460. Supergásbras 56,40 31.696,80 

TOTAL GERAL R$ 88.596,80 
 
Ata de Registro de preços n. 645/2019, assinada em 07 de Agosto de 2019 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
61.602.199/0232-44. 
 

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

01 1.688 Unidade Recarga de gás GLP botijão de 13kg, fabricado segundo norma da ABNT 
-      8460. Ultragaz  56,40 95.203,20 

02 1.688 Unidade Recarga de gás GLP botijão de 45kg, fabricado segundo norma da ABNT 
- 8460. Ultragaz 260,00 438.880,00 

TOTAL GERAL R$ 534.083,20 
 
Ata de Registro de preços n. 646/2019, assinada em 07 de Agosto de 2019 - FELIPE E SILVERIO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
12.313.374/0001-46. 
 

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

 03 50 Unidade 

Aquisição de botijão de gás (cota/vasilhame) de 45 kg Gás liquefeito de 
petróleo - GLP - tipo gás propano-butano, material chapa aço, 
capacidade do botijão 45, normas técnicas ABNT 13.523, para uso em 
fogão industrial. 

Ultragás 440,00 22.000,00 

04 50 Unidade 

Aquisição de botijão de gás (cota/vasilhame) de 13kg Botijão gás 
liquefeito de petróleo- GLP, material chapa aço, tipo gás propano- 
butano, capacidade botijão 13kg, aplicação fogão residencial, normas 
técnicas, ABNT 8.460. 

Ultragás 124,00 6.200,00 

08 562 Unidade Recarga de gás GLP botijão de 45kg, fabricado segundo norma da 
ABNT - 8460. Ultragás 260,00 146.120,00 

TOTAL GERAL R$ 174.320,00 
 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 07 de maio de 2019. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Licitação: Modalidade Pregão Presencial Nº 083/2019 – Processo Adm. Nº 128/2019. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS E ESTANTES DE AÇO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEODUR. 
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. 639/2019, assinada em 07 de Agosto de 2019 - F.P. GARALUZ., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.299.558/0001-
69. 
 

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

01 20 Unidade 

Arquivo em aco com 04 gavetas com rodizios deslizantes, para pastas suspensas 
tamanho oficio , em chapa 26 ( 0,48 mm) , tratada e fosfatizada, com fechadura 
que trava simultaneamente as 04 gavetas. Medidas padrao: altura : 1,34 m, largura 
0,47 m, profundidade :0,71m. Pintura epoxi, cor cinza royal. 

Lunasa 386,90 7.738,00 

 
Ata de Registro de preços n. 640/2019, assinada em 07 de Agosto de 2019 - G. V. C. COMÉRCIO DE INFORMÁTICA – EIRELI., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 32.844.056/0001-19. 
 

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

02 5 Unidade 

Estante em aço, aberta nas laterais e fundo, coluna tipo l-3 confeccionada em 
chapa 14, com 10 prateleiras confeccionadas em chapa 22 a 24 e com 01 reforço, 
aptas a suportar carga de no mímino 70 kg/prat. Uniformemente distribuídas e 
reguláveis, totalizando 9 vãos. Dimensões: mínimo de 2,98 m alt x mínimo 0,90 m 
larg. X mínimo 0,42 m prof. 

Vegel 417,40 2.087,00 

 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 07 de maio de 2019. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Licitação: Modalidade Pregão Presencial Nº 085/2019 – Processo Adm. Nº 130/2019. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, SCANNERS, PROJETORES E 
TABLETS, PARA DIVERSAS SECRETARIAS. 
A Prefeitura Municipal de Arapongas através do Departamento de Compras, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, 
torna público, que não houve alteração dos valores e ficam mantidos os preços registrados na Ata, conforme especificação abaixo: 
 
Ata de Registro de preços n. 651/2019, assinada em 12 de Agosto de 2019 - C. L. A COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA., 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 31.042.705/0001-03. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

14 8 Und 

Microcomputador all-in-one 21" - proc. 4 nucleos 3.6 ghz -  8gb - ssd240.1 processador: 1.1 o processador deve ser compatível com as duas últimas versões 
lançadas no mercado até a data deste edital; 1.2 01 (um) processador com núcleo quadruplo (04 núcleos de processamento) instalados; 1.3microprocessador x86, 
com processo de fabricação de 14nm, suporte a sistemas operacionais de 32 e 64 bits; 1.4 frequência interna (clock) de cada microprocessador: mínima de 3,6ghz; 
1.5 velocidade do barramento do sistema (bus speed): 8gt/s; 1.6 memória cache de no mínimo 6mb (seis megabytes); 1.7 deve possuir 02 (dois) canais de memória; 
1.8 deve possuir 37,5gb/s de largura de banda máxima da memória; 1.9 deve possuir suporte nativo a virtualização do tipo vt-x; 1.10 deve possui suporte a 
processamento gráfico. 2 placa mãe (motherboard): 2.1 deve ser do mesmo fabricante do equipamento ou fabricada para uso exclusivo, não sendo aceito o emprego 
de placas de livre comercialização no mercado; 2.2 bios: 2.2.1 deve ser plug & play, desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou este deve ter direitos 
(copyright) sobre essa bios, comprovados por meio de declaração fornecida pelo fabricante (anexar na proposta). É vedada qualquer solução em regime de oem ou 
customização de nomes, marcas ou inicialização; 2.2.2 deve possuir recursos de senha de acesso para configuração do setup e usuário, recursos para 
habilitar/desabilitar portas seriais e usb's; 2.2.3 deve ser do mesmo fabricante do equipamento proposto, implementada em memória flash, atualizável por software; 
2.2.4 deve disponibilizar o número identificador do equipamento, único para seu fabricante. 2.3 controladoras de rede: 2.3.1 o equipamento proposto deve possuir 
01 (uma) interface gigabit ethernet de rede nativa no padrão rj45, devendo atender aos seguintes requisitos: 2.3.1.1 capacidade de operar no full-duplex em todas as 
velocidades (10/100/1000mbps); 2.3.2 o equipamento deve possuir wifi integrado compatível com padrão 802.11 b/g/n. 2.4 controladora gráfica: 2.4.1 placa de 
vídeo on board com memória compartilhada de 128 mb (cento e vinte e oito megabytes); 2.4.2 deve permitir resolução de 1600x900; 2.5 interfaces: 2.5.1 deve 
possuir interfaces de áudio com entrada para microfone e saída estéreo amplificada para fones de ouvido ou alto-falantes externos; 2.5.2 mínimo 04 (quatro) 
interfaces usb 2.0; 2.5.2.1 não serão aceitos hubs usb para a contagem de interfaces usb livres; 3 discos rígidos: 1.1 01 (uma) unidade ssd sata iii de 6gb/s 
devidamente instalada. A unidade ssd deve ter capacidade mínima de 240gb, com velocidades de 500 mb/s para leitura e 450mb/s para gravação (ou superiores); 
3.1 a unidade de disco sólido ofertada deve oferecer o mesmo nível de suporte e garantia do equipamento proposto, prestados pelo fabricante do mesmo. 4 
memória ram: 4.1 mínimo de 08gb (oito gigabytes) ddr4; 4.2 capacidade de expansão de no mínimo 16gb (dezesseis gigabytes); 4.3 as memórias devem ser do tipo 
2.400mhz ou superior; 4.4 os pentes de memória ofertados deverão ser itens homologados pelo fabricante do equipamento; 5 gabinete: 5.1 deve ser na cor preta 
(predominância); 5.2 deve ser integrado e acoplado ao monitor lcd formando um único volume. Não será aceito adaptações ou adaptadores como gabinete acoplado 
na furação vesa do monitor; 5.3 deve possuir interface de áudio estéreo integrada a placa-mãe com alto-falante interno; 5.4 deve possuir peso máximo (do 
conjunto) de 10 kg (dez quilogramas);  5.5 deve possuir fonte de alimentação operando em 110 (±10%) e 220 (±10%) vac, com pfc e comutação 110/220 
automática com máximo de 180 watts 6 teclado/mouse: 6.1 o equipamento proposto deve ser fornecido com 01 (um) teclado de 104 (cento e quatro) teclas auto 
repetitivas no padrão abnt2 com conector padrão usb sem o uso de adaptador; 6.2 o equipamento proposto deve ser fornecido com 01 (um) mouse óptico 
(tecnologia ótica) de 400 dpi, com botão de rolagem (scroll), 02 (dois) botões e conector usb sem o uso de adaptador; 6.2.1 deve ser fornecido juntamente com o 
mouse, um mouse pad com formato ergonômico, constituído de material apropriado para uso com mouses ópticos e base almofadada com gel para apoio do punho 
do usuário, proporcionando conforto no manuseio do mouse. 6.3 o teclado e o mouse ofertados devem ser da mesma cor do gabinete do equipamento e também da 
mesma marca, devendo constar a logomarca do fabricante nos mesmos. 7 sistema operacional: 7.1 deverá ser fornecido juntamente com o equipamento ofertado, 
01 (uma) licença oem do microsoft windows 10 pro 64 bits ou versão superior equivalente, em português do brasil, devidamente pré-instalado no equipamento. 8 
monitor: 8.1 deve ser do tipo lcd de 21" widescreen; 8.2 deve permitir resolução de 1600x900; 8.3 deve possuir câmera de vídeo de até 0.3 megapixel, integrada ao 
monitor 9 certificações, regulamentações e compatibilidades (devem ser apresentados documentos que comprovem cada item): 9.1 certificação ppb (processo 
produtivo básico - lei de informática), poderá ser verificado em http://www.mctic.gov.br/sisepin/ leideinformatica/empresas habilitadas. 9.2 certificação energy star 
do equipamento ofertado. Esta certificação deve ser comprovada através do fabricante do equipamento através de declaração ou através da impressão da 
informação obtida do website http://www.energystar.gov, sendo necessário identificar a marca e o modelo ou família do equipamento. Serão aceitos equipamentos 
que estejam em conformidade com a portaria 170 do inmetro juntamente com a certificação 80 plus, desde que comprovada pela licitante através de declaração ou 
através de impressão da informação. 9.3 certificação epeat em nome do fabricante do equipamento. Esta certificação deve ser comprovada através da impressão da 
informação obtida do website http://www.epeat.net, ou através do documento oficial the eco declaration (encontrado no site dos fabricantes dos equipamentos) ou a 
fabricante possuir a certificação iso 140001 obtida pelo website http://certifiq.inmetro.gov.br/ consulta/consultaempresas, ou através de documento oficial 
(encontrado no site dos fabricantes dos equipamentos) sendo necessário identificação da marca do equipamento; 9.4 o equipamento deve constar na hcl - hardware 
compatibility list mantida pela microsoft para utilização do sistema operacional windows 10 professional 64 bits, para o modelo do equipamento ofertado. Deve ser 
apresentado documento que comprove a homologação (poderá ser verificado em https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl) 10 serviços 
obrigatórios: 10.1 o equipamento proposto deve ser entregue à prefeitura municipal de arapongas na diretoria de tecnologia da informação no 2º andar, sito a rua 
garças, 750 - centro; 10.2 o equipamento proposto deve ser fornecido com todos os cabos e demais acessórios que se façam necessários à sua completa montagem, 
instalação e utilização; 10.3 o fabricante do equipamento ofertado deve possuir website na internet com especificações do produto ofertado, de onde podem ser 
realizadas consultas e atualizações de drivers e de todos os componentes internos do equipamento, inclusive a bios. Deve ser apresentado documento que comprove 
este item; 10.4 todos os serviços devem ser fornecidos sem qualquer custo adicional para a prefeitura municipal de arapongas; 11 garantia: 11.1 o fabricante do 
equipamento ofertado deverá oferecer garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses em regime on-site, para o computador e para o monitor. 11.2 deverá ser 
apresentado documento que comprove quem prestará os serviços de garantia/assistência técnica e, caso este não seja prestado pelo próprio fabricante, o documento 
deverá também esclarecer quem prestará o serviço e se o mesmo é devidamente autorizado; 11.3 durante a vigência da garantia, o equipamento proposto deverá ser 
reparado na prefeitura municipal de arapongas no local onde estiver instalado, sem qualquer ônus para a prefeitura municipal de arapongas; 11.4 a abertura de 
chamados junto ao fabricante do equipamento proposto deve ser disponibilizada também através de "0800" ou sistema que não onere a contratante, devendo ser 
informado o número completo para o qual deve ser realizada a ligação em português (brasil) 12 observações: 12.1 acondicionamento: 12.1.1 os equipamentos e os 
acessórios devem estar acondicionados em embalagens com caixa e calços de proteção especialmente desenvolvidos para suportar o empilhamento, vibrações e o 
transporte de modo que sejam entregues com segurança; 12.2 todos os componentes que compõem o equipamento proposto devem ser novos, sem uso, e estar na 
linha de produção atual do fabricante; 12.3 alimentação do equipamento proposto deve ser compatível com 110/220v; 12.4 as tomadas, cabos e conectores de 
energia do equipamento ofertado devem ser compatíveis com o atual padrão brasileiro; 12.5 o equipamento proposto deverá ser entregue em sua caixa original 
juntamente com manuais e documentação originais em português (brasil), cd/dvd com drivers/softwares originais (não serão aceitas cópias de cd's e/ou dvd's nem 
downloads da internet). Cota referente ao item 1. 

Daten 4.520,00 36.160,00 

17 5 Und 

Microcomputador tipo iii - proc. 6/12 nucleos 3.2/4.6ghz - 16gb - 480ssd - sff - pv4gb - mon. 24" 1 processador: 1.1 o processador deve ser compatível com as 
duas últimas versões lançadas no mercado até a data deste edital; 1.2 01 (um) processador com 6 (seis) núcleos de processamento instalados e 12 (doze) thread  1.3 
microprocessador x86, com processo de fabricação de 14nm, suporte a sistemas operacionais de 32 e 64 bits; 1.4 frequência interna (clock) de cada 
microprocessador: base de 3,2 ghz (três virgula dois gigahertz) e frequência turbo de 4,6ghz (quatro virgula seis gigahertz); 1.5 velocidade do barramento do 
sistema (bus speed): 8gt/s; 1.6 memória cache de no mínimo 12mb (doze megabytes); 1.7 deve possuir 02 (dois) canais de memória; 1.8 deve possuir 41,6 gb/s de 
largura de banda máxima da memória; 1.9 deve possuir suporte nativo a virtualização do tipo vt-x. 1.10 deve possui suporte a processamento gráfico. 2 placa mãe 
(motherboard): 2.1 deve ser do mesmo fabricante do equipamento ou fabricada para uso exclusivo, não sendo aceito o emprego de placas de livre comercialização 
no mercado; 2.2 deve possuir no mínimo 01 (um) slot pcie x16; 2.3 deve possuir no mínimo 01 (um) slot pcie x1; 2.4 bios: 2.4.1 deve ser plug & play, 
desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou, este deve ter direitos (copyright) sobre essa bios, comprovados por meio de declaração fornecida pelo 
fabricante (anexar na proposta). É vedada qualquer solução em regime de oem ou customização de nomes, marcas ou inicialização; 2.4.2 deve ser do mesmo 
fabricante do equipamento proposto, implementada em memória flash, atualizável por software; 2.4.3 deve possuir recursos de senha de acesso para configuração 
do setup e usuário, recursos para habilitar/desabilitar portas usb's; 2.4.4 deve disponibilizar o número identificador do equipamento, único para seu fabricante. 2.5 
controladoras de rede: 2.5.1 o equipamento proposto deve possuir 01 (uma) interface gigabit ethernet de rede nativa no padrão rj45, devendo atender aos seguintes 
requisitos: 2.5.1.1 capacidade de operar no full-duplex em todas as velocidades (10/100/1000mbps); 2.6 controladora gráfica: 2.6.1 deve permitir resolução de, no 
mínimo, 1600x900; 2.6.2 deve possuir opção para conector vga e/ou dvi e/ou superior. 2.7 interfaces: 2.7.1 interface de áudio estéreo integrado a placa-mãe (on 
board) com alto-falante interno e saída frontal com conector p2; 2.7.2 mínimo 6 (seis) portas usb, destas pelo menos 2 (duas) portas versão 3.0; 2.7.2.1 não serão 
aceitos hubs usb para a contagem de interfaces usb livres. 3 armazenamento: 3.1 01 (uma) unidade ssd sata iii de 6gb/s devidamente instalada. A unidade ssd 
deverá ter capacidade mínima de 480gb, com velocidades de 500 mb/s para leitura e 450mb/s para gravação (ou superiores); 3.2 a unidade de disco sólido ofertada 
deverá oferecer o mesmo nível de suporte e garantia do equipamento proposto, prestados pelo fabricante do mesmo. 4 memória ram: 4.1 mínimo de 16gb 
(dezesseis gigabytes) ddr4; 4.2 capacidade de expansão de no mínimo 32gb (trinta e dois gigabytes); 4.3 as memórias devem ser do tipo 2.400mhz ou superior; 4.4 
os pentes de memória ofertados deverão ser itens homologados pelo fabricante do equipamento.  5 placa de vídeo: 5.1 deve conter 1(uma) placa de vídeo low 
profile devidamente instalada; 5.2 mínimo de 4gb (quatro gigabytes) de memória ddr5; 5.3 interface de memória 128-bit. 5.4 clock de memória: mínimo 7008 mhz. 
5.5 clock base do processador: mínimo de 1303 mhz. 5.6 suporte a directx 12;5.7 1 conector hdmi, 1 conector display e 1 conector dvi.5.8 pci express x16 3.0. 6 
drive óptico: 6.1 01 (uma) unidade sata de leitura/gravação cd e dvd, compatível com gravação de mídias tipo: dvd+r, dvd+rw, dvd+r dl, dvd-r, dvdrw, cdr e cd-rw. 
7 gabinete: 7.1 deve ser na cor preta (predominância); 7.2 deve ser no formato small form factory (sff); 7.3 o gabinete deve ter características tool less, ou seja, não 
utiliza ferramentas para: abertura do gabinete, colocação/fixação e remoção de disco rígido, unidade óptica, placas de expansão tipo pci, não sendo aceito a 
utilização de parafusos recartilhados no disco rígido e unidade óptica; 7.4 deve possuir local apropriado, já desenvolvido no projeto do produto, para colocação de 
lacres ou cadeados mecânicos ou eletrônicos sem a utilização de qualquer tipo de adaptador; 7.5 deve possuir fonte de alimentação operando em 110 (±10%) e 220 
(±10%) vac, com pfc e comutação 110/220 automática com máximo de 450 watts. 8 teclado/mouse: 8.1 o equipamento proposto deve ser fornecido com 01 (um) 
teclado com 104 (cento e quatro) teclas auto-repetitivas no padrão abnt2 com conector nativo mini-din padrão ps/2 ou usb sem o uso de adaptador; 8.2 o 
equipamento proposto deve ser fornecido com 01 (um) mouse óptico (tecnologia ótica) de 400 dpi, com botão de rolagem (scroll), 02 (dois) botões e conector tipo 
mini-din padrão ps/2 ou usb sem o uso de adaptador; 8.2.1 deverá ser fornecido juntamente com o mouse, um mouse pad com formato ergonômico, constituído de 
material apropriado para uso com mouses ópticos e base almofadada com gel para apoio do punho do usuário, proporcionando conforto no manuseio do mouse. 8.3 
o teclado e o mouse ofertados devem ser da mesma cor do gabinete do equipamento e também da mesma marca, devendo constar a logomarca do fabricante nos 
mesmos. 9 sistema operacional: 9.1 deverá ser fornecido juntamente com o equipamento ofertado, 01 (uma) licença oem do microsoft windows 10 pro 64 bits ou 
versão superior equivalente, em português do brasil, devidamente pré-instalado no equipamento. 10 monitor: 10.1 deve ser fornecido juntamente com o 
equipamento ofertado 01 (um) monitor de vídeo tipo lcd, wide screen de pelo menos 24 polegadas svga com tela 100% plana, com resolução de 1920x1080 a 60hz 
em 256 cores, brilho de 250 cd/m2, contraste de 1000:1, voltagem/alimentação automática com fonte interna no monitor a 100-240 vac, 50-60hz, tempo de 
resposta máximo de 5ms (cinco milisegundos), suporte a 16 milhões de cores, 01 conector de entrada dvi e 01 conector de entrada hdmi, plug & play ddc, controles 
manuais ou digitais no painel frontal com visualização de ajustes na tela (osd) para: liga-desliga, menu e botão auto-ajuste; 10.2 o monitor ofertado deve ser da 
mesma cor do gabinete do equipamento e também da mesma marca, devendo constar a logomarca do fabricante no mesmo. 11 certificações, regulamentações e 
compatibilidades (devem ser apresentados documentos que comprovem cada item): 11.1 certificação ppb (processo produtivo básico) (poderá ser verificado em 
http://www.mctic.gov.br/sisepin/ leideinformatica/ empresas habilitadas; 11.2 certificação ou documento que comprove conformidade com a norma técnica nbr 
10152. Serão aceitos equipamentos que observem as normas iso 9296 e iso 7779. Deve ser identificada a marca e o modelo do equipamento; 11.3 certificação ou 
documento que comprove en / iec60950 internacional ou inmetro (poderá ser verificado em http://www.inmetro.gov.br/  prodcert/produtos/busca.asp); 11.4 
certificação energy star do equipamento ofertado. Esta certificação deve ser comprovada através do fabricante do equipamento através de declaração ou através da 
impressão da informação obtida do website (http://www.energystar.gov), sendo necessário identificar a marca e o modelo ou família do equipamento. Serão aceitos 
equipamentos que estejam em conformidade com a portaria 170 do inmetro juntamente com a certificação 80 plus, desde que comprovada pela licitante através de 
declaração ou através de impressão da informação. 11.5 certificação epeat em nome do fabricante do equipamento, sendo que o modelo do equipamento deve estar 
certificado, no mínimo, na categoria gold. Esta certificação deve ser comprovada através da impressão da informação obtida do website http://www.epeat.net, ou 
através do documento oficial the eco declaration (encontrado no site dos fabricantes dos equipamentos) sendo necessário identificar a marca e modelo do 
equipamento ou a fabricante possuir a certificação iso 140001 obtida pelo website (http://certifiq.inmetro.gov.br/  consulta/consultaempresas), ou através de 
documento oficial (encontrado no site dos fabricantes dos equipamentos) sendo necessário identificação da marca do equipamento; 11.6 o equipamento deve 
constar na hcl - hardware compatibility list mantida pela microsoft para utilização do sistema operacional windows 10 professional 64 bits, para o modelo do 
equipamento ofertado. Deve ser apresentado documento que comprove a homologação (poderá ser verificado em https://partner.microsoft.com/en-
us/dashboard/hardware/ search/cpl); 12 serviços obrigatórios: 12.1 o equipamento proposto deve ser entregue à prefeitura municipal de arapongas na diretoria de 
tecnologia da informação no 2º andar, sito a rua garças, 750 - centro; 12.2 o equipamento proposto deve ser fornecido com todos os cabos e demais acessórios que 
se façam necessários à sua completa montagem, instalação e utilização;12.3 o fabricante do equipamento ofertado deve possuir website na internet com 
especificações do produto ofertado, de onde podem ser realizadas consultas e atualizações de drivers e de todos os componentes internos do equipamento, inclusive 
a bios. Deve ser apresentado documento que comprove este item; 12.4 todos os serviços devem ser fornecidos sem qualquer custo adicional para a prefeitura 
municipal de arapongas; 13 garantia: 13.1 o fabricante do equipamento ofertado deverá oferecer garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses em regime on-site, para 
o computador e para o monitor. 13.2 deverá ser apresentado documento que comprove quem prestará os serviços de garantia/assistência técnica e, caso este não 
seja prestado pelo próprio fabricante, o documento deverá também esclarecer quem prestará o serviço e se o mesmo é devidamente autorizado; 13.3 durante a 
vigência da garantia, o equipamento proposto deverá ser reparado na prefeitura municipal de arapongas no local onde estiver instalado, sem qualquer ônus para a 
prefeitura municipal de arapongas 13.4 a abertura de chamados junto ao fabricante do equipamento proposto deve ser disponibilizada também através de "0800" ou 
sistema similar que não onere a contratante, devendo ser informado o número completo para o qual deve ser realizada a ligação em português (brasil). 14 
observações: 14.1 acondicionamento: 14.1.1 os equipamentos e os acessórios devem estar acondicionados em embalagens com caixa e calços de proteção 
especialmente desenvolvidos para suportar o empilhamento, vibrações e o transporte de modo que sejam entregues com segurança; 14.2 todos os componentes que 
compõem o equipamento proposto devem ser novos, sem uso, e estar na linha de produção atual do fabricante; 14.3 alimentação do equipamento proposto deve ser 
compatível com 110/220v; 14.4 as tomadas, cabos e conectores de energia do equipamento ofertado devem ser compatíveis com o atual padrão brasileiro; 14.5 o 
equipamento proposto deverá ser entregue em sua caixa original juntamente com manuais e documentação originais em português (brasil), cd/dvd com drivers 
softwares originais (não serão aceitas cópias de cd's e/ou dvd's nem downloads da internet). Cota referente ao item 4. 

Daten 8.000,00 40.000,00 

TOTAL GERAL R$ 76.160,00 
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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. 

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

01 72 Und 

Microcomputador all-in-one 21" - proc. 4 nucleos 3.6 ghz -  8gb - ssd240. 1 processador: 1.1 o processador deve ser compatível com as duas 
últimas versões lançadas no mercado até a data deste edital; 1.2 01 (um) processador com núcleo quadruplo (04 núcleos de processamento) 
instalados; 1.3 microprocessador x86, com processo de fabricação de 14nm, suporte a sistemas operacionais de 32 e 64 bits; 1.4 frequência 
interna (clock) de cada microprocessador: mínima de 3,6ghz; 1.5 velocidade do barramento do sistema (bus speed): 8gt/s; 1.6 memória cache de 
no mínimo 6mb (seis megabytes); 1.7 deve possuir 02 (dois) canais de memória; 1.8 deve possuir 37,5gb/s de largura de banda máxima da 
memória; 1.9 deve possuir suporte nativo a virtualização do tipo vt-x; 1.10 deve possui suporte a processamento gráfico. 2 placa mãe 
(motherboard):  2.1 deve ser do mesmo fabricante do equipamento ou fabricada para uso exclusivo, não sendo aceito o emprego de placas de 
livre comercialização no mercado; 2.2 bios: 2.2.1 deve ser plug & play, desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou este deve ter 
direitos (copyright) sobre essa bios, comprovados por meio de declaração fornecida pelo fabricante (anexar na proposta). É vedada qualquer 
solução em regime de oem ou customização de nomes, marcas ou inicialização; 2.2.2 deve possuir recursos de senha de acesso para 
configuração do setup e usuário, recursos para habilitar/desabilitar portas seriais e usb's; 2.2.3 deve ser do mesmo fabricante do equipamento 
proposto, implementada em memória flash, atualizável por software; 2.2.4 deve disponibilizar o número identificador do equipamento, único 
para seu fabricante. 2.3 controladoras de rede: 2.3.1 o equipamento proposto deve possuir 01 (uma) interface gigabit ethernet de rede nativa no 
padrão rj45, devendo atender aos seguintes requisitos: 2.3.1.1 capacidade de operar no full-duplex em todas as velocidades (10/100/1000mbps); 
2.3.2 o equipamento deve possuir wifi integrado compatível com padrão 802.11 b/g/n. 2.4 controladora gráfica: 2.4.1 placa de vídeo on board 
com memória compartilhada de 128 mb (cento e vinte e oito megabytes); 2.4.2 deve permitir resolução de 1600x900; 2.5 interfaces: 2.5.1 deve 
possuir interfaces de áudio com entrada para microfone e saída estéreo amplificada para fones de ouvido ou alto-falantes externos; 2.5.2 mínimo 
04 (quatro) interfaces usb 2.0; 2.5.2.1 não serão aceitos hubs usb para a contagem de interfaces usb livres; 3 discos rígidos: 1.1 01 (uma) unidade 
ssd sata iii de 6gb/s devidamente instalada. A unidade ssd deve ter capacidade mínima de 240gb, com velocidades de 500 mb/s para leitura e 
450mb/s para gravação (ou superiores); 3.1 a unidade de disco sólido ofertada deve oferecer o mesmo nível de suporte e garantia do 
equipamento proposto, prestados pelo fabricante do mesmo. 4 memória ram: 4.1 mínimo de 08gb (oito gigabytes) ddr4; 4.2 capacidade de 
expansão de no mínimo 16gb (dezesseis gigabytes); 4.3 as memórias devem ser do tipo 2.400mhz ou superior; 4.4 os pentes de memória 
ofertados deverão ser itens homologados pelo fabricante do equipamento; 5 gabinete: 5.1 deve ser na cor preta (predominância); 5.2 deve ser 
integrado e acoplado ao monitor lcd formando um único volume. Não será aceito adaptações ou adaptadores como gabinete acoplado na furação 
vesa do monitor; 5.3 deve possuir interface de áudio estéreo integrada a placa-mãe com alto-falante interno; 5.4 deve possuir peso máximo (do 
conjunto) de 10 kg (dez quilogramas); 5.5 deve possuir fonte de alimentação operando em 110 (±10%) e 220 (±10%) vac, com pfc e comutação 
110/220 automática com máximo de 180 watts. 6 teclado/mouse: 6.1 o equipamento proposto deve ser fornecido com 01 (um) teclado de 104 
(cento e quatro) teclas auto repetitivas no padrão abnt2 com conector padrão usb sem o uso de adaptador; 6.2 o equipamento proposto deve ser 
fornecido com 01 (um) mouse óptico (tecnologia ótica) de 400 dpi, com botão de rolagem (scroll), 02 (dois) botões e conector usb sem o uso de 
adaptador; 6.2.1 deve ser fornecido juntamente com o mouse, um mouse pad com formato ergonômico, constituído de material apropriado para 
uso com mouses ópticos e base almofadada com gel para apoio do punho do usuário, proporcionando conforto no manuseio do mouse. 6.3 o 
teclado e o mouse ofertados devem ser da mesma cor do gabinete do equipamento e também da mesma marca, devendo constar a logomarca do 
fabricante nos mesmos  7 sistema operacional: 7.1 deverá ser fornecido juntamente com o equipamento ofertado, 01 (uma) licença oem do 
microsoft windows 10 pro 64 bits ou versão superior equivalente, em português do brasil, devidamente pré-instalado no equipamento. 8 monitor: 
8.1 deve ser do tipo lcd de 21" widescreen; 8.2 deve permitir resolução de 1600x900; 8.3 deve possuir câmera de vídeo de até 0.3 megapixel, 
integrada ao monitor. 9 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). 

Daten 3.665,00 263.880,00 

04 45 Und 

Microcomputador tipo iii - proc. 6/12 nucleos 3.2/4.6ghz - 16gb - 480ssd - sff - pv4gb - mon. 24" 1 processador: 1.1 o processador deve ser 
compatível com as duas últimas versões lançadas no mercado até a data deste edital; 1.2 01 (um) processador com 6 (seis) núcleos de 
processamento instalados e 12 (doze) threads; 1.3 microprocessador x86, com processo de fabricação de 14nm, suporte a sistemas operacionais 
de 32 e 64 bits; 1.4 frequência interna (clock) de cada microprocessador: base de 3,2 ghz (três virgula dois gigahertz) e frequência turbo de 
4,6ghz (quatro virgula seis gigahertz); 1.5 velocidade do barramento do sistema (bus speed): 8gt/s; 1.6 memória cache de no mínimo 12mb 
(doze megabytes); 1.7 deve possuir 02 (dois) canais de memória; 1.8 deve possuir 41,6 gb/s de largura de banda máxima da memória; 1.9 deve 
possuir suporte nativo a virtualização do tipo vt-x. 1.10 deve possui suporte a processamento gráfico. 2 placa mãe (motherboard): 2.1 deve ser 
do mesmo fabricante do equipamento ou fabricada para uso exclusivo, não sendo aceito o emprego de placas de livre comercialização no 
mercado; 2.2 deve possuir no mínimo 01 (um) slot pcie x16; 2.3 deve possuir no mínimo 01 (um) slot pcie x1; 2.4 bios: 2.4.1 deve ser plug & 
play, desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou, este deve ter direitos (copyright) sobre essa bios, comprovados por meio de 
declaração fornecida pelo fabricante (anexar na proposta). É vedada qualquer solução em regime de oem ou customização de nomes, marcas ou 
inicialização; 2.4.2 deve ser do mesmo fabricante do equipamento proposto, implementada em memória flash, atualizável por software; 2.4.3 
deve possuir recursos de senha de acesso para configuração do setup e usuário, recursos para habilitar/desabilitar portas usb's; 2.4.4 deve 
disponibilizar o número identificador do equipamento, único para seu fabricante. 2.5 controladoras de rede: 2.5.1 o equipamento proposto deve 
possuir 01 (uma) interface gigabit ethernet de rede nativa no padrão rj45, devendo atender aos seguintes requisitos: 2.5.1.1 capacidade de operar 
no full-duplex em todas as velocidades (10/100/1000mbps); 2.6 controladora gráfica: 2.6.1 deve permitir resolução de, no mínimo, 1600x900; 
2.6.2 deve possuir opção para conector vga e/ou dvi e/ou superior. 2.7 interfaces: 2.7.1 interface de áudio estéreo integrado a placa-mãe (on 
board) com alto-falante interno e saída frontal com conector p2; 2.7.2 mínimo 6 (seis) portas usb, destas pelo menos 2 (duas) portas versão 3.0; 
2.7.2.1 não serão aceitos hubs usb para a contagem de interfaces usb livres. 3 armazenamento: 3.1 01 (uma) unidade ssd sata iii de 6gb/s 
devidamente instalada. A unidade ssd deverá ter capacidade mínima de 480gb, com velocidades de 500 mb/s para leitura e 450mb/s para 
gravação (ou superiores); 3.2 a unidade de disco sólido ofertada deverá oferecer o mesmo nível de suporte e garantia do equipamento proposto, 
prestados pelo fabricante do mesmo. 4 memória ram: 4.1 mínimo de 16gb (dezesseis gigabytes) ddr4; 4.2 capacidade de expansão de no mínimo 
32gb (trinta e dois gigabytes); 4.3 as memórias devem ser do tipo 2.400mhz ou superior; 4.4 os pentes de memória ofertados deverão ser itens 
homologados pelo fabricante do equipamento. 5 placa de vídeo: 5.1 deve conter 1(uma) placa de vídeo low profile devidamente instalada; 5.2 
mínimo de 4gb (quatro gigabytes) de memória ddr5; 5.3 interface de memória 128-bit. 5.4 clock de memória: mínimo 7008 mhz. 5.5 clock base 
do processador: mínimo de 1303 mhz. 5.6 suporte a directx 12; 5.7 1 conector hdmi, 1 conector display e 1 conector dvi. 5.8 pci express x16 3.0. 
6 drive óptico: 6.1 01 (uma) unidade sata de leitura/gravação cd e dvd, compatível com gravação de mídias tipo: dvd+r, dvd+rw, dvd+r dl, dvd-r, 
dvdrw, cdr e cd-rw  7 gabinete: 7.1 deve ser na cor preta (predominância); 7.2 deve ser no formato small form factory (sff); 7.3 o gabinete deve 
ter características tool less, ou seja, não utiliza ferramentas para: abertura do gabinete, colocação/fixação e remoção de disco rígido, unidade 
óptica, placas de expansão tipo pci, não sendo aceito a utilização de parafusos recartilhados no disco rígido e unidade óptica; 7.4 deve possuir 
local apropriado, já desenvolvido no projeto do produto, para colocação de lacres ou cadeados mecânicos ou eletrônicos sem a utilização de 
qualquer tipo de adaptador; 7.5 deve possuir fonte de alimentação operando em 110 (±10%) e 220 (±10%) vac, com pfc e comutação 110/220 
automática com máximo de 450 watts. 8 teclado/mouse: 8.1 o equipamento proposto deve ser fornecido com 01 (um) teclado com 104 (cento e 
quatro) teclas auto-repetitivas no padrão abnt2 com conector nativo mini-din padrão ps/2 ou usb sem o uso de adaptador; 8.2 o equipamento 
proposto deve ser fornecido com 01 (um) mouse óptico (tecnologia ótica) de 400 dpi, com botão de rolagem (scroll), 02 (dois) botões e conector 
tipo mini-din padrão ps/2 ou usb sem o uso de adaptador; 8.2.1 deverá ser fornecido juntamente com o mouse, um mouse pad com formato 
ergonômico, constituído de material apropriado para uso com mouses ópticos e base almofadada com gel para apoio do punho do usuário, 
proporcionando conforto no manuseio do mouse. 8.3 o teclado e o mouse ofertados devem ser da mesma cor do gabinete do equipamento e 
também da mesma marca, devendo constar a logomarca do fabricante nos mesmos. 9 sistema operacional: 9.1 deverá ser fornecido juntamente 
com o equipamento ofertado, 01 (uma) licença oem do microsoft windows 10 pro 64 bits ou versão superior equivalente, em português do brasil, 
devidamente pré-instalado no equipamento. 10 monitor: 10.1 deve ser fornecido juntamente com o equipamento ofertado 01 (um) monitor de 
vídeo tipo lcd, wide screen de pelo menos 24 polegadas svga com tela 100% plana, com resolução de 1920x1080 a 60hz em 256 cores, brilho de 
250 cd/m2, contraste de 1000:1, voltagem/alimentação automática com fonte interna no monitor a 100-240 vac, 50-60hz, tempo de resposta 
máximo de 5ms (cinco milisegundos), suporte a 16 milhões de cores, 01 conector de entrada dvi e 01 conector de entrada hdmi, plug & play 
ddc, controles manuais ou digitais no painel frontal com visualização de ajustes na tela (osd) para: liga-desliga, menu e botão auto-ajuste; 10.2 o 
monitor ofertado deve ser da mesma cor do gabinete do equipamento e também da mesma marca, devendo constar a logomarca do fabricante no 
mesmo. 11 certificações, regulamentações e compatibilidades (devem ser apresentados documentos que comprovem cada item): 11.1 
certificação ppb (processo produtivo básico) (poderá ser verificado em http://www.mctic.gov.br/sisepin/leideinformatica/ empresashabilitadas; 
11.2 certificação ou documento que comprove conformidade com a norma técnica nbr 10152. Serão aceitos equipamentos que observem as 
normas iso 9296 e iso 7779. Deve ser identificada a marca e o modelo do equipamento; 11.3 certificação ou documento que comprove en / 
iec60950 internacional ou inmetro (poderá ser verificado em http://www.inmetro.gov.br/ prodcert/produtos/busca.asp); 11.4certificação energy 
star do equipamento ofertado. Esta certificação deve ser comprovada através do fabricante do equipamento através de declaração ou através da 
impressão da informação obtida do website (http://www.energystar.gov), sendo necessário identificar a marca e o modelo ou família do 
equipamento. Serão aceitos equipamentos que estejam em conformidade com a portaria 170 do inmetro juntamente com a certificação 80 plus, 
desde que comprovada pela licitante através de declaração ou através de impressão da informação. 11.5 certificação epeat em nome do 
fabricante do equipamento, sendo que o modelo do equipamento deve estar certificado, no mínimo, na categoria gold. Esta certificação deve ser 
comprovada através da impressão da informação obtida do website http://www.epeat.net, ou através do documento oficial the eco declaration 
(encontrado no site dos fabricantes dos equipamentos) sendo necessário identificar a marca e modelo do equipamento ou a fabricante possuir a 
certificação iso 140001 obtida pelo website (http://certifiq.inmetro.gov.br /consulta/consultaempresas), ou através de documento oficial (encontrado no site dos 
fabricantes dos equipamentos) sendo necessário identificação da marca do equipamento; 11.6 o equipamento deve constar na hcl - hardware compatibility list 
mantida pela microsoft para utilização do sistema operacional windows 10 professional 64 bits, para o modelo do equipamento ofertado. Deve ser apresentado 
documento que comprove a homologação (poderá ser verificado em https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl); 12 serviços obrigatórios: 
12.1 o equipamento proposto deve ser entregue à prefeitura municipal de arapongas na diretoria de tecnologia da informação no 2º andar, sito a rua garças, 750 - 
centro; 12.2 o equipamento proposto deve ser fornecido com todos os cabos e demais acessórios que se façam necessários à sua completa montagem, instalação e 
utilização; 12.3 o fabricante do equipamento ofertado deve possuir website na internet com especificações do produto ofertado, de onde podem ser 
realizadas consultas e atualizações de drivers e de todos os componentes internos do equipamento, inclusive a bios. Deve ser apresentado documento que 
comprove este item; 12.4 todos os serviços devem ser fornecidos sem qualquer custo adicional para a prefeitura municipal de arapongas; 13 garantia: 13.1 o 
fabricante do equipamento ofertado deverá oferecer garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses em regime on-site, para o computador e para o monitor. 13.2 
deverá ser apresentado documento que comprove quem prestará os serviços de garantia/ assistência técnica e, caso este não seja prestado pelo próprio fabricante, o 
documento deverá também esclarecer quem prestará o serviço e se o mesmo é devidamente autorizado; 13.3 durante a vigência da garantia, o equipamento 
proposto deverá ser reparado na prefeitura municipal de arapongas no local onde estiver instalado, sem qualquer ônus para a prefeitura municipal de arapongas; 
13.4 a abertura de chamados junto ao fabricante do equipamento proposto deve ser disponibilizada também através de "0800" ou sistema similar que não onere a 

Daten 6.958,00 313.110,00 
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contratante, devendo ser informado o número completo para o qual deve ser realizada a ligação em português (brasil). 14 observações: 14.1 acondicionamento: 
14.1.1 os equipamentos e os acessórios devem estar acondicionados em embalagens com caixa e calços de proteção especialmente desenvolvidos para suportar o 
empilhamento, vibrações e o transporte de modo que sejam entregues com segurança; 14.2 todos os componentes que compõem o equipamento proposto devem 
ser novos, sem uso, e estar na linha de produção atual do fabricante; 14.3 alimentação do equipamento proposto deve ser compatível com 110/220v; 14.4 as 
tomadas, cabos e conectores de energia do equipamento ofertado devem ser compatíveis com o atual padrão brasileiro; 14.5 o equipamento proposto deverá ser 
entregue em sua caixa original juntamente com manuais e documentação originais em português (brasil), cd/dvd com drivers softwares originais (não serão aceitas 
cópias de cd's e/ou dvd's nem downloads da internet). 

TOTAL GERAL R$ 576.990,00 
Ata de Registro de preços n. 653/2019, assinada em 12 de Agosto de 2019 E.C.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.968.417/0001-30. 

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

06 9 Und 

Scanner de mesa - classif i. 1 volume diário recomendado: 1.1 até 6.000 (seis mil) páginas por dia; 2 conectividade: 2.1 04 (quatro) portas usb 
2.0; 2.2 01 (uma) porta ethernet 10/100/1000 baset rj45; 2.3 o equipamento proposto deve permitir sua conectividade à rede de dados local sem a 
necessidade de um pc host; 3 opções de saída: 3.1 o equipamento proposto deve permitir digitalização para: 3.1.1 compartilhamento em rede; 
3.1.2 impressão; 3.1.3 e-mails; 3.1.4 unidade usb portátil; 3.1.5 ftp; 3.1.6 sftp; 3.1.7 ftps (anônimo, autenticado, com suporte a proxy); 4 
protocolos de rede: 4.1 o equipamento proposto deve suportar os seguintes protocolos: 4.1.1 tcp/ip; 4.1.2 smb;  4.1.3 smtp autenticado (login, 
texto sem formatação, cram, ntlm); 4.1.4 dhcp (ou estático); 4.1.5 autenticação em domínio nt; 5 recursos de segurança: 5.1 o equipamento 
proposto deve possuir os seguintes recursos: 5.1.1 criptografia de chave privada de pdf; 5.1.2 senha de acesso opcional; 5.1.3 opção de 
ativar/desativar o recurso de digitalização para unidades usb portáteis; 5.1.4 login seguro via ldap; 5.1.5 registro de atividades por id de login; 
5.1.6 bloqueio de porta de ip; 6 administração remota (somente para os administradores do sistema): 6.1 o equipamento proposto deve 
permitir/possuir: 6.1.1 login seguro com uma senha personalizável; 6.1.2 capacidade de criar e gerenciar listas de dispositivos do equipamento; 
6.1.3 agrupar e classificar dispositivos gerenciados; 6.1.4 atualizar a configuração e/ou software incorporado de um, alguns ou todos os 
dispositivos gerenciados; 6.1.5 exibir o status do(s) dispositivo(s) gerenciado(s); 6.1.6 acessar remotamente e gerenciar arquivos de registro de 
um único dispositivo gerenciado; 6.1.7 reiniciar ou desligar um único dispositivo gerenciado; 7 formatos de arquivos de saída: 7.1 o 
equipamento proposto deve ser compatível com os seguintes tipos de arquivos: 7.1.1 tiff; 7.1.2 jpeg; 7.1.3 pdf de página única e de várias 
páginas; 7.1.4 pdf em texto pesquisável; 7.1.5 pdf criptografado; 7.1.6 tiff compactado como jpeg opcional; 7.1.7 arquivos de áudio wav; 8 
painel de controle: 8.1 o equipamento proposto deve possuir painel de lcd de, no mínimo, 9" (nove polegadas), com resolução de 1024x768 (um 
mil e vinte e quatro por setecentos e sessenta e oito) com tecnologia lcd, sensível ao toque; 9 áudio: 9.1 o equipamento proposto deve possuir 
microfone e auto-falante internos para gravar e reproduzir mensagens de anexo de voz; 10 tecnologia de digitalização: 10.1 o equipamento 
proposto deve permitir digitalização duplex com: 10.1.1 ccd quad-linear colorido duplo; 10.1.2 resolução óptica de 600 (seiscentos) dpi; 10.1.3 
profundidade de captura de 30 (trinta) bits (10x3); 10.1.4 profundidade de saída de cores de 24 (vinte e quatro) bits (8x3); 10.1.5 profundidade 
de saída em tons de cinza de 8 (oito) bits em 256 (duzentos e cinquenta e seis) níveis; 11 resolução da saída: 11.1 o equipamento proposto deve 
permitir as seguintes resoluções de saída:  100, 150, 200, 240, 300, 400 e 600 dpi; 12 recursos de geração de imagens: 12.1 o equipamento 
proposto deve permitir: 12.1.1 enquadramento; 12.1.2 corte automático; 12.1.3 remoção de páginas em branco baseada em conteúdo; 12.1.4 
orientação automática; 13 velocidades de digitalização (retrato, tamanho carta, 200 dpi): 13.1 preto-e-branco, tons de cinza: mínimo 45 ppm/90 
ipm; 13.2 cores: mínimo 30 ppm/60 ipm; 14 detecção de alimentação múltipla: 14.1 o equipamento proposto deve permitir a detecção através de 
tecnologia ultrassônica; 15 alimentador de documento: 15.1 mínimo 75 (setenta e cinco) folhas de papel de 75g/m2; 16 tamanho máximo do 
documento: 16.1 215mm x 863mm (8,5" x 34"); 17 tamanho mínimo do documento: 17.1 50mm x 63,5mm (2" x 2,5"); 17.2 alimentação de 
várias folhas: 75mm x 125mm; 18 espessura e peso do papel: 18.1 papel de 52-413 g/m2; 19 dimensões: 19.1 o equipamento proposto não deve 
ultrapassar as seguintes medidas: 40cm (p) x 36cm (l) x 21cm (a); 19.2 o equipamento proposto não deve ultrapassar 12kg (doze kilogramas); 20 
fatores ambientais: 20.1 o equipamento proposto deve ser capaz de trabalhar com variação de temperatura entre 10ºc a 35°c; 21 iluminação: 21.1 
o equipamento proposto deve possuir lâmpada led; 22 consumo de energia: 22.1 em modo "suspenso" o equipamento proposto deve ter consumo 
de, no máximo, 04 (quatro) watts; 22.2 em modo "operação" o equipamento proposto deve ter consumo de, no máximo, 95 (noventa e cinco) 
watts; 23 serviços obrigatórios: 23.1 o equipamento proposto deverá ser entregue à prefeitura municipal de arapongas na diretoria de tecnologia 
da informação; 23.2 o equipamento proposto deve ser fornecido com todos os cabos e demais acessórios que se façam necessários à sua 
completa montagem, instalação e utilização; 23.3 o fabricante do equipamento ofertado deve possuir website na internet com especificações do 
produto ofertado, de onde podem ser realizadas consultas e atualizações de drivers. Deve ser apresentado documento que comprove este item; 
23.4 todos os serviços devem ser fornecidos sem qualquer custo adicional para a prefeitura municipal de arapongas; 24 garantia: 24.1 o 
fabricante do equipamento ofertado deverá oferecer garantia mínima de 12 (doze) meses dos quais, no mínimo 03 (três) meses, devem ser on-
site. Deverá ser apresentado documento que comprove quem prestará os serviços de garantia/assistência técnica e, caso este não seja prestado 
pelo próprio fabricante, o documento deverá também esclarecer quem prestará o serviço e se o mesmo é devidamente autorizado; 25 
observações: 25.1 documentação: 25.1.1 a empresa licitante deverá anexar à sua proposta comercial o catálogo técnico do equipamento proposto 
e de todos os dispositivos ofertados para comprovação de cada item da especificação solicitada; 25.2 acondicionamento: 25.2.1 os equipamentos 
e os acessórios devem estar acondicionados em embalagens com caixa e calços de proteção especialmente desenvolvidos para suportar o 
empilhamento, vibrações e o transporte de modo que sejam entregues com segurança; 25.3 todos os componentes que compõem o equipamento 
proposto devem ser novos, sem uso, e estar na linha de produção atual do fabricante; 25.4 alimentação do equipamento proposto deve ser 
compatível com 110/220v; 25.5 as tomadas, cabos e conectores de energia do equipamento ofertado devem ser compatíveis com o atual padrão 
brasileiro; 25.6 o equipamento proposto deverá ser entregue em sua caixa original juntamente com manuais e documentação originais em 
português (brasil), cd/dvd com drivers/softwares originais (não serão aceitas cópias de cd's e/ou dvd's nem downloads da internet); 

Kodak 19.490,00 175.410,00 

19 1 Und 

Scanner de mesa - classif i. 1 volume diário recomendado: 1.1 até 6.000 (seis mil) páginas por dia; 2 conectividade: 2.1 04 (quatro) portas usb 
2.0; 2.2 01 (uma) porta ethernet 10/100/1000 baset rj45; 2.3 o equipamento proposto deve permitir sua conectividade à rede de dados local sem a 
necessidade de um pc host; 3 opções de saída: 3.1 o equipamento proposto deve permitir digitalização para: 3.1.1 compartilhamento em rede; 
3.1.2 impressão; 3.1.3 e-mails; 3.1.4 unidade usb portátil; 3.1.5 ftp; 3.1.6 sftp; 3.1.7 ftps (anônimo, autenticado, com suporte a proxy); 4 
protocolos de rede: 4.1 o equipamento proposto deve suportar os seguintes protocolos: 4.1.1 tcp/ip; 4.1.2 smb; 4.1.3 smtp autenticado (login, 
texto sem formatação, cram, ntlm); 4.1.4 dhcp (ou estático); 4.1.5 autenticação em domínio nt; 5 recursos de segurança: 5.1 o equipamento 
proposto deve possuir os seguintes recursos: 5.1.1 criptografia de chave privada de pdf; 5.1.2 senha de acesso opcional; 5.1.3 opção de 
ativar/desativar o recurso de digitalização para unidades usb portáteis; 5.1.4 login seguro via ldap; 5.1.5 registro de atividades por id de login; 
5.1.6 bloqueio de porta de ip; 6 administração remota (somente para os administradores do sistema): 6.1 o equipamento proposto deve 
permitir/possuir: 6.1.1 login seguro com uma senha personalizável; 6.1.2 capacidade de criar e gerenciar listas de dispositivos do equipamento; 
6.1.3 agrupar e classificar dispositivos gerenciados; 6.1.4 atualizar a configuração e/ou software incorporado de um, alguns ou todos os 
dispositivos gerenciados; 6.1.5 exibir o status do(s) dispositivo(s) gerenciado (s); 6.1.6 acessar remotamente e gerenciar arquivos de registro de 
um único dispositivo gerenciado; 6.1.7 reiniciar ou desligar um único dispositivo gerenciado; 7 formatos de arquivos de saída: 7.1 o 
equipamento proposto deve ser compatível com os seguintes tipos de arquivos: 7.1.1 tiff; 7.1.2 jpeg; 7.1.3 pdf de página única e de várias 
páginas; 7.1.4 pdf em texto pesquisável; 7.1.5 pdf criptografado; 7.1.6 tiff compactado como jpeg opcional; 7.1.7 arquivos de áudio wav; 8 
painel de controle: 8.1 o equipamento proposto deve possuir painel de lcd de, no mínimo, 9" (nove polegadas), com resolução de 1024x768 (um 
mil e vinte e quatro por setecentos e sessenta e oito) com tecnologia lcd, sensível ao toque; 9 áudio: 9.1 o equipamento proposto deve possuir 
microfone e auto-falante internos para gravar e reproduzir mensagens de anexo de voz; 10 tecnologia de digitalização: 10.1 o equipamento 
proposto deve permitir digitalização duplex com: 10.1.1 ccd quad-linear colorido duplo; 10.1.2 resolução óptica de 600 (seiscentos) dpi; 10.1.3 
profundidade de captura de 30 (trinta) bits (10x3); 10.1.4 profundidade de saída de cores de 24 (vinte e quatro) bits (8x3); 10.1.5 profundidade 
de saída em tons de cinza de 8 (oito) bits em 256 (duzentos e cinquenta e seis) níveis; 11 resolução da saída: 11.1 o equipamento proposto deve 
permitir as seguintes resoluções de saída:  100, 150, 200, 240, 300, 400 e 600 dpi; 12 recursos de geração de imagens: 12.1 o equipamento 
proposto deve permitir: 12.1.1 enquadramento; 12.1.2 corte automático; 12.1.3 remoção de páginas em branco baseada em conteúdo; 12.1.4 
orientação automática; 13 velocidades de digitalização (retrato, tamanho carta, 200 dpi): 13.1 preto-e-branco, tons de cinza: mínimo 45 ppm/90 
ipm; 13.2 cores: mínimo 30 ppm/60 ipm; 14 detecção de alimentação múltipla: 14.1 o equipamento proposto deve permitir a detecção através de 
tecnologia ultrassônica; 15 alimentador de documento: 15.1 mínimo 75 (setenta e cinco) folhas de papel de 75g/m2; 16 tamanho máximo do 
documento: 16.1 215mm x 863mm (8,5" x 34"); 17 tamanho mínimo do documento: 17.1 50mm x 63,5mm (2" x 2,5"); 17.2 alimentação de 
várias folhas: 75mm x 125mm; 18 espessura e peso do papel: 18.1 papel de 52-413 g/m2; 19 dimensões: 19.1 o equipamento proposto não deve 
ultrapassar as seguintes medidas: 40cm (p) x 36cm (l) x 21cm (a); 19.2 o equipamento proposto não deve ultrapassar 12kg (doze kilogramas); 20 
fatores ambientais: 20.1 o equipamento proposto deve ser capaz de trabalhar com variação de temperatura entre 10ºc a 35°c; 21 iluminação: 21.1 
o equipamento proposto deve possuir lâmpada led; 22 consumo de energia: 22.1 em modo "suspenso" o equipamento proposto deve ter consumo 
de, no máximo, 04 (quatro) watts; 22.2 em modo "operação" o equipamento proposto deve ter consumo de, no máximo, 95 (noventa e cinco) 
watts; 23 serviços obrigatórios: 23.1 o equipamento proposto deverá ser entregue à prefeitura municipal de arapongas na diretoria de tecnologia 
da informação; 23.2 o equipamento proposto deve ser fornecido com todos os cabos e demais acessórios que se façam necessários à sua 
completa montagem, instalação e utilização; 23.3 o fabricante do equipamento ofertado deve possuir website na internet com especificações do 
produto ofertado, de onde podem ser realizadas consultas e atualizações de drivers. Deve ser apresentado documento que comprove este item; 
23.4 todos os serviços devem ser fornecidos sem qualquer custo adicional para a prefeitura municipal de arapongas; 24 garantia: 24.1 o 
fabricante do equipamento ofertado deverá oferecer garantia mínima de 12 (doze) meses dos quais, no mínimo 03 (três) meses, devem ser on-
site. Deverá ser apresentado documento que comprove quem prestará os serviços de garantia/assistência técnica e, caso este não seja prestado 
pelo próprio fabricante, o documento deverá também esclarecer quem prestará o serviço e se o mesmo é devidamente autorizado; 25 
observações: 25.1 documentação: 25.1.1 a empresa licitante deverá anexar à sua proposta comercial o catálogo técnico do equipamento proposto 
e de todos os dispositivos ofertados para comprovação de cada item da especificação solicitada; 25.2 acondicionamento: 25.2.1 os equipamentos 
e os acessórios devem estar acondicionados em embalagens com caixa e calços de proteção especialmente desenvolvidos para suportar o 
empilhamento, vibrações e o transporte de modo que sejam entregues com segurança; 25.3 todos os componentes que compõem o equipamento 
proposto devem ser novos, sem uso, e estar na linha de produção atual do fabricante; 25.4 alimentação do equipamento proposto deve ser 
compatível com 110/220v; 25.5 as tomadas, cabos e conectores de energia do equipamento ofertado devem ser compatíveis com o atual padrão 
brasileiro; 25.6 o equipamento proposto deverá ser entregue em sua caixa original juntamente com manuais e documentação originais em 
português (brasil), cd/dvd com drivers/ softwares originais (não serão aceitas cópias de cd's e/ou dvd's nem downloads da internet); Cota 
referente ao item 6. 

Kodak 17.540,00 17.540,00 

TOTAL GERAL R$ 175.400,00 
 
Ata de Registro de preços n. 654/2019, assinada em 12 de Agosto de 2019 INT – SOLUÇÕES PARA RECICLAGEM LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 07.703.592/0001-57. 

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor 

Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 
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08 90 Und 

Impressora laser monocromática 18ppm tipo iv. 1 funções: 1.1 o equipamento ofertado deve permitir: 1.1.1 impressão; 1 impressão: 1.1 
velocidade de impressão preto (normal, a4): mínimo 18 (dezoito) ppm; 1.2 ciclo de trabalho (mensal, a4 e carta): mínimo de 8.000 (oito mil) 
páginas; 1.3 volume mensal de páginas recomendado: até 1.000 (um mil) páginas; 1.4 tecnologia de impressão: laser; 1.5 qualidade de impressão 
preto (melhor): mínimo 600x600 2 manuseamento de papel: 2.1 manuseio de entrada de papel padrão: 2.1.2 01 (uma) bandeja multipropósito 
com capacidade mínima de 150 (cento e cinquenta) folhas. 2.1.3 01 (uma) bandeja de saída com capacidade mínima de 100 (cem) folhas. 2.2 
tipos de mídia suportados: 2.2.2 papel comum, envelope, cartão-postal e etiqueta. 2.3 tamanhos de mídia suportados; 2.3.2 a4, a5, a6, b5, 
envelope. 3 outras especificações: 3.1 velocidade do processador: 3.1.2 500mhz (quinhentos mega-hertz). 3.2 memória padrão: 3.2.2 16 mb 
(dezesseis megabytes). 3.3 toner: 3.3.2 o toner e o cilindro de imagem devem ser integrados, em uma única peça. 4 conectividade: 4.1 porta usb 
2.0 de alta velocidade. 5 compatibilidade com sistemas operacionais: 5.1 o equipamento ofertado deve ser compatível com: 5.1.2 microsoft® 
windows® 7 (x86 e x64); 5.1.3 microsoft® windows® 10 (x86 e x64); 6 requisitos de energia e operação: 6.1 alimentação:  6.1.2 tensão de 
entrada: 6.1.2.1 115 a 127 vca (+/- 10%): 60 hz (+/- 2 hz), 12 a; 6.2 deve possuir certificação energy star®. Deve ser apresentado documento que 
comprove este item. 7 serviços obrigatórios: 7.1 o equipamento proposto deverá ser entregue à prefeitura municipal de arapongas na diretoria de 
tecnologia da informação 7.2 o equipamento proposto deve ser fornecido com todos os cabos e demais acessórios que se façam necessários à sua 
completa montagem, instalação e utilização;  7.3 o fabricante do equipamento ofertado deve possuir website na internet com especificações do 
produto ofertado, de onde podem ser realizadas consultas, se necessário, e atualizações de drivers. Deve ser apresentado documento que 
comprove este item; 7.4 todos os serviços devem ser fornecidos sem qualquer custo adicional para a prefeitura municipal de arapongas. 8 
garantia: 8.1 o fabricante do equipamento ofertado deverá oferecer garantia mínima de 12 (doze) meses. Deverá ser apresentado documento que 
comprove quem prestará os serviços de garantia/assistência técnica e, caso este não seja prestado pelo próprio fabricante, o documento deverá 
também esclarecer quem prestará o serviço e se o mesmo é devidamente autorizado. 9 observações: 9.1 documentação: 9.1.2 a empresa licitante 
deverá anexar à sua proposta comercial documentação oficial do fabricante (catálogo técnico ou impressão da página do produto na internet com 
a indicação de seu endereço eletrônico) do equipamento proposto e de todos os dispositivos ofertados para comprovação de cada item da 
especificação solicitada. 9.2 acondicionamento: 9.2.2 os equipamentos e os acessórios devem estar acondicionados em embalagens com caixa e 
calços de proteção especialmente desenvolvidos para suportar o empilhamento, vibrações e o transporte de modo que sejam entregues com 
segurança. 9.3 todos os componentes que compõem o equipamento proposto devem ser novos, sem uso, e estar na linha de produção atual do 
fabricante; 9.4 alimentação do equipamento proposto deve ser compatível com 110v; 9.5 as tomadas, cabos e conectores de energia do 
equipamento ofertado devem ser compatíveis com o atual padrão brasileiro; 9.6 o equipamento proposto deverá ser entregue em sua caixa 
original juntamente com manuais e documentação originais em português (brasil), cd/dvd com drivers/softwares originais (não serão aceitas 
cópias de cd's e/ou dvd's nem downloads da internet); 9.7 o equipamento proposto deverá ser entregue com cartucho(s) de tonner original(is) do 
fabricante do equipamento totalmente carregado. Não será aceito suprimento que tenha passado por qualquer tipo de remanufaturamento.  

Hp 525,90 47.331,00 

13 225 Und 

Tablet quad-core 1.4 8gb ram 1280x800 16gb mem. Int. 8". 1 sistema operacional 1.1 android 7.1 ou superior; 2 processador: 2.1 quad-core 1.4 
ghz ou superior; 3 tela: 3.1 tamanho de 8" a 10,1"; 3.2 resolução: 1280x800 (wxga); 3.3 profundidade de cor: 16m; 4 memória ram: 4.1 mínimo 
de 2gb (dois gigabytes); 5 armazenamento: 5.1 memória interna de 16gb (dezesseis gigabytes) ou superior; 5.2 suporte a cartão de memória 
microsd até 256gb; 6 informações gerais: 6.1 deve ser na cor preta (predominância); 6.2 formato: tablet; 7 câmera: 7.1 câmera traseira de 8.0 mp; 
7.2 câmera frontal de 5.0 mp; 7.3 flash na câmera traseira; 7.4 foco automático na câmera traseira. 7.5 resolução da gravação de vídeos: fhd 
(1920x1080) @30fps; 8 sensores: 8.1 acelerômetro; 8.2 sensor de efeito hall; 9 rede/bandas: 9.1 2g gsm; 9.1.1 gsm 850, gsm 900, dcs 1800, pcs 
1900. 9.2 3g umts; 9.2.1 b1 (2100), b2 (1900), b4 (aws), b5 (850), b8 (900). 9.3 4g fdd lte; 9.3.1 b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (aws), b5 
(850), b7(2600), b17 (700), b28 (700), b66 (aws-3). 10 chip (sim card); 10.1 nano-sim (4ff); 10.2 single-sim; 11 conectividade: 11.1 ant+; 11.2 
entrada para fone de ouvido padrão p2; 11.3 wi-fi direct; 11.4 usb 2.0; 11.5 bluetooth: 11.5.1 versão 4.2; 11.5.2 perfis: a2dp, avrcp, di, hfp, hid, 
hogp, hsp, map, opp, pan, pbap; 11.6 wi-fi: 11.6.1 compatível com padrão 802.11/a/b/g/n 2.4g+5ghz, ht40; 11.7 localização: 11.7.1 gps, glonass, 
beidou; 12 bateria: 12.1 bateria: mínimo de 5000mah; 12.2 não removível; 13 áudio e video; 13.1 formatos de reprodução de vídeo; 13.1.1 mp4, 
m4v, 3gp, 3g2, wmv, asf, avi, flv, mkv, webm; 13.2 formatos da reprodução de áudio; 13.2.1 mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb, 
flac, mid, midi, xmf, mxmf, imy, rtttl, rtx, ota; 13.3 resolução de reprodução de vídeo: 13.3.1 fhd (1920x1080); 14 proteção: 14.1 deve 
acompanhar 1(uma) capa case na cor preta, compatível com o tablet ofertado. 14.2 deve acompanhar 1(uma) película de vidro para proteção da 
tela, compatível com o tablet ofertado. 14.3 deve apresentar a capa case e a película na documentação  15 certificações, regulamentações e 
compatibilidades (devem ser apresentados documentos que comprovem cada item): 15.1 certificação ppb (processo produtivo básico) (poderá ser 
verificado em http://www.mctic.gov.br/ sisepin/leideinformatica/empresas habilitadas); 15.2 o equipamento deve ser homologado pela Anatel 
(https://sistemas.anatel.gov.br/ sgch/consulta/homologação/ tela.asp?sisqsm dulo =10199); 16 serviços obrigatórios: 16.1 o equipamento 
proposto deve ser entregue à prefeitura municipal de arapongas na diretoria de tecnologia da informação no 2º andar, sito a rua garças, 750 - 
centro; 16.2 o equipamento proposto deve ser fornecido com todos os cabos e demais acessórios que se façam necessários à sua completa 
montagem, instalação e utilização; 16.3 todos os serviços devem ser fornecidos sem qualquer custo adicional para a prefeitura municipal de 
arapongas; 17 garantia: 17.1 o fabricante do equipamento ofertado deverá oferecer garantia mínima de 12 (doze) meses; 18 observações: 18.1 
acondicionamento: 18.1.1 os equipamentos e os acessórios devem estar acondicionados em embalagens com caixa e calços de proteção 
especialmente desenvolvidos para suportar o empilhamento, vibrações e o transporte de modo que sejam entregues com segurança; 18.2 todos os 
componentes que compõem o equipamento proposto devem ser novos, sem uso, e estar na linha de produção atual do fabricante; 18.3 
alimentação do carregador do equipamento proposto deve ser compatível com 110/220v; 18.4 as tomadas, cabos e conectores de energia do 
equipamento ofertado devem ser compatíveis com o atual padrão brasileiro; 18.5 o equipamento proposto deverá ser entregue em sua caixa 
original juntamente com manuais e documentação originais em português (brasil). 

Samsung 1.235,00 277.875,00 

21 10 Und 

Impressora laser monocromática 18ppm tipo iv.1 funções: 1.1 o equipamento ofertado deve permitir: 1.1.1 impressão; 1 impressão: 1.1 
velocidade de impressão preto (normal, a4): mínimo 18 (dezoito) ppm; 1.2 ciclo de trabalho (mensal, a4 e carta): mínimo de 8.000 (oito mil) 
páginas; 1.3 volume mensal de páginas recomendado: até 1.000 (um mil) páginas; 1.4 tecnologia de impressão: laser; 1.5 qualidade de impressão 
preto (melhor): mínimo 600x600 2 manuseamento de papel: 2.1 manuseio de entrada de papel padrão: 2.1.2 01 (uma) bandeja multipropósito 
com capacidade mínima de 150 (cento e cinquenta) folhas. 2.1.3 01 (uma) bandeja de saída com capacidade mínima de 100 (cem) folhas. 2.2 
tipos de mídia suportados: 2.2.2 papel comum, envelope, cartão-postal e etiqueta. 2.3 tamanhos de mídia suportados 2.3.2 a4, a5, a6, b5, 
envelope. 3 outras especificações: 3.1 velocidade do processador:  3.1.2 500mhz (quinhentos mega-hertz). 3.2 memória padrão: 3.2.2 16 mb 
(dezesseis megabytes). 3.3 toner: 3.3.2 o toner e o cilindro de imagem devem ser integrados, em uma única peça. 4 conectividade: 4.1 porta usb 
2.0 de alta velocidade. 5 compatibilidade com sistemas operacionais: 5.1 o equipamento ofertado deve ser compatível com: 5.1.2 microsoft® 
windows® 7 (x86 e x64); 5.1.3 microsoft® windows® 10 (x86 e x64); 6 requisitos de energia e operação: 6.1 alimentação: 6.1.2 tensão de 
entrada: 6.1.2.1 115 a 127 vca (+/- 10%): 60 hz (+/- 2 hz), 12 a; 6.2 deve possuir certificação energy star®. Deve ser apresentado documento que 
comprove este item. 7 serviços obrigatórios: 7.1 o equipamento proposto deverá ser entregue à prefeitura municipal de arapongas na diretoria de 
tecnologia da informação; 7.2 o equipamento proposto deve ser fornecido com todos os cabos e demais acessórios que se façam necessários à 
sua completa montagem, instalação e utilização;  7.3 o fabricante do equipamento ofertado deve possuir website na internet com especificações 
do produto ofertado, de onde podem ser realizadas consultas, se necessário, e atualizações de drivers. Deve ser apresentado documento que 
comprove este item; 7.4 todos os serviços devem ser fornecidos sem qualquer custo adicional para a prefeitura municipal de arapongas. 8 
garantia: 8.1 o fabricante do equipamento ofertado deverá oferecer garantia mínima de 12 (doze) meses. Deverá ser apresentado documento que 
comprove quem prestará os serviços de garantia/assistência técnica e, caso este não seja prestado pelo próprio fabricante, o documento deverá 
também esclarecer quem prestará o serviço e se o mesmo é devidamente autorizado. 9 observações: 9.1 documentação: 9.1.2 a empresa licitante 
deverá anexar à sua proposta comercial documentação oficial do fabricante (catálogo técnico ou impressão da página do produto na internet com 
a indicação de seu endereço eletrônico) do equipamento proposto e de todos os dispositivos ofertados para comprovação de cada item da 
especificação solicitada. 9.2 acondicionamento: 9.2.2 os equipamentos e os acessórios devem estar acondicionados em embalagens com caixa e 
calços de proteção especialmente desenvolvidos para suportar o empilhamento, vibrações e o transporte de modo que sejam entregues com 
segurança. 9.3 todos os componentes que compõem o equipamento proposto devem ser novos, sem uso, e estar na linha de produção atual do 
fabricante; 9.4 alimentação do equipamento proposto deve ser compatível com 110v; 9.5 as tomadas, cabos e conectores de energia do 
equipamento ofertado devem ser compatíveis com o atual padrão brasileiro; 9.6 o equipamento proposto deverá ser entregue em sua caixa 
original juntamente com manuais e documentação originais em português (brasil), cd/dvd com drivers/softwares originais (não serão aceitas 
cópias de cd's e/ou dvd's nem downloads da internet); 9.7 o equipamento proposto deverá ser entregue com cartucho(s) de tonner original(is) do 
fabricante do equipamento totalmente carregado. Não será aceito suprimento que tenha passado por qualquer tipo de remanufaturamento. Cota 
referente ao item 8. 

Hp 525,90 5.259,00 

26 25 Und 

Tablet quad-core 1.4 8gb ram 1280x800 16gb mem. Int. 8". 1 sistema operacional 1.1 android 7.1 ou superior; 2 processador: 2.1 quad-core 1.4 
ghz ou superior; 3 tela: 3.1 tamanho de 8" a 10,1"; 3.2 resolução: 1280x800 (wxga); 3.3 profundidade de cor: 16m; 4 memória ram: 4.1 mínimo 
de 2gb (dois gigabytes); 5 armazenamento: 5.1 memória interna 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. 

Samsung 1.235,00 30.875,00 

TOTAL GERAL R$ 361.340,00 
 
Ata de Registro de preços n. 655/2019, assinada em 12 de Agosto de 2019 LICITAMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ nº 28.010.869/0001-36. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ 

Valor Total 
R$ 
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11 18 Und 

Impressora laser monocromática 65ppm tipo iii. 1 funções: 1.1 o equipamento ofertado deve permitir: 1.1.1 impressão; 1.1.2 manipulação 
avançada de papel; 2 impressão: 2.1 velocidade de impressão preto (normal, a4): mínimo 65 (sessenta e cinco) ppm; 2.2 ciclo de trabalho 
(mensal, a4): mínimo de 275.000 (duzentos e setenta e cinco mil) páginas; 2.3 volume mensal de páginas recomendado: 5000 (cinco mil) até 
25.000 (vinte e cinco mil) páginas; 2.4 tecnologia de impressão: laser; 2.5 qualidade de impressão mínima em preto: 1.200x1.200 (um mil e 
duzentos por um mil e duzentos) dpi. 3 manuseamento de papel: 3.1 manuseio de entrada de papel padrão: 3.1.1 01 (uma) bandeja 
multipropósito com capacidade mínima de 100 (cem) folhas; 3.1.2 01 (uma) bandeja com capacidade mínima de 550 (quinhentos e cinquenta) 
folhas; 3.1.3 duplexador automático para impressão em frente e verso 3.2 manuseio de saída de papel padrão: 3.2.1 01 (uma) bandeja de saída 
com capacidade mínima 500 (quinhentas) folhas. 3.3 impressão frente e verso: 3.3.1 automática (padrão). 3.4 manuseio de impressões acabada: 
3.4.1 folha solta. 3.5 tamanhos de mídia suportados: 3.5.1 a4, a5, a6, b5 (jis). 3.6 pesos de mídia suportados: 3.6.1 bandeja 1: 16 a 53 lb; 3.6.2 
bandeja 2: 16 a 32 lb. 4 outras especificações: 4.1 o equipamento proposto deve 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 

24 2 Und 

Impressora laser monocromática 65ppm tipo iii. 1 funções:  1.1 o equipamento ofertado deve permitir: 1.1.1 impressão; 1.1.2 manipulação 
avançada de papel; 2 impressão: 2.1 velocidade de impressão preto (normal, a4): mínimo 65 (sessenta e cinco) ppm; 2.2 ciclo de trabalho 
(mensal, a4): mínimo de 275.000 (duzentos e setenta e cinco mil) páginas; 2.3 volume mensal de páginas recomendado: 5000 (cinco mil) até 
25.000 (vinte e cinco mil) páginas; 2.4 tecnologia de impressão: laser; 2.5 qualidade de impressão mínima em preto: 1.200x1.200 (um mil e 
duzentos por um mil e duzentos) dpi. 3 manuseamento de papel: 3.1 manuseio de entrada de papel padrão: 3.1.1 01 (uma) bandeja 
multipropósito com capacidade mínima de 100 (cem) folhas; 3.1.2 01 (uma) bandeja com capacidade mínima de 550 (quinhentos e cinquenta) 
folhas; 3.1.3 duplexador automático para impressão em frente e verso. 3.2 manuseio de saída de papel padrão: 3.2.1 01 (uma) bandeja de saída 
com capacidade mínima 500 (quinhentas) folhas. 3.3 impressão frente e verso: 3.3.1 automática (padrão). 3.4 manuseio de impressões acabada: 
3.4.1 folha solta. 3.5 tamanhos de mídia suportados: 3.5.1 a4, a5, a6, b5 (jis). 3.6 pesos de mídia suportados: 3.6.1bandeja 1: 16 a 53 lb; 3.6.2 
bandeja 2: 16 a 32 lb. 4 outras especificações: 4.1 o equipamento proposto deve possuir monitor com tela de lcd, sensível ao toque de no 
máximo 9 (nove) cm, para configuração e operação do equipamento. 4.2 velocidade do processador: 4.2.1 1200mhz (mil e duzentos mega-
hertz). 4.3 memória padrão: 4.3.1 512mb (quinhentos e doze megabytes). 4.4 idiomas de impressão: 4.4.1 pcl5; 4.4.2 pcl6; 4.4.3 emulação 
postscript nível 3; 4.4.4 impressão direta de pdf (versões 1.7); 5 conectividade: 5.1 o equipamento deve possuir conectividade ethernet padrão 
gigabit 10/100/1000t. 5.2 o equipamento deve possuir porta usb 2.0 ou superior; 6 compatibilidade com sistemas operacionais: 6.1 o 
equipamento ofertado deve ser compatível com: 6.1.1 microsoft® windows® 10 (x86 e x64); 6.1.2 microsoft® windows® 7 (x86 e x64); 6.1.3 
microsoft® windows® server 2003; 6.1.4 microsoft® windows® server 2008 (x86 e x64); 6.1.5 microsoft® windows® server 2008 r2 edition 
(x64). 7 requisitos de energia e operação: 7.1 alimentação: 7.1.1 tensão de entrada: 7.1.1.1 110 a 127 vca (+/- 10%): 50/60 hz (+/- 2 hz); 7.2 
deve possuir certificação energy star®. Deve ser apresentado documento que comprove este item. 8 serviços obrigatórios: 8.1 o equipamento 
proposto deve ser entregue à prefeitura municipal de arapongas na diretoria de tecnologia da informação no 2º andar, sito a rua garças, 750 - 
centro. 8.2 o fabricante do equipamento ofertado deve possuir website na internet com especificações do produto ofertado, de onde podem ser 
realizadas consultas, se necessário, e atualizações de drivers. Deve ser apresentado documento que comprove este item; 8.3 todos os serviços 
devem ser fornecidos sem qualquer custo adicional para a prefeitura municipal de arapongas. 9 garantia: 9.1 o fabricante do equipamento 
ofertado deverá oferecer garantia mínima de 12 (doze) meses. Deverá ser apresentado documento que comprove quem prestará os serviços de 
garantia/assistência técnica e, caso este não seja prestado pelo próprio fabricante, o documento deverá também esclarecer quem prestará o 
serviço e se o mesmo é devidamente autorizado. 10 observações: 10.1 acondicionamento: 10.1.1 os equipamentos e os acessórios devem estar 
acondicionados em embalagens com caixa e calços de proteção especialmente desenvolvidos para suportar o empilhamento, vibrações e o 
transporte de modo que sejam entregues com segurança. 10.2 todos os componentes que compõem o equipamento proposto devem ser novos, 
sem uso, e estar na linha de produção atual do fabricante; 10.3 alimentação do equipamento proposto deve ser compatível com 110v; 10.4 as 
tomadas, cabos e conectores de energia do equipamento ofertado devem ser compatíveis com o atual padrão brasileiro; 10.5 o equipamento 
proposto deverá ser entregue em sua caixa original juntamente com manuais e documentação originais em português (brasil), cd/dvd com 
drivers/ softwares originais (não serão aceitas cópias de cd's e/ou dvd's nem downloads da internet); 10.6 o equipamento proposto deverá ser 
entregue com cartucho(s) de tonner original(is) do fabricante do equipamento totalmente carregado. Não será aceito suprimento que tenha 
passado por qualquer tipo de remanufaturamento. Cota referente ao item 11. 

Hp 6.480,00 12.960,00 

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

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

2 135 Unida
de 

Microcomputador tipo i - proc. 4 nucleos 3.6ghz - 8gb - ssd 240 - mon. 21" 1 processador: 1.2 o processador deve ser compatível com as duas 
últimas versões lançadas no mercado até a data deste edital; 1.3 01 (um) processador com núcleo quadruplo (04 núcleos de processamento) 
instalados; 1.4 microprocessador x86, com processo de fabricação de 14nm, suporte a sistemas operacionais de 32 e 64 bits; 1.5 frequência 
interna (clock) de cada microprocessador: mínima de 3,6 ghz (três virgula seis gigahertz); 1.6 velocidade do barramento do sistema (bus 
speed): 8gt/s; 1.7 memória cache de no mínimo 6mb (seis megabytes); 1.8 deve possuir 02 (dois) canais de memória; 1.9 deve possuir 37,5gb/s 
de largura de banda máxima da memória; 1.10 deve possuir suporte nativo a virtualização do tipo vt-x. 1.11 deve possui suporte a 
processamento gráfico. 2 placa mãe (motherboard): 2.1 deve ser do mesmo fabricante do equipamento ou fabricada para uso exclusivo, não 
sendo aceito o emprego de placas de livre comercialização no mercado; 2.2 deve possuir no mínimo 01 (um) slot pcie x16; 2.3 deve possuir no 
mínimo 01 (um) slot pcie x1; 2.4 bios: 2.4.1 deve ser plug & play, desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou, este deve ter 
direitos (copyright) sobre essa bios, comprovados por meio de declaração fornecida pelo fabricante (anexar na proposta). É vedada qualquer 
solução em regime de oem ou customização de nomes, marcas ou inicialização; 2.4.2 deve ser do mesmo fabricante do equipamento proposto, 
implementada em memória flash, atualizável por software; 2.4.3 deve possuir recursos de senha de acesso para configuração do setup e 
usuário, recursos para habilitar/desabilitar portas usb's; 2.4.4 deve disponibilizar o número identificador do equipamento, único para seu 
fabricante. 2.5 controladoras de rede: 2.5.1 o equipamento proposto deve possuir 01 (uma) interface gigabit ethernet de rede nativa no padrão 
rj45, devendo atender aos seguintes requisitos: 2.5.1.1 capacidade de operar no full-duplex em todas as velocidades (10/100/1000mbps); 2.6 
controladora gráfica: 2.6.1 deve permitir resolução de, no mínimo, 1600x900;  2.6.2 deve possuir opção para conector vga e/ou dvi e/ou 
superior. 2.7 interfaces: 2.7.1 interface de áudio estéreo integrado a placa-mãe (on board) com alto-falante interno e saída frontal com conector 
p2; 2.7.2 mínimo 6 (seis) portas usb, destas pelo menos 2 (duas) portas versão 3.0; 2.7.2.1 não serão aceitos hubs usb para a contagem de 
interfaces usb livres. 3 armazenamento: 3.1 01 (uma) unidade ssd sata iii de 6gb/s devidamente instalada. A unidade ssd deverá ter capacidade 
mínima de 240gb, com velocidades de 500 mb/s para leitura e 450mb/s para gravação (ou superiores); 3.2 a unidade de disco sólido ofertada 
deverá oferecer o mesmo nível de suporte e garantia do equipamento proposto, prestados pelo fabricante do mesmo. 4 memória ram: 4.1 
mínimo de 08gb (oito gigabytes) ddr4; 4.2 capacidade de expansão de no mínimo 16gb (dezesseis gigabytes); 4.3 as memórias devem ser do 
tipo 2.400mhz ou superior; 4.4 os pentes de memória ofertados deverão ser itens homologados pelo fabricante do equipamento. 5 drive óptico: 
5.1 01 (uma) unidade sata de leitura/gravação cd e dvd, compatível com gravação de mídias tipo: dvd+r, dvd+rw, dvd+r dl, dvd-r, dvdrw, cdr e 
cd-rw. 6 gabinete: 6.1 deve ser na cor preta (predominância); 6.2 o gabinete deve ter características tool less, ou seja, não utiliza ferramentas 
para: abertura do gabinete, colocação/fixação e remoção de disco rígido, unidade óptica, placas de expansão tipo pci, não sendo aceito a 
utilização de parafusos recartilhados no disco rígido e unidade óptica; 6.3 deve possuir local apropriado, já desenvolvido no projeto do produto, 
para colocação de lacres ou cadeados mecânicos ou eletrônicos sem a utilização de qualquer tipo de adaptador; 6.4 deve possuir fonte de 
alimentação operando em 110 (±10%) e 220 (±10%) vac, com pfc e comutação 110/220 automática com máximo de 350 watts. 7 
teclado/mouse: 7.1 o equipamento proposto deve ser fornecido com 01 (um) teclado com 104 (cento e quatro) teclas auto-repetitivas no padrão 
abnt2 com conector nativo mini-din padrão ps/2 ou usb sem o uso de adaptador; 7.2 o equipamento proposto deve ser fornecido com 01 (um) 
mouse óptico (tecnologia ótica) de 400 dpi, com botão de rolagem (scroll), 02 (dois) botões e conector tipo mini-din padrão ps/2 ou usb sem o 
uso de adaptador; 7.2.1 deverá ser fornecido juntamente com o mouse, um mouse pad com formato ergonômico, constituído de material 
apropriado para uso com mouses ópticos e base almofadada com gel para apoio do punho do usuário, proporcionando conforto no manuseio do 
mouse.  7.3 o teclado e o mouse ofertados devem ser da mesma cor do gabinete do equipamento e também da mesma marca, devendo constar a 
logomarca do fabricante nos mesmos. 8 sistema operacional: 8.1 deverá ser fornecido juntamente com o equipamento ofertado, 01 (uma) 
licença oem do microsoft windows 10 pro 64 bits ou versão superior equivalente, em português do brasil, devidamente pré-instalado no 
equipamento. 9 monitor: 9.1 deve ser fornecido juntamente com o equipamento ofertado 01 (um) monitor de vídeo tipo lcd, wide screen de 
pelo menos 21 polegadas svga com tela 100% plana, com resolução de 1600x900 a 60hz em 256 cores, brilho de 250 cd/m2, contraste de 
1000:1, voltagem/alimentação automática com fonte interna no monitor a 100-240 vac, 50-60hz, tempo de resposta máximo de 5ms (cinco 
milisegundos), suporte a 16 milhões de cores, 01 conector de entrada analógica d-sub 15 pinos e/ou 01 dvi, plug & play ddc, controles manuais 
ou digitais no painel frontal com visualização de ajustes na tela (osd) para: liga-desliga, menu e botão auto-ajuste; 9.2 o monitor ofertado deve 
ser da mesma cor do gabinete do equipamento e também da mesma marca, devendo constar a logomarca do fabricante no mesmo. 10 
certificações, regulamentações e compatibilidades (devem ser apresentados documentos que comprovem cada item): 10.1 certificação ppb 
(processo produtivo básico) (poderá ser verificado em http://www.mctic.gov.br/sisepin/leideinformatica/empresas habilitadas; 10.2 certificação 
ou documento que comprove conformidade com a norma técnica nbr 10152. Serão aceitos equipamentos que observem as normas iso 9296 e 
iso 7779. Deve ser identificada a marca e o modelo do equipamento; 10.3 certificação ou documento que comprove en / iec60950 internacional 
ou inmetro (poderá ser verificado em http://www.inmetro. gov.br/prodcert/produtos/busca.asp); 10.4 certificação energy star do equipamento 
ofertado. Esta certificação deve ser comprovada através do fabricante do equipamento através de declaração ou através da impressão da 
informação obtida do website http://www.energystar.gov, sendo necessário identificar a marca e o modelo ou família do equipamento. Serão 
aceitos equipamentos que estejam em conformidade com a portaria 170 do inmetro juntamente com a certificação 80 plus, desde que 
comprovada pela licitante através de declaração ou através de impressão da informação. 10.5 certificação epeat em nome do fabricante do 
equipamento, sendo que o modelo do equipamento deve estar certificado, no mínimo, na categoria gold. Esta certificação deve ser comprovada 
através da impressão da informação obtida do website http://www.epeat.net, ou através do documento oficial the eco declaration (encontrado 
no site dos fabricantes dos equipamentos) sendo necessário identificar a marca e modelo do equipamento ou a fabricante possuir a certificação 
iso 140001 obtida pelo website http:// http://certifiq.inmetro.gov.br /consulta/consultaempresas, ou através de documento oficial (encontrado no 
site dos 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 

Positivo 3.169,00 427.815,00 
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municipal de arapongas no local onde estiver instalado, sem qualquer ônus para a prefeitura municipal de arapongas; 12.4 a abertura de 
chamados junto ao fabricante do equipamento proposto deve ser disponibilizada também através de "0800" ou sistema similar que não onere a 
contratante, devendo ser informado o número completo para o qual deve ser realizada a ligação em português (brasil). 13 observações: 13.1 
acondicionamento: 13.1.1 os equipamentos e os acessórios devem estar acondicionados em embalagens com caixa e calços de proteção 
especialmente desenvolvidos para suportar o empilhamento, vibrações e o transporte de modo que sejam entregues com segurança; 13.2 todos 
os componentes que compõem o equipamento proposto devem ser novos, sem uso, e estar na linha de produção atual do fabricante; 13.3 
alimentação do equipamento proposto deve ser compatível com 110/220v; 13.4 as tomadas, cabos e conectores de energia do equipamento 
ofertado devem ser compatíveis com o atual padrão brasileiro; 13.5 o equipamento proposto deverá ser entregue em sua caixa original 
juntamente com manuais e documentação originais em português (brasil), cd/dvd com drivers softwares originais (não serão aceitas cópias de 
cd's e/ou dvd's nem downloads da internet). 

3 45 Unida
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Microcomputador tipo ii - proc. 6 nucleos 2.8/4.0 ghz - 8gb - 240gb - sff - mon. 21". 1 processador: 1.1  o rocessador deve ser 
compatível com as duas últimas versões lançadas no mercado até a data deste edital; 1.2 01 (um) processador com 6 (seis) núcleos de 
processamento instalados; 1.3 microprocessador x86, com processo de fabricação de 14nm, suporte a sistemas operacionais de 32 e 64 bits; 1.4 
frequência interna (clock) de cada microprocessador: : base de 2,8 ghz (dois virgula oito gigahertz) e frequência turbo de 4,0ghz (quatro 
gigahertz)  1.5 velocidade do barramento do sistema (bus speed): 8gt/s; 1.6 memória cache de no mínimo 9mb (nove megabytes); 1.7 deve 
possuir 02 (dois) canais de memória; 1.8 deve possuir 41,6 gb/s de largura de banda máxima da memória; 1.9 deve possuir suporte nativo a 
virtualização do tipo vt-x. 1.10 deve possui suporte a processamento gráfico. 2 placa mãe (motherboard): 2.1 deve ser do mesmo fabricante do 
equipamento ou fabricada para uso exclusivo, não sendo aceito o emprego de placas de livre comercialização no mercado; 2.2 deve possuir no 
mínimo 01 (um) slot pcie x16; 2.3 deve possuir no mínimo 01 (um) slot pcie x1; 2.4 bios: 2.4.1 deve ser plug & play, desenvolvida pelo mesmo 
fabricante do equipamento, ou, este deve ter direitos (copyright) sobre essa bios, comprovados por meio de declaração fornecida pelo 
fabricante (anexar na proposta). É vedada qualquer solução em regime de oem ou customização de nomes, marcas ou inicialização; 2.4.2 deve 
ser do mesmo fabricante do equipamento proposto, implementada em memória flash, atualizável por software; 2.4.3 deve possuir recursos de 
senha de acesso para configuração do setup e usuário, recursos para habilitar/desabilitar portas usb's; 2.4.4 deve disponibilizar o número 
identificador do equipamento, único para seu fabricante. 2.5 controladoras de rede: 2.5.1 o equipamento proposto deve possuir 01 (uma) 
interface gigabit ethernet de rede nativa no padrão rj45, devendo atender aos seguintes requisitos: 2.5.1.1 capacidade de operar no full-duplex 
em todas as velocidades (10/100/1000mbps); 2.6 controladora gráfica: 2.6.1 deve permitir resolução de, no mínimo, 1600x900; 2.6.2 deve 
possuir opção para conector vga e/ou dvi e/ou superior. 2.7 interfaces: 2.7.1 interface de áudio estéreo integrado a placa-mãe (on board) com 
alto-falante interno e saída frontal com conector p2; 2.7.2 mínimo 6 (seis) portas usb, destas pelo menos 2 (duas) portas versão 3.0;  2.7.2.1 não 
serão aceitos hubs usb para a contagem de interfaces usb livres. 3 armazenamento: 3.1 01 (uma) unidade ssd sata iii de 6gb/s devidamente 
instalada. A unidade ssd deverá ter capacidade mínima de 240gb, com velocidades de 500 mb/s para leitura e 450mb/s para gravação (ou 
superiores); 3.2 a unidade de disco sólido ofertada deverá oferecer o mesmo nível de suporte e garantia do equipamento proposto, prestados 
pelo fabricante do mesmo. 4 memória ram: 4.1 mínimo de 08gb (oito gigabytes) ddr4; 4.2 capacidade de expansão de no mínimo 16gb 
(dezesseis gigabytes); 4.3 as memórias devem ser do tipo 2.400mhz ou superior; 4.4 os pentes de memória ofertados deverão ser itens 
homologados pelo fabricante do equipamento. 5 drive óptico: 5.1 01 (uma) unidade sata de leitura/gravação cd e dvd, compatível com gravação 
de mídias tipo: dvd+r, dvd+rw, dvd+r dl, dvd-r, dvdrw, cdr e cd-rw. 6 gabinete: 6.1 deve ser na cor preta (predominância); 6.2 deve ser no 
formato small form factory (sff); 6.3 o gabinete deve ter características tool less, ou seja, não utiliza ferramentas para: abertura do gabinete, 
colocação/fixação e remoção de disco rígido, unidade óptica, placas de expansão tipo pci, não sendo aceito a utilização de parafusos 
recartilhados no disco rígido e unidade óptica; 6.4 deve possuir local apropriado, já desenvolvido no projeto do produto, para colocação de 
lacres ou cadeados mecânicos ou eletrônicos sem a utilização de qualquer tipo de adaptador; 6.5 deve possuir fonte de alimentação operando 
em 110 (±10%) e 220 (±10%) vac, com pfc e comutação 110/220 automática com máximo de 350 watts. 7 teclado/mouse: 7.1 o equipamento 
proposto deve ser fornecido com 01 (um) teclado com 104 (cento e quatro) teclas auto-repetitivas no padrão abnt2 com conector nativo mini-
din padrão ps/2 ou usb sem o uso de adaptador; 7.2 o equipamento proposto deve ser fornecido com 01 (um) mouse óptico (tecnologia ótica) de 
400 dpi, com botão de rolagem (scroll), 02 (dois) botões e conector tipo mini-din padrão ps/2 ou usb sem o uso de adaptador; 7.2.1 deverá ser 
fornecido juntamente com o mouse, um mouse pad com formato ergonômico, constituído de material apropriado para uso com mouses ópticos 
e base almofadada com gel para apoio do punho do usuário, proporcionando conforto no manuseio do mouse.  7.3 o teclado e o mouse 
ofertados devem ser da mesma cor do gabinete do equipamento e também da mesma marca, devendo constar a logomarca do fabricante nos 
mesmos. 8 sistema operacional: 8.1 deverá ser fornecido juntamente com o equipamento ofertado, 01 (uma) licença oem do microsoft windows 
10 pro 64 bits ou versão superior equivalente, em português do brasil, devidamente pré-instalado no equipamento. 9 monitor: 9.1 deve ser 
fornecido juntamente com o equipamento ofertado 01 (um) monitor de vídeo tipo lcd, wide screen de pelo menos 21 polegadas svga com tela 
100% plana, com resolução de 1600x900 a 60hz em 256 cores, brilho de 250 cd/m2, contraste de 1000:1, voltagem/alimentação automática 
com fonte interna no monitor a 100-240 vac, 50-60hz, tempo de resposta máximo de 5ms (cinco milisegundos), suporte a 16 milhões de cores, 
01 conector de entrada analógica d-sub 15 pinos e/ou 01 dvi, plug & play ddc, controles manuais ou digitais no painel frontal com visualização 
de ajustes na tela (osd) para: liga-desliga, menu e botão auto-ajuste; 9.2 o monitor ofertado deve ser da mesma cor do gabinete do equipamento 
e também da mesma marca, devendo constar a logomarca do fabricante no mesmo. 10 certificações, regulamentações e compatibilidades 
(devem ser apresentados documentos que comprovem cada item): 10.1 certificação ppb (processo produtivo básico) (poderá ser verificado em 
http://www.mctic.gov.br/sisepin/leideinformatica/empresas habilitadas; 10.2 certificação ou documento que comprove conformidade com a 
norma técnica nbr 10152. Serão aceitos equipamentos que observem as normas iso 9296 e iso 7779. Deve ser identificada a marca e o modelo 
do equipamento; 10.3 certificação ou documento que comprove en / iec60950 internacional ou inmetro (poderá ser verificado em 
http://www.inmetro.gov. br/prodcert/produtos/busca.asp); 10.4 certificação energy star do equipamento ofertado. Esta certificação deve ser 
comprovada através do fabricante do equipamento através de declaração ou através da impressão da informação obtida do website 
http://www.energystar.gov, sendo necessário identificar a marca e o modelo ou família do equipamento. Serão aceitos equipamentos que 
estejam em conformidade com a portaria 170 do inmetro juntamente com a certificação 80 plus, desde que comprovada pela licitante através de 
declaração ou através de impressão da informação. 10.5 certificação epeat em nome do fabricante do equipamento, sendo que o modelo do 
equipamento deve estar certificado, no mínimo, na categoria gold. Esta certificação deve ser comprovada através da impressão da informação 
obtida do website http://www.epeat.net, ou através do documento oficial the eco declaration (encontrado no site dos fabricantes dos 
equipamentos) sendo necessário identificar a marca e modelo do equipamento ou a fabricante possuir a certificação iso 140001 obtida pelo 
website http:// http://certifiq.inmetro.gov.br/ consulta/consultaempresas, ou através de documento oficial (encontrado no site dos fabricantes 
dos equipamentos) sendo necessário identificação da marca do equipamento; 10.6 o equipamento deve constar na hcl - hardware compatibility 
list mantida pela microsoft para utilização do sistema operacional windows 10 professional 64 bits, para o modelo do equipamento ofertado. 
Deve ser apresentado documento que comprove a homologação (poderá ser verificado em https://partner.microsoft.com/en-
us/dashboard/hardware /search/cpl); 11 serviços obrigatórios: 11.1 o equipamento proposto deve ser entregue à prefeitura municipal de 
arapongas na diretoria de tecnologia da informação no 2º andar, sito a rua garças, 750 - centro; 11.2 o equipamento proposto deve ser fornecido 
com todos os cabos e demais acessórios que se façam necessários à sua completa montagem, instalação e utilização; 11.3 o fabricante do 
equipamento ofertado deve possuir website na internet com especificações do produto ofertado, de onde podem ser realizadas consultas e 
atualizações de drivers e de todos os componentes internos do equipamento, inclusive a bios. Deve ser apresentado documento que comprove 
este item; 11.4 todos os serviços devem ser fornecidos sem qualquer custo adicional para a prefeitura municipal de arapongas; 12 garantia: 12.1 
o fabricante do equipamento ofertado deverá oferecer garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses em regime on-site, para o computador e para 
o monitor. 12.2 deverá ser apresentado documento que comprove quem prestará os serviços de garantia/assistência técnica e, caso este não seja 
prestado pelo próprio fabricante, o documento deverá também esclarecer quem prestará o serviço e se o mesmo é devidamente autorizado; 12.3 
durante a vigência da garantia, o equipamento proposto deverá ser reparado na prefeitura municipal de arapongas no local onde estiver 
instalado, sem qualquer ônus para a prefeitura municipal de arapongas; 12.4 a abertura de chamados junto ao fabricante do equipamento 
proposto deve ser disponibilizada também através de "0800" ou sistema similar que não onere a contratante, devendo ser informado o número 
completo para o qual deve ser realizada a ligação em português (brasil). 13 observações: 13.1 acondicionamento: 13.1.1 os equipamentos e os 
acessórios devem estar acondicionados em embalagens com caixa e calços de proteção especialmente desenvolvidos para suportar o 
empilhamento, vibrações e o transporte de modo que sejam entregues com segurança; 13.2 todos os componentes que compõem o equipamento 
proposto devem ser novos, sem uso, e estar na linha de produção atual do fabricante; 13.3 alimentação do equipamento proposto deve ser 
compatível com 110/220v; 13.4 as tomadas, cabos e conectores de energia do equipamento ofertado devem ser compatíveis com o atual padrão 
brasileiro; 13.5 o equipamento proposto deverá ser entregue em sua caixa original 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). 

Positivo 3.549,99 159.749,55 
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Notebook - proc. 4/8nucleos 1.6/3.4ghz - 8gb - 240ssd. 1 processador: 1.1 o processador deve ser compatível com as duas últimas versões 
lançada no mercado até a data deste edital 1.2 01 (um) processador com 04 (quatro) núcleos de processamento instalados e 08 (oito) threads; 
1.3 microprocessador x86, com processo de fabricação de 14nm, suporte a sistemas operacionais de 32 e 64 bits; 1.4 frequência interna (clock) 
de cada microprocessador: 1.4.1 frequência base: minimo de 1,6ghz. 1.4.2 turbo frequência: mínimo de 3,4ghz  1.5 velocidade do barramento 
do sistema (bus speed): 4gt/s; 1.6 memória cache de no mínimo 6mb (seis megabytes); 1.7 deve possuir 02 (dois) canais de memória; 1.8 deve 
possuir 34,1gb/s de largura de banda máxima da memória; 1.9 deve possuir suporte nativo a virtualização do tipo vt-x. 1.10 deve possui suporte 
a processamento gráfico 2 placa mãe (motherboard): 2.1 deve ser do mesmo fabricante do equipamento ou fabricada para uso exclusivo, não 
sendo aceito o emprego de placas de livre comercialização no mercado; 2.2 bios: 2.2.1 deve ser plug & play, desenvolvida pelo mesmo 
fabricante do equipamento, ou, este deve ter direitos (copyright) sobre essa bios, comprovados por meio de declaração fornecida pelo 
fabricante (anexar na proposta). É vedada qualquer solução em regime de oem ou customização de nomes, marcas ou inicialização; 2.2.2 deve 
ser do mesmo fabricante do equipamento proposto, implementada em memória flash, atualizável por software; 2.2.3 deve possuir recursos de 
senha de acesso para configuração do setup e usuário. 2.3 controladoras de rede: 2.3.1 01 (uma) interface de rede integrada compatível com 
padrão ethernet 10/100/1000 mbps e conector no padrão rj45; 2.3.2 01 (uma) interface de rede integrada compatível com padrão 802.11 b/g/n; 
2.4 controladora gráfica: 2.4.1 placa de vídeo on board com memória compartilhada dinamicamente de 256mb (duzentos e cinquenta e seis 
megabytes); 2.4.2 deve permitir resolução de 1920x1080 a 60hz em 32 bits; 2.5 interfaces: 2.5.1 interface de áudio estéreo integrado a placa-
mãe (on board) com auto falante interno e saída com conector p2; 2.5.2 03 (três) interfaces usb 2.0 instaladas ou superior; 2.5.3 01 (uma) 
interface hdmi; 2.5.4 deve possuir leitor de mídia digital integrado, 4 em 1 para cartões; 3 discos rígidos: 14.6 01 (uma) unidade ssd sata iii de 6 
gb/s devidamente instalada. A unidade ssd deverá ter capacidade mínima de 240gb, com velocidades de 500 mb/s para leitura e 450mb/s para 
gravação (ou superiores); 3.1 a unidade de disco sólido ofertada, deverá oferecer o mesmo nível de suporte e garantia do equipamento 
proposto, prestados pelo fabricante do mesmo; 4 memória ram: 4.1 8gb (oito gigabytes), ddr4 sdram ou superior; 4.2 as memórias devem ser do 
tipo 2.133mhz ou superior; 4.3 os pentes de memória ofertados deverão ser itens homologados pelo fabricante do equipamento; 5 webcam: 5.1 
deve possuir câmera integrada com microfone digital integrado; 5.2 deve possuir resolução de pelo menos 720p (setecentos e vinte); 6 
gabinete: 6.1 deve ser na cor prata e/ou preta (predominância); 6.2 não deve ultrapassar 2,5kg (dois quilogramas e quinhentos gramas) de peso;  
7 bateria: 7.1 deve possuir uma bateria de no mínimo 03 (três) células de lítio-íon com capacidade de no mínimo 40wh; 8 sistema operacional: 
8.1 deverá ser fornecido juntamente com o equipamento ofertado, 01 (uma) licença oem do microsoft windows 10 pro 64 bits ou superior 
equivalente, em português do brasil, devidamente pré-instalado no equipamento; 9 monitor: 9.1 deve possuir tela tipo led, de alta definição; 9.2 
deve possuir tamanho de  no minimo 14" (quatorze polegadas); 9.3 resolução mínima de 1366x768; 10 certificações, regulamentações e 
compatibilidades (devem ser apresentados documentos que comprovem cada item):10.1 certificação energy star do equipamento ofertado. Esta 
certificação deverá ser comprovada através do fabricante do equipamento através de declaração ou através da impressão da informação obtida 
do website http://www.energystar.gov, sendo necessário identificar a marca e o modelo ou família do equipamento. Serão aceitos equipamentos 
que estejam em conformidade com a portaria 170 do inmetro, desde que comprovada pela licitante através de declaração ou através de 
impressão da informação. 11 serviços obrigatórios: 11.1 o equipamento proposto deverá ser entregue à prefeitura municipal de arapongas na 
diretoria de tecnologia da informação; 11.2 o equipamento proposto deve ser fornecido com todos os cabos e demais acessórios que se façam 
necessários à sua completa instalação e utilização; 11.3 o fabricante do equipamento ofertado deve possuir website na internet com 
especificações do produto ofertado, de onde podem ser realizadas consultas e atualizações de drivers e de todos os componentes internos do 
equipamento, inclusive a bios. Deve ser apresentado documento que comprove este item; 11.4 todos os serviços devem ser fornecidos sem 
qualquer custo adicional para a prefeitura municipal de arapongas; 12 garantia: 12.1 garantia mínima de 12 (doze) meses em regime on-site, 
informar quem executará os serviços; 12.2 durante a vigência da garantia, o equipamento proposto deverá ser reparado sem qualquer ônus para 
a prefeitura municipal de arapongas; 13 observações: 13.1documentação: 13.1.1 a empresa licitante deverá anexar à sua proposta comercial o 
catálogo técnico do equipamento proposto e de todos os dispositivos ofertados para comprovação de cada item da especificação solicitada; 13.2 
acondicionamento: 13.2.1 o equipamento e os acessórios devem estar acondicionados em embalagens com caixa e calços de proteção 
especialmente desenvolvidos para suportar o empilhamento, vibrações e o transporte de modo que sejam entregues com segurança; 13.3 todos 
os componentes que compõem o equipamento proposto devem ser novos, sem uso, e estar na linha de produção atual do fabricante; 13.4 
alimentação do equipamento proposto deve ser compatível com 110/220v; 13.5 as tomadas, cabos e conectores de energia do equipamento 
ofertado devem ser compatíveis com o atual padrão brasileiro; 13.6 o equipamento proposto deverá ser entregue em sua caixa original 
acompanhado de manuais e documentação originais em português (brasil), cd/dvd com drivers/softwares originais (não serão aceitas cópias de 
cd's e/ou dvd's nem downloads da internet); 

Vaio 3.500,00 80.500,00 

15 15 Und 

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 

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

16 5 Und 

Microcomputador tipo ii - proc. 6 nucleos 2.8/4.0 ghz - 8gb - 240gb - sff - mon. 21" 1  processador: 1.1 o processador deve ser compatível com 
as duas últimas versões lançadas no mercado até a data deste edital; 1.2 01 (um) processador com 6 (seis) núcleos de processamento instalados; 
1.3 microprocessador x86, com processo de fabricação de 14nm, suporte a sistemas operacionais de 32 e 64 bits; 1.4 frequência interna (clock) 
de cada microprocessador: : base de 2,8 ghz (dois virgula oito gigahertz) e frequência turbo de 4,0ghz (quatro gigahertz). 1.5 velocidade do 
barramento do sistema (bus speed): 8gt/s; 1.6 memória cache de no mínimo 9mb (nove megabytes); 1.7 deve possuir 02 (dois) canais de 
memória; 1.8 deve possuir 41,6 gb/s de largura de banda máxima da memória; 1.9 deve possuir suporte nativo a virtualização do tipo vt-x. 1.10 
deve possui suporte a processamento gráfico. 2 placa mãe (motherboard): 2.1 deve ser do mesmo fabricante do equipamento ou fabricada para 
uso exclusivo, não sendo aceito o emprego de placas de livre comercialização no mercado; 2.2 deve possuir no mínimo 01 (um) slot pcie x16; 
2.3 deve possuir no mínimo 01 (um) slot pcie x1; 2.4 bios: 2.4.1 deve ser plug & play, desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, 
ou, este deve ter direitos (copyright) sobre essa bios, comprovados por meio de declaração fornecida pelo fabricante (anexar na proposta). É 
vedada qualquer solução em regime de oem ou customização de nomes, marcas ou inicialização; 2.4.2 deve ser do mesmo fabricante do 
equipamento proposto, implementada em memória flash, atualizável por software; 2.4.3 deve possuir recursos de senha de acesso para 
configuração do setup e usuário, recursos para habilitar/desabilitar portas usb's; 2.4.4 deve disponibilizar o número identificador do 
equipamento, único para seu fabricante. 2.5 controladoras de rede: 2.5.1 o equipamento proposto deve possuir 01 (uma) interface gigabit 
ethernet de rede nativa no padrão rj45, devendo atender aos seguintes requisitos: 2.5.1.1 capacidade de operar no full-duplex em todas as 
velocidades (10/100/1000mbps); 2.6 controladora gráfica: 2.6.1 deve permitir resolução de, no mínimo, 1600x900; 2.6.2 deve possuir opção 
para conector vga e/ou dvi e/ou superior. 2.7 interfaces: 2.7.1 interface de áudio estéreo integrado a placa-mãe (on board) com alto-falante 
interno e saída frontal com conector p2; 2.7.2 mínimo 6 (seis) portas usb, destas pelo menos 2 (duas) portas versão 3.0; 2.7.2.1 não serão 
aceitos hubs usb para a contagem de interfaces usb livres. 3 armazenamento: 3.1 01 (uma) unidade ssd sata iii de 6gb/s devidamente instalada. 
A unidade ssd deverá ter capacidade mínima de 240gb, com velocidades de 500 mb/s para leitura e 450mb/s para gravação (ou superiores);  3.2 
a unidade de disco sólido ofertada deverá oferecer o mesmo nível de suporte e garantia do equipamento proposto, prestados pelo fabricante do 
mesmo. 4 memória ram: 4.1 mínimo de 08gb (oito gigabytes) ddr4; 4.2 capacidade de expansão de no mínimo 16gb (dezesseis gigabytes); 4.3 
as memórias devem ser do tipo 2.400mhz ou superior; 4.4 os pentes de memória ofertados deverão ser itens homologados pelo fabricante do 
equipamento. 5 drive óptico: 5.1 01 (uma) unidade sata de leitura/gravação cd e dvd, compatível com gravação de mídias tipo: dvd+r, dvd+rw, 
dvd+r dl, dvd-r, dvdrw, cdr e cd-rw. 6 gabinete: 6.1 deve ser na cor preta (predominância); 6.2 deve ser no formato small form factory (sff); 6.3 
o gabinete deve ter características tool less, ou seja, não utiliza ferramentas para: abertura do gabinete, colocação/fixação e remoção de disco 
rígido, unidade óptica, placas de expansão tipo pci, não sendo aceito a utilização de parafusos recartilhados no disco rígido e unidade óptica; 
6.4 deve possuir local apropriado, já desenvolvido no projeto do produto, para colocação de lacres ou cadeados mecânicos ou eletrônicos sem a 
utilização de qualquer tipo de adaptador; 6.5 deve possuir fonte de alimentação operando em 110 (±10%) e 220 (±10%) vac, com pfc e 
comutação 110/220 automática com máximo de 350 watts. 7 teclado/mouse: 7.1 o equipamento proposto deve ser fornecido com 01 (um) 
teclado com 104 (cento e quatro) teclas auto-repetitivas no padrão abnt2 com conector nativo mini-din padrão ps/2 ou usb sem o uso de 
adaptador; 7.2 o equipamento proposto deve ser fornecido com 01 (um) mouse óptico (tecnologia ótica) de 400 dpi, com botão de rolagem 
(scroll), 02 (dois) botões e conector tipo mini-din padrão ps/2 ou usb sem o uso de adaptador; 7.2.1 deverá ser fornecido juntamente com o 
mouse, um mouse pad com formato ergonômico, constituído de material apropriado para uso com mouses ópticos e base almofadada com gel 
para apoio do punho do usuário, proporcionando conforto no manuseio do mouse. 7.3 o teclado e o mouse ofertados devem ser da mesma cor 
do gabinete do equipamento e também da mesma marca, devendo constar a logomarca do fabricante nos mesmos. 8 sistema operacional: 8.1 
deverá ser fornecido juntamente com o equipamento ofertado, 01 (uma) licença oem do microsoft windows 10 pro 64 bits ou versão superior 
equivalente, em português do brasil, devidamente pré-instalado no equipamento. 9 monitor: 9.1 deve ser fornecido juntamente com o 
equipamento ofertado 01 (um) monitor de vídeo tipo lcd, wide screen de pelo menos 21 polegadas svga com tela 100% plana, com resolução 
de 1600x900 a 60hz em 256 cores, brilho de 250 cd/m2, contraste de 1000:1, voltagem/alimentação automática com fonte interna no monitor a 
100-240 vac, 50-60hz, tempo de resposta máximo de 5ms (cinco milisegundos), suporte a 16 milhões de cores, 01 conector de entrada 
analógica d-sub 15 pinos e/ou 01 dvi, plug & play ddc, controles manuais ou digitais no painel frontal com visualização de ajustes na tela (osd) 
para: liga-desliga, menu e botão auto-ajuste; 9.2 o monitor ofertado deve ser da mesma cor do gabinete do equipamento e também da mesma 
marca, devendo constar a logomarca do fabricante no mesmo. 10 certificações, regulamentações e compatibilidades (devem ser apresentados 
documentos que comprovem cada item): 10.1 certificação ppb (processo produtivo básico) (poderá ser verificado em 
http://www.mctic.gov.br/sisepin/leideinformatica/empresashabilitadas; 10.2 certificação ou documento que comprove conformidade com a 
norma técnica nbr 10152. Serão aceitos equipamentos que observem as normas iso 9296 e iso 7779. Deve ser identificada a marca e o modelo 
do equipamento; 10.3 certificação ou documento que comprove en / iec60950 internacional ou inmetro (poderá ser verificado em 
http://www.inmetro.gov.br/ prodcert/produtos/busca.asp); 10.4 certificação energy star do equipamento ofertado. Esta certificação deve ser 
comprovada através do fabricante do equipamento através de declaração ou através da impressão da informação obtida do website 
http://www.energystar.gov, sendo necessário identificar a marca e o modelo ou família do equipamento. Serão aceitos equipamentos que 
estejam em conformidade com a portaria 170 do inmetro juntamente com a certificação 80 plus, desde que comprovada pela licitante através de 
declaração ou através de impressão da informação. 10.5 certificação epeat em nome do fabricante do equipamento, sendo que o modelo do 
equipamento deve estar certificado, no mínimo, na categoria gold. Esta certificação deve ser comprovada através da impressão da informação 
obtida do website http://www.epeat.net, ou através do documento oficial the eco declaration (encontrado no site dos fabricantes dos 
equipamentos) sendo necessário identificar a marca e modelo do equipamento ou a fabricante possuir a certificação iso 140001 obtida pelo 
website http://http://certifiq.inmetro.gov.br/ consulta/consultaempresas, ou através de documento oficial (encontrado no site dos fabricantes dos 
equipamentos) sendo necessário identificação da marca do equipamento; 10.6 o equipamento deve constar na hcl - hardware compatibility list 
mantida pela microsoft para utilização do sistema operacional windows 10 professional 64 bits, para o modelo do equipamento ofertado. Deve 
ser apresentado documento que comprove a homologação (poderá ser verificado em https://partner.microsoft.com/en-us/ 
dashboard/hardware/search/cpl); 11 serviços obrigatórios: 11.1 o equipamento proposto deve ser entregue à prefeitura municipal de arapongas 
na diretoria de tecnologia da informação no 2º andar, sito a rua garças, 750 - centro; 11.2 o equipamento proposto deve ser fornecido com todos 
os cabos e demais acessórios que se façam necessários à sua completa montagem, instalação e utilização; 11.3 o fabricante do equipamento 
ofertado deve possuir website na internet com especificações do produto ofertado, de onde podem ser realizadas consultas e atualizações de 
drivers e de todos os componentes internos do equipamento, inclusive a bios. Deve ser apresentado documento que comprove este item; 11.4 
todos os serviços devem ser fornecidos sem qualquer custo adicional para a prefeitura municipal de arapongas; 12 garantia: 12.1 o fabricante 
do equipamento ofertado deverá oferecer garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses em regime on-site, para o computador e para o monitor.  
12.2 deverá ser apresentado documento que comprove quem prestará os serviços de garantia/assistência técnica e, caso este não seja prestado 
pelo próprio fabricante, o documento deverá também esclarecer quem prestará o serviço e se o mesmo é devidamente autorizado; 12.3 durante 
a vigência da garantia, o equipamento proposto deverá ser reparado na prefeitura municipal de arapongas no local onde estiver instalado, sem 
qualquer ônus para a prefeitura municipal de arapongas; 12.4 a abertura de chamados junto ao fabricante do equipamento proposto deve ser 
disponibilizada também através de "0800" ou sistema similar que não onere a contratante, devendo ser informado 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, 

Positivo 3.549,99 17.749,95 
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sem uso, e estar na linha de produção atual do fabricante; 13.3 alimentação do equipamento proposto deve ser compatível com 110/220v; 13.4 
as tomadas, cabos e conectores de energia do equipamento ofertado devem ser compatíveis com o atual padrão brasileiro; 13.5 o equipamento 
proposto deverá ser entregue em sua caixa original juntamente com manuais e documentação originais em português (brasil), cd/dvd com 
drivers softwares originais (não serão aceitas cópias de cd's e/ou dvd's nem downloads da internet). Cota referente ao item 3. 

18 2 Und 

Notebook - proc. 4/8nucleos 1.6/3.4ghz - 8gb - 240ssd. 1 processador:  1.1 o processador deve ser compatível com as duas últimas versões 
lançada no mercado até a data deste edital 1.2 01 (um) processador com 04 (quatro) núcleos de processamento instalados e 08 (oito) threads; 
1.3 microprocessador x86, com processo de fabricação de 14nm, suporte a sistemas operacionais de 32 e 64 bits; 1.4 frequência interna (clock) 
de cada microprocessador: 1.4.1 frequência base: minimo de 1,6ghz. 1.4.2 turbo frequência: mínimo de 3,4ghz  1.5 velocidade do barramento 
do sistema (bus speed): 4gt/s; 1.6 memória cache de no mínimo 6mb (seis megabytes); 1.7 deve possuir 02 (dois) canais de memória; 1.8 deve 
possuir 34,1gb/s de largura de banda máxima da memória; 1.9 deve possuir suporte nativo a virtualização do tipo vt-x. 1.10 deve possui suporte 
a processamento gráfico 2 placa mãe (motherboard): 2.1 deve ser do mesmo fabricante do equipamento ou fabricada para uso exclusivo, não 
sendo aceito o emprego de placas de livre comercialização no mercado; 2.2 bios: 2.2.1 deve ser plug & play, desenvolvida pelo mesmo 
fabricante do equipamento, ou, este deve ter direitos (copyright) sobre essa bios, comprovados por meio de declaração fornecida pelo 
fabricante (anexar na proposta). É vedada qualquer solução em regime de oem ou customização de nomes, marcas ou inicialização; 2.2.2 deve 
ser do mesmo fabricante do equipamento proposto, implementada em memória flash, atualizável por software; 2.2.3 deve possuir recursos de 
senha de acesso para configuração do setup e usuário. 2.3 controladoras de rede: 2.3.1 01 (uma) interface de rede integrada compatível com 
padrão ethernet 10/100/1000 mbps e conector no padrão rj45; 2.3.2 01 (uma) interface de rede integrada compatível com padrão 802.11 b/g/n; 
2.4 controladora gráfica: 2.4.1 placa de vídeo on board com memória compartilhada dinamicamente de 256mb (duzentos e cinquenta e seis 
megabytes); 2.4.2 deve permitir resolução de 1920x1080 a 60hz em 32 bits; 2.5 interfaces: 2.5.1 interface de áudio estéreo integrado a placa-
mãe (on board) com auto falante interno e saída com conector p2; 2.5.2 03 (três) interfaces usb 2.0instaladas ou superior; 2.5.3 01 (uma) 
interface hdmi; 2.5.4 deve possuir leitor de mídia digital integrado, 4 em 1 para cartões; 3 discos rígidos: 14.6 01 (uma) unidade ssd sata iii de 6 
gb/s devidamente instalada. A unidade ssd deverá ter capacidade mínima de 240gb, com velocidades de 500 mb/s para leitura e 450mb/s para 
gravação (ou superiores); 3.1 a unidade de disco sólido ofertada, deverá oferecer o mesmo nível de suporte e garantia do equipamento 
proposto, prestados pelo fabricante do mesmo; 4 memória ram: 4.1 8gb (oito gigabytes), ddr4 sdram ou superior; 4.2 as memórias devem ser do 
tipo 2.133mhz ou superior; 4.3 os pentes de memória ofertados deverão ser itens homologados pelo fabricante do equipamento; 5 webcam: 5.1 
deve possuir câmera integrada com microfone digital integrado;  5.2 deve possuir resolução de pelo menos 720p (setecentos e vinte); 6 
gabinete: 6.1 deve ser na cor prata e/ou preta (predominância); 6.2 não deve ultrapassar 2,5kg (dois quilogramas e quinhentos gramas) de peso;  
7 bateria: 7.1 deve possuir uma bateria de no mínimo 03 (três) células de lítio-íon com capacidade de no mínimo 40wh; 8 sistema operacional: 
8.1 deverá ser fornecido juntamente com o equipamento ofertado, 01 (uma) licença oem do microsoft windows 10 pro 64 bits ou superior 
equivalente, em português do brasil, devidamente pré-instalado no equipamento; 9 monitor: 9.1 deve possuir tela tipo led, de alta definição; 9.2 
deve possuir tamanho de  no minimo 14" (quatorze polegadas); 9.3 resolução mínima de 1366x768; 10 certificações, regulamentações e 
compatibilidades (devem ser apresentados documentos que comprovem cada item):10.1 certificação energy star do equipamento ofertado. Esta 
certificação deverá ser comprovada através do fabricante do equipamento através de declaração ou através da impressão da informação obtida 
do website http://www.energystar.gov, sendo necessário identificar a marca e o modelo ou família do equipamento. Serão aceitos equipamentos 
que estejam em conformidade com a portaria 170 do inmetro, desde que comprovada pela licitante através de declaração ou através de 
impressão da informação. 11 serviços obrigatórios: 11.1 o equipamento proposto deverá ser entregue à prefeitura municipal de arapongas na 
diretoria de tecnologia da informação; 11.2 o equipamento proposto deve ser fornecido com todos os cabos e demais acessórios que se façam 
necessários à sua completa instalação e utilização; 11.3 o fabricante do equipamento ofertado deve possuir website na internet com 
especificações do produto ofertado, de onde podem ser realizadas consultas e atualizações de drivers e de todos os componentes internos do 
equipamento, inclusive a bios. Deve ser apresentado documento que comprove este item; 11.4 todos os serviços devem ser fornecidos sem 
qualquer custo adicional para a prefeitura municipal de arapongas; 12 garantia: 12.1 garantia mínima de 12 (doze) meses em regime on-site, 
informar quem executará os serviços; 12.2 durante a vigência da garantia, o equipamento proposto deverá ser reparado sem qualquer ônus para 
a prefeitura municipal de arapongas; 13 observações: 13.1 documentação: 13.1.1 a empresa licitante deverá anexar à sua proposta comercial o 
catálogo técnico do equipamento proposto e de todos os dispositivos ofertados para comprovação de cada item da especificação solicitada; 13.2 
acondicionamento: 13.2.1 o equipamento e os acessórios devem estar acondicionados em embalagens com caixa e calços de proteção 
especialmente desenvolvidos para suportar o empilhamento, vibrações e o transporte de modo que sejam entregues com segurança; 13.3 todos 
os componentes que compõem o equipamento proposto devem ser novos, sem uso, e estar na linha de produção atual do fabricante; 13.4 
alimentação do equipamento proposto deve ser compatível com 110/220v; 13.5 as tomadas, cabos e conectores de energia do equipamento 
ofertado devem ser compatíveis com o atual padrão brasileiro; 13.6 o equipamento proposto deverá ser entregue em sua caixa original 
acompanhado de manuais e documentação originais em português (brasil), cd/dvd com drivers/softwares originais (não serão aceitas cópias de 
cd's e/ou dvd's nem downloads da internet); Cota referente ao item 5. 

Vaio 3.500,00 7.000,00 

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

7 9 Und 

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

Epson 1.995,00 17.955,00 

9 45 Und 

Impressora multifuncional laser monocromática 38ppm tipo ii. 1 funções: 1.1 o equipamento ofertado deve permitir: 1.1.1 impressão; 1.1.2 
cópia; 1.1.3 digitalização para usb; 1.1.4 digitalização para e-mail; 1.1.5 digitalização para rede; 1.1.6 manipulação avançada de papel. 1.2 o 
equipamento deve admitir multitarefa. 2 impressão: 2.1 velocidade de impressão preto (normal, a4): mínimo 38 (trinta e oito) ppm; 2.2 ciclo 
de trabalho (mensal, a4): mínimo de 80.000 (oitenta mil) páginas; 2.3 volume mensal de páginas recomendado: 750 (setecentos e cinquenta) 
até 4.000 (quatro mil) páginas; 2.4 tecnologia de impressão: laser; 2.5 qualidade de impressão mínima em preto: 600x600 (seiscentos por 
seiscentos) dpi. 3 manuseamento de papel: 3.1 manuseio de entrada de papel padrão: 3.1.1 01 (uma) bandeja multipropósito com capacidade 
mínima de 100 (cem) folhas; 3.1.2 01 (uma) bandeja com capacidade mínima de 250 (duzentos e cinquenta) folhas; 3.1.3 duplexador 
automático para impressão em frente e verso. 3.2 manuseio de saída de papel padrão:  3.2.1 01 (uma) bandeja de saída com capacidade 
mínima 150 (cento e cinquenta) folhas. 3.3 impressão frente e verso:  3.3.1 automática (padrão). 3.4 manuseio de impressões acabada:  3.4.1 
folha solta. 3.5 tamanhos de mídia suportados:  3.5.1 a4, a5, a6, b5 (jis). 3.6 pesos de mídia suportados:  3.6.1 bandeja 1: 60 a 175 g/m²;  3.6.2 
bandeja 2: 60 a 120 g/m². 4 outras especificações: 4.1 o equipamento proposto deve possuir monitor com tela de lcd, sensível ao toque de no 
máximo 9 (nove) cm, para configuração e operação do equipamento. 4.2 velocidade do processador:  4.2.1 1200mhz (mil e duzentos mega-
hertz). 4.3 memória padrão:  4.3.1 256mb (duzentos e cinquenta e seis megabytes). 4.4 idiomas de impressão:  4.4.1 pcl5; 4.4.2 pcl6; 4.4.3 
emulação postscript nível 3; 4.4.4 impressão direta de pdf (versões 1.7); 4.4.5 office nativo.  5 conectividade: 5.1 o equipamento deve possuir 
conectividade ethernet padrão gigabit 10/100/1000t. 5.2 o equipamento deve possuir entrada usb direta; o equipamento deve possuir wi-fi 
incorporado padrão 802.11b/g/n com autenticação via wep, wpa/wpa2, wpa2 enterprise, criptografia via aes ou tkip, wps, wi-fi direct. 6 
especificações do scanner: 6.1 tipo de scanner: 6.1.1 base plana, alimentador automático de documentos; 6.1.2 permitir digitalização direta 
para dispositivo usb; 6.1.3 permitir digitalização para uma pasta na rede pelo painel frontal nos formatos,jpg e pdf. 6.2 formatos dos arquivos 
digitalizados: 6.2.1 pdf, pdf com busca, jpeg, tiff, bmp, png. 6.3 resolução de digitalização óptica: 6.3.1 no mínimo 1200 (um mil e duzentos) 
dpi. 6.4 tamanho da digitalização (no scanner de mesa), máximo: 6.4.1 297 x 216 mm. 6.5 tamanho da digitalização (adf), máximo: 6.5.1 216 
x 355 mm. 6.6 velocidade de digitalização (normal, a4): 6.6.1 mínimo 26 (vinte e seis) ppm (preto e branco); 6.6.2 mínimo 21 (vinte e uma) 
ppm (colorido). 6.7 digitalização adf: 6.7.1 simples. 6.8 capacidade do alimentador automático de documentos: 6.8.1 mínimo de 50 
(cinquenta) folhas.6.9 características do padrão de transmissão digital: 6.9.1 o equipamento proposto deve permitir: 6.9.1.1 digitalizar para e-
mail;  6.9.1.2 digitalizar para pasta "salvar na rede";  6.9.1.3 digitalização para nuvem; 6.9.1.4 digitalização para usb "salvar em usb". 7 
especificações da fotocopiadora: 7.1 velocidade de cópia (normal, a4): 7.1.1 mínima de 38cpm (trinta e oito cópias por minuto). 7.2 resolução 
de cópia (texto em preto): 7.2.1 mínimo 600x600dpi. 7.3 configurações de redução/ampliação de cópia: 7.3.1 25% até 400%. 7.4 cópias: 7.4.1 
até 99 cópias. 8 compatibilidade com sistemas operacionais: 8.1 o equipamento ofertado deve ser compatível com: 8.1.1 microsoft® 
windows® 10 (x86 e x64); 8.1.2 microsoft® windows® 7 (x86 e x64); 8.1.3 microsoft® windows® server 2003; 8.1.4 microsoft® windows® 
server 2008 (x86 e x64); 8.1.5 microsoft® windows® server 2008 r2 edition (x64). 9 requisitos de energia e operação: 9.1 alimentação:  9.1.1 
tensão de entrada: 9.1.1.1 110 a 127 vca (+/- 10%): 50/60 hz (+/- 2 hz); 9.2 deve possuir certificação energy star®. Deve ser apresentado 
documento que comprove este item. 10 serviços obrigatórios: 10.1 o equipamento proposto deve ser entregue à prefeitura municipal de 
arapongas na diretoria de tecnologia da informação no 2º andar, sito a rua garças, 750 - centro. 10.2 o fabricante do equipamento ofertado deve 
possuir website na internet com especificações do produto ofertado, de onde podem ser realizadas consultas, se necessário, e atualizações de 
drivers. Deve ser apresentado documento que comprove este item; 10.3 todos os serviços devem ser fornecidos sem qualquer custo adicional 
para a prefeitura municipal de arapongas. 11 garantia: 11.1 o fabricante do equipamento ofertado deverá oferecer garantia mínima de 12 (doze) 
meses. Deverá ser apresentado documento que comprove quem prestará os serviços de garantia/assistência técnica e, caso este não seja 
prestado pelo próprio fabricante, o documento deverá também esclarecer quem prestará o serviço e se o mesmo é devidamente autorizado. 12 
observações: 12.1 acondicionamento: 12.1.1 os equipamentos e os acessórios devem estar acondicionados em embalagens com caixa e calços 
de proteção especialmente desenvolvidos para suportar o empilhamento, vibrações e o transporte de modo que sejam entregues com 
segurança. 12.2 todos os componentes que compõem o equipamento proposto devem ser novos, sem uso, e estar na linha de produção atual do 
fabricante; 12.3 alimentação do equipamento proposto deve ser compatível com 110v; 12.4 as tomadas, cabos e conectores de energia do 
equipamento ofertado devem ser compatíveis com o atual padrão brasileiro; 12.5 o equipamento proposto deverá ser entregue em sua caixa 
original juntamente com manuais e documentação originais em português (brasil), cd/dvd com drivers/ softwares originais (não serão aceitas 
cópias de cd's e/ou dvd's nem downloads da internet); 12.6 o equipamento proposto deverá ser entregue com cartucho(s) de tonner original(is) 
do fabricante do equipamento totalmente carregado. Não será aceito suprimento que tenha passado por qualquer tipo de remanufaturamento. 

HP 1.600,00 72.000,00 
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10 18 Und 

Impressora multifuncional laser colorida 28ppm tipo i. 1 funções: 1.1 o equipamento ofertado deve permitir: 1.1.1 impressão; 1.1.2 cópia; 
1.1.3 digitalização para usb; 1.1.4 digitalização para e-mail; 1.1.5 digitalização para rede; 1.1.6 envio de fax (como recurso opcional no 
equipamento); 1.1.7 manipulação avançada de papel. 1.2 o equipamento deve admitir multitarefa. 2 impressão: 2.1 velocidade de impressão 
preto (normal, a4): mínimo 28 (vinte e oito) ppm; 2.2 velocidade de impressão colorido (normal a4): mínimo 28 (vinte e oito) ppm; 2.3 ciclo 
de trabalho (mensal, a4): mínimo de 50.000 (cinquenta mil) páginas; 2.4 volume mensal de páginas recomendado: 750 (setecentos e 
cinquenta) até 4.000 (quatro mil) páginas; 2.5 tecnologia de impressão: laser; 2.6 qualidade de impressão mínima em preto: 600x600 
(seiscentos por seiscentos) dpi; 2.7 qualidade de impressão mínima em cor: 600x600 (seiscentos por seiscentos) dpi; 3 manuseamento de 
papel: 3.1 manuseio de entrada de papel padrão: 3.1.1 01 (uma) bandeja multipropósito com capacidade mínima de 50 (cinquenta) folhas; 
3.1.2 01 (uma) bandeja com capacidade mínima de 250 (duzentos e cinquenta) folhas; 3.1.3 duplexador automático para impressão em frente e 
verso. 3.2 manuseio de saída de papel padrão:  3.2.1 01 (uma) bandeja de saída com capacidade mínima 150 (cento e cinquenta) folhas. 3.3 
impressão frente e verso:  3.3.1 automática (padrão). 3.4 manuseio de impressões acabada:  3.4.1 folha solta. 3.5 tamanhos de mídia 
suportados:  3.5.1 a4, a5, a6, b5 (jis). 3.6 pesos de mídia suportados:  3.6.1 bandeja 1: 16 a 47 lb;  3.6.2 bandeja 2: 16 a 43 lb. 4 outras 
especificações: 4.1 o equipamento proposto deve possuir monitor com tela de lcd, sensível ao toque de no máximo 9 (nove) cm, para 
configuração e operação do equipamento. 4.2 velocidade do processador: 4.2.1 1200mhz (mil e duzentos mega-hertz). 4.3 memória padrão:  
4.3.1 256mb (duzentos e cinquenta e seis megabytes). 4.4 idiomas de impressão:  4.4.1 pcl5; 4.4.2 pcl6; 4.4.3 emulação postscript nível 3; 
4.4.4 pdf; 4.4.5 office nativo.  5 conectividade: 5.1 o equipamento deve possuir conectividade ethernet padrão gigabit 10/100/1000tx. 5.2 o 
equipamento deve possuir fácil acesso usb; o equipamento deve possuir wi-fi incorporado padrão 802.1x com autenticação via wep, 
wpa/wpa2, wpa enterprise, criptografia via aes ou tkip, wps, wi-fi direct. 6 especificações do scanner: 6.1 tipo de scanner: 6.1.1 base plana, 
alimentador automático de documentos; 6.1.2 permitir digitalização direta para dispositivo usb; 6.1.3 permitir digitalização para uma pasta na 
rede pelo painel frontal nos formatos,jpg e pdf. 6.2 formatos dos arquivos digitalizados: 6.2.1 pdf, jpg.6.3 resolução de digitalização óptica: 
6.3.1 no mínimo 1200 (um mil e duzentos) dpi. 6.4 tamanho da digitalização (no scanner de mesa), máximo:6.4.1 297 x 216 mm. 6.5 tamanho 
da digitalização (adf), máximo: 6.5.1 216 x 355 mm. 6.6 velocidade de digitalização (normal, a4): 6.6.1 mínimo 26 (vinte e seis) ppm (preto e 
branco); 6.6.2 mínimo 21 (vinte e uma) ppm (colorido). 6.7 digitalização adf duplex: 6.7.1 sim. 6.8 capacidade do alimentador automático de 
documentos: 6.8.1 mínimo de 50 (cinquenta) folhas. 6.9 características do padrão de transmissão digital: 6.9.1 o equipamento proposto deve 
permitir: 6.9.1.1 digitalizar para e-mail;  6.9.1.2 digitalizar para pasta "salvar na rede";  6.9.1.3 digitalização para nuvem; 6.9.1.4 digitalização 
para usb "salvar em usb". 7 especificações da fotocopiadora: 7.1 velocidade de cópia (normal, a4): 7.1.1 mínima de 28cpm (vinte e oito cópias 
por minuto). 7.2 resolução de cópia (texto em preto): 7.2.1 mínimo 600x600dpi. 7.3 configurações de redução/ampliação de cópia: 7.3.1 25% 
até 400%. 7.4 cópias: 7.4.1 até 99 cópias. 8 compatibilidade com sistemas operacionais: 8.1 o equipamento ofertado deve ser compatível com: 
8.1.1 microsoft® windows® 10 (x86 e x64); 8.1.2 microsoft® windows® 7 (x86 e x64); 8.1.3 microsoft® windows® server 2003; 8.1.4 
microsoft® windows® server 2008 (x86 e x64); 8.1.5 microsoft® windows® server 2008 r2 edition (x64). 9 requisitos de energia e operação: 
9.1 alimentação:  9.1.1 tensão de entrada: 9.1.1.1 110 a 127 vca (+/- 10%): 50/60 hz (+/- 2 hz); 9.2 deve possuir certificação energy star®. 
Deve ser apresentado documento que comprove este item. 10 serviços obrigatórios: 10.1 o equipamento proposto deve ser entregue à 
prefeitura municipal de arapongas na diretoria de tecnologia da informação no 2º andar, sito a rua garças, 750 - centro. 10.2 o fabricante do 
equipamento ofertado deve possuir website na internet com especificações do produto ofertado, de onde podem ser realizadas consultas, se 
necessário, e atualizações de drivers. Deve ser apresentado documento que comprove este item; 10.3 todos os serviços devem ser fornecidos 
sem qualquer custo adicional para a prefeitura municipal de arapongas. 11 garantia: 11.1 o fabricante do equipamento ofertado deverá oferecer 
garantia mínima de 12 (doze) meses. Deverá ser apresentado documento que comprove quem prestará os serviços de garantia/assistência 
técnica e, caso este não seja prestado pelo próprio fabricante, o documento deverá também esclarecer quem prestará o serviço e se o mesmo é 
devidamente autorizado. 12 observações: 12.1 acondicionamento: 12.1.1 os equipamentos e os acessórios devem estar acondicionados em 
embalagens com caixa e calços de proteção especialmente desenvolvidos para suportar o empilhamento, vibrações e o transporte de modo que 
sejam entregues com segurança. 12.2 todos os componentes que compõem o equipamento proposto devem ser novos, sem uso, e estar na linha 
de produção atual do fabricante; 12.3 alimentação do equipamento proposto deve ser compatível com 110v; 12.4 as tomadas, cabos e 
conectores de energia do equipamento ofertado devem ser compatíveis com o atual padrão brasileiro; 12.5 o equipamento proposto deverá ser 
entregue em sua caixa original juntamente com manuais e documentação originais em português (brasil), cd/dvd com drivers/softwares 
originais (não serão aceitas cópias de cd's e/ou dvd's nem downloads da internet); 12.6 o equipamento proposto deverá ser entregue com 
cartucho(s) de tonner original(is) do fabricante do equipamento totalmente carregado. Não será aceito suprimento que tenha passado por 
qualquer tipo de remanufaturamento. 

HP 3.530,00 63.540,00 

20 1 Und 

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

Epson 1.995,00 1.995,00 

22 5 Und 

Impressora multifuncional laser monocromática 38ppm tipo ii. 1 funções: 1.1 o equipamento ofertado deve permitir: 1.1.1 impressão; 1.1.2 
cópia; 1.1.3 digitalização para usb; 1.1.4 digitalização para e-mail; 1.1.5 digitalização para rede; 1.1.6 manipulação avançada de papel. 1.2 o 
equipamento deve admitir multitarefa. 2 impressão: 2.1 velocidade de impressão preto (normal, a4): mínimo 38 (trinta e oito) ppm; 2.2 ciclo 
de trabalho (mensal, a4): mínimo de 80.000 (oitenta mil) páginas; 2.3 volume mensal de páginas recomendado: 750 (setecentos e cinquenta) 
até 4.000 (quatro mil) páginas; 2.4 tecnologia de impressão: laser; 2.5 qualidade de impressão mínima em preto: 600x600 (seiscentos por 
seiscentos) dpi. 3 manuseamento de papel: 3.1 manuseio de entrada de papel padrão: 3.1.1 01 (uma) bandeja multipropósito com capacidade 
mínima de 100 (cem) folhas; 3.1.2 01 (uma) bandeja com capacidade mínima de 250 (duzentos e cinquenta) folhas; 3.1.3 duplexador 
automático para impressão em frente e verso. 3.2 manuseio de saída de papel padrão: 3.2.1 01 (uma) bandeja de saída com capacidade mínima 
150 (cento e cinquenta) folhas. 3.3 impressão frente e verso: 3.3.1 automática (padrão). 3.4 manuseio de impressões acabada: 3.4.1 folha solta. 
3.5 tamanhos de mídia suportados: 3.5.1 a4, a5, a6, b5 (jis). 3.6 pesos de mídia suportados: 3.6.1 bandeja 1: 60 a 175 g/m²; 3.6.2 bandeja 2: 60 
a 120 g/m². 4 outras especificações: 4.1 o equipamento proposto deve possuir monitor com tela de lcd, sensível ao toque de no máximo 9 
(nove) cm, para configuração e operação do equipamento. 4.2 velocidade do processador:  4.2.1 1200mhz (mil e duzentos mega-hertz). 4.3 
memória padrão: 4.3.1 256mb (duzentos e cinquenta e seis megabytes). 4.4 idiomas de impressão: 4.4.1 pcl5; 4.4.2 pcl6; 4.4.3 emulação 
postscript nível 3; 4.4.4 impressão direta de pdf (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. 

HP 1.600,00 8.000,00 
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23 2 Und 

Impressora multifuncional laser colorida 28ppm tipo i. 1 funções: 1.1 o equipamento ofertado deve permitir: 1.1.1 impressão; 1.1.2 cópia; 
1.1.3 digitalização para usb; 1.1.4 digitalização para e-mail; 1.1.5 digitalização para rede;1.1.6 envio de fax (como recurso opcional no 
equipamento); 1.1.7 manipulação avançada de papel. 1.2 o equipamento deve admitir multitarefa. 2 impressão: 2.1 velocidade de impressão 
preto (normal, a4): mínimo 28 (vinte e oito) ppm; 2.2 velocidade de impressão colorido (normal a4): mínimo 28 (vinte e oito) ppm; 2.3 ciclo 
de trabalho (mensal, a4): mínimo de 50.000 (cinquenta mil) páginas; 2.4 volume mensal de páginas recomendado: 750 (setecentos e 
cinquenta) até 4.000 (quatro mil) páginas; 2.5 tecnologia de impressão: laser; 2.6 qualidade de impressão mínima em preto: 600x600 
(seiscentos por seiscentos) dpi; 2.7 qualidade de impressão mínima em cor: 600x600 (seiscentos por seiscentos) dpi; 3 manuseamento de 
papel: 3.1 manuseio de entrada de papel padrão: 3.1.1 01 (uma) bandeja multipropósito com capacidade mínima de 50 (cinquenta) folhas; 
3.1.2 01 (uma) bandeja com capacidade mínima de 250 (duzentos e cinquenta) folhas; 3.1.3 duplexador automático para impressão em frente e 
verso. 3.2 manuseio de saída de papel padrão:  3.2.1 01 (uma) bandeja de saída com capacidade mínima 150 (cento e cinquenta) folhas. 3.3 
impressão frente e verso: 3.3.1 automática (padrão). 3.4 manuseio de impressões acabada: 3.4.1 folha solta. 3.5 tamanhos de mídia suportados: 
3.5.1 a4, a5, a6, b5 (jis). 3.6 pesos de mídia suportados: 3.6.1 bandeja 1: 16 a 47 lb; 3.6.2 bandeja 2: 16 a 43 lb. 4 outras especificações: 4.1 o 
equipamento proposto deve possuir monitor com tela de lcd, sensível ao toque de no máximo 9 (nove) cm, para configuração e operação do 
equipamento. 4.2 velocidade do processador: 4.2.1 1200mhz (mil e duzentos mega-hertz). 4.3 memória padrão: 4.3.1 256mb (duzentos e 
cinquenta e seis megabytes). 4.4 idiomas de impressão: 4.4.1 pcl5; 4.4.2 pcl6; 4.4.3 emulação postscript nível 3; 4.4.4 pdf; 4.4.5 office nativo. 
5 conectividade: 5.1 o equipamento deve possuir conectividade ethernet padrão gigabit 10/100/1000tx. 5.2 o equipamento deve possuir fácil 
acesso usb; o equipamento deve possuir wi-fi incorporado padrão 802.1x com autenticação via wep, wpa/wpa2, wpa enterprise, criptografia 
via aes ou tkip, wps, wi-fi direct. 6 especificações do scanner: 6.1 tipo de scanner: 6.1.1 base plana, alimentador automático de documentos; 
6.1.2 permitir digitalização direta para dispositivo usb; 6.1.3 permitir digitalização para uma pasta na rede pelo painel frontal nos formatos,jpg 
e pdf. 6.2 formatos dos arquivos digitalizados: 6.2.1 pdf, jpg. 6.3 resolução de digitalização óptica: 6.3.1 no mínimo 1200 (um mil e duzentos) 
dpi. 6.4 tamanho da digitalização (no scanner de mesa), máximo: 6.4.1 297 x 216 mm. 6.5 tamanho da digitalização (adf), máximo: 6.5.1 216 
x 355 mm. 6.6 velocidade de digitalização (normal, a4): 6.6.1 mínimo 26 (vinte e seis) ppm (preto e branco); 6.6.2 mínimo 21 (vinte e uma) 
ppm (colorido). 6.7 digitalização adf duplex: 6.7.1 sim. 6.8 capacidade do alimentador automático de documentos: 6.8.1 mínimo de 50 
(cinquenta) folhas. 6.9 características do padrão de transmissão digital: 6.9.1 o equipamento proposto deve permitir: 6.9.1.1 digitalizar para e-
mail; 6.9.1.2 digitalizar para pasta "salvar na rede"; 6.9.1.3 digitalização para nuvem; 6.9.1.4 digitalização para usb "salvar em usb". 7 
especificações da fotocopiadora: 7.1 velocidade de cópia (normal, a4): 7.1.1 mínima de 28cpm (vinte e oito cópias por minuto). 7.2 resolução 
de cópia (texto em preto): 7.2.1 mínimo 600x600dpi. 7.3 configurações de redução/ampliação de cópia: 7.3.1 25% até 400%. 7.4 cópias: 7.4.1 
até 99 cópias. 8 compatibilidade com sistemas operacionais: 8.1 o equipamento ofertado deve ser compatível com: 8.1.1 microsoft® 
windows® 10 (x86 e x64); 8.1.2 microsoft® windows® 7 (x86 e x64); 8.1.3 microsoft® windows® server 2003; 8.1.4 microsoft® windows® 
server 2008 (x86 e x64); 8.1.5 microsoft® windows® server 2008 r2 edition (x64). 9 requisitos de energia e operação: 9.1 alimentação: 9.1.1 
tensão de entrada: 9.1.1.1 110 a 127 vca (+/- 10%): 50/60 hz (+/- 2 hz); 9.2 deve possuir certificação energy star®. Deve ser apresentado 
documento que comprove este item. 10 serviços obrigatórios: 10.1 o equipamento proposto deve ser entregue à prefeitura municipal de 
arapongas na diretoria de tecnologia da informação no 2º andar, sito a rua garças, 750 - centro. 10.2 o fabricante do equipamento ofertado deve 
possuir website na internet com especificações do produto ofertado, de onde podem ser realizadas consultas, se necessário, e atualizações de 
drivers. Deve ser apresentado documento que comprove este item; 10.3 todos os serviços devem ser fornecidos sem qualquer custo adicional 
para a prefeitura municipal de arapongas. 11 garantia: 11.1 o fabricante do equipamento ofertado deverá oferecer garantia mínima de 12 (doze) 
meses. Deverá ser apresentado documento que comprove quem prestará os serviços de garantia/assistência técnica e, caso este não seja 
prestado pelo próprio fabricante, o documento deverá também esclarecer quem prestará o serviço e se o mesmo é devidamente autorizado. 12 
observações: 12.1 acondicionamento: 12.1.1 os equipamentos e os acessórios devem estar acondicionados em embalagens com caixa e calços 
de proteção especialmente desenvolvidos para suportar o empilhamento, vibrações e o transporte de modo que sejam entregues com 
segurança. 12.2 todos os componentes que compõem o equipamento proposto devem ser novos, sem uso, e estar na linha de produção atual do 
fabricante; 12.3 alimentação do equipamento proposto deve ser compatível com 110v; 12.4 as tomadas, cabos e conectores de energia do 
equipamento ofertado devem ser compatíveis com o atual padrão brasileiro; 12.5 o equipamento proposto deverá ser entregue em sua caixa 
original juntamente com manuais e documentação originais em português (brasil), cd/dvd com drivers /softwares originais (não serão aceitas 
cópias de cd's e/ou dvd's nem downloads da internet); 12.6 o equipamento proposto deverá ser entregue com cartucho(s) de tonner original(is) 
do fabricante do equipamento totalmente carregado. Não será aceito suprimento que tenha passado por qualquer tipo de remanufaturamento. 
Cota referente ao item 10. 

HP 3.530,00 7.060,00 

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

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

12 18 Und 

Impressora de etiqueta/pulseira dt band godex. 1justificativa:1a impressora será utilizada para impressões de pulseiras para identificação dos pacientes, e se faz 
necessário que a impressora de pulseira/etiqueta seja do modelo/marca dt band godex, pois esta é a impressora que foi homologada pela empresa que fornece o 
sistema da saúde. 2 funções: 1.2 o  quipamento ofertado deve permitir: 1.2.1 impressão; 3 impressão: 2.1 velocidade de impressão: 7 pol/seg; 2.2 largura de 
impressão: 2,12 pol (54mm); 2.3 comprimento de impressão: mínimo 0,16 pol (4mm), máximo 68 pol (1727mm); 2.4 tecnologia de impressão: térmica direta; 2.5 
qualidade de impressão: 203 dpi; 3 manuseamento de papel: 3.1 tipo de mídia suportado: tarja preta, com intervalo entre etiquetas, com picote ou continuo; 3.2 
largura: mínimo 0,6 pol (15mm), máximo: 2,36 pol (60mm); 3.3 gramatura: mínimo 0,003 pol (0,06mm), máximo 0,008 pol (0,20mm); 3.4 diâmetro do rolo: 
máximo 5 pol (127 mm); 3.5 diâmetro do tubete: 1 pol (25,4mm), 1,5 pol (38,1mm); 4 outras especificações: 4.1 processador: 32 bit risc cpu; 4. memória ram: 
16mb; 4.3 memória flash: 4 mb; 4.4 tipo de sensor: reflexivo móvel; 5 fontes: 5.1 bitmap: 5.1.1  6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16x26 e ocr a & b; bitmap fontes 90°, 
180°, 270° rotativas, caracteres simples 90°, 180°, 270° rotativas; bitmap fontes 8 vezes expansíveis na horizontal e na vertical, mais capacidade de download de 
novas fontes bitmap; 5.2 ttf: 5.2.1 cg triumvirate (bold, italic, underline), rotacionáveis em 0°, 90°, 180°, 270°, mais capacidade de download de novas fontes ttf; 
6 código de barra:  6.1 1d; 6.1.1 code 39, code 93, ean 8 / 13 (add on 2 & 5), upc a / e (add on 2 & 5), i 2 of 5 & i 2 of 5 with shipping bearer bars, codabar, code 
128 (subset a, b, c), ean 128, rps 128, ucc 128, ucc/ean-128 k-mart, reom weight, post net, itf 14. 6.2 2d; 6.2.1 pdf417, datamatrix code, máxicode, 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);  

Dt-band 2.393,00 43.074,00 

25 2 Und 

Impressora de etiqueta/pulseira dt band godex. 1 justificativa: 1 a impressora será utilizada para impressões de pulseiras para identificação dos pacientes, e se faz 
necessário que a impressora de pulseira/etiqueta seja do modelo/marca dt band godex, pois esta é a impressora que foi homologada pela empresa que fornece o 
sistema da saúde. 2 funções: 1.2 o equipamento ofertado deve permitir: 1.2.1 impressão; 3 impressão: 2.1 velocidade de impressão: 7 pol/seg; 2.2 largura de 
impressão: 2,12 pol (54mm); 2.3 comprimento de impressão: mínimo 0,16 pol (4mm), máximo 68 pol (1727mm); 2.4 tecnologia de impressão: térmica direta; 2.5 
qualidade de impressão: 203 dpi; 3 manuseamento de papel: 3.1 tipo de mídia suportado: tarja preta, com intervalo entre etiquetas, com picote ou continuo; 3.2 
largura: mínimo 0,6 pol (15mm), máximo: 2,36 pol (60mm); 3.3gramatura: mínimo 0,003 pol (0,06mm), máximo 0,008 pol (0,20mm); 3.4 diâmetro do rolo: 
máximo 5 pol (127 mm); 3. diâmetro do tubete: 1 pol (25,4mm), 1,5 pol (38,1mm); 4 outras especificações: 4.1 processador: 32 bit risc cpu; 4.2 memória ram: 
16mb; 4.3 memória flash: 4 mb; 4.4 tipo de sensor: reflexivo móvel; 5 fontes: 5.1 bitmap: 5.1.1  6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16x26 e ocr a & b; bitmap fontes 90°, 
180°, 270° rotativas, caracteres simples 90°, 180°, 270° rotativas; bitmap fontes 8 vezes expansíveis na horizontal e na vertical, mais capacidade de download de 
novas fontes bitmap; 5.2 ttf: 5.2.1 cg triumvirate (bold, italic, underline), rotacionáveis em 0°, 90°, 180°, 270°, mais capacidade de download de novas fontes ttf; 
6 código de barra: 6.11d; 6.1.1 code 39, code 93, ean 8 / 13 (add on 2 & 5), upc a / e (add on 2 & 5), i 2 of 5 & i 2 of 5 with shipping bearer bars, codabar, code 
128 (subset a, b, c), ean 128, rps 128, ucc 128, ucc/ean-128 k-mart, reom weight, post net, itf 14. 6.2 2d; 6.2.1 pdf417, datamatrix code, máxicode, qr code, micro 
pdf417, micro qr code e aztec code. 7 conectividade: 7.1 porta usb tipo b; 7. ethernet (rj-45); 8 compatibilidade com sistemas operacionais: 8.1 o equipamento 
ofertado deve ser compatível  com: 8.1.1microsoft® windows® 7 (x86 e x64); 8.1.2microsoft ® windows® 10 (x86 e x64); 9 requisitos de energia e operação: 
9.1alimentação: 9.1.1 tensão de entrada: 9.1.1.1 115 a 127 vca (+/- 10%): 60 hz (+/- 2 hz), 12 a; 10 serviços obrigatórios: 10.1 o equipamento proposto deverá ser 
entregue à prefeitura municipal de arapongas na diretoria de tecnologia da informação; 10.2 o equipamento proposto deve ser fornecido com todos os cabos e 
demais acessórios que se façam necessários à sua completa montagem, instalação e utilização; 10.3 o fabricante do equipamento ofertado deve possuir website na 
internet com especificações do produto ofertado, de onde podem ser realizadas consultas, se necessário, e atualizações de drivers. Deve ser apresentado 
documento que comprove este item; 10.4  todos os serviços devem ser fornecidos sem qualquer custo adicional para a prefeitura municipal de arapongas. 11 
garantia: 11.1 o fabricante do equipamento ofertado deverá oferecer garantia mínima de 12 (doze) meses. Deverá ser apresentado documento que comprove quem 
prestará os serviços de garantia/assistência técnica e, caso este não seja prestado pelo próprio fabricante, o documento deverá também esclarecer quem prestará o 
serviço e se o mesmo é devidamente autorizado. 12 observações: 12.1 documentação: 12.1.1 a empresa licitante deverá anexar à sua proposta comercial 
documentação oficial do fabricante (catálogo técnico ou impressão da página do produto na internet com a indicação de seu endereço eletrônico) do equipamento 
proposto e de todos os dispositivos ofertados para comprovação de cada item da especificação solicitada. 12.2 acondicionamento: 12.2.1 os equipamentos e os 
acessórios devem estar acondicionados em embalagens com caixa e calços de proteção especialmente desenvolvidos para suportar o empilhamento, vibrações e o 
transporte de modo que sejam entregues com segurança. 12.3 todos os componentes que compõem o equipamento proposto devem ser novos, sem uso, e estar na 
linha de produção atual do fabricante; 12.4 alimentação do equipamento proposto deve ser compatível com 110v; 12.5 as tomadas, cabos e conectores de energia 
do equipamento ofertado devem ser compatíveis com o atual padrão brasileiro; 12.6 o equipamento proposto deverá ser entregue em sua caixa original 
juntamente com manuais e documentação originais em português (brasil), cd/dvd com drivers/ softwares originais (não serão aceitas cópias de cd's e/ou dvd's 
nem downloads da internet); Cota referente ao item 12. 

Dt-band 2.393,00 4.786,00 

TOTAL GERAL R$ 47.860,00 
 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 12 de maio de 2019. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Licitação: Modalidade Pregão Presencial Nº 089/2019 – Processo Adm. Nº 139/2019. 
OBJETO: REPETIÇÃO DOS ITENS DESERTOS/FRACASSADOS DO PREGÃO 043/2019, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMERAS DE AR E PROTETORES, 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. 660/2019, assinada em 07 de Novembro de 2019 - FG COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 17.234.948/0001-04. 
 
Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

07 4 Und PNEU 215/80R 16 Dayton 389,00 1.556,00 
 
Ata de Registro de preços n. 661/2019, assinada em 07 de Novembro de 2019 - GUARÁ PNEUS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
02.623.675/0001-12. 
 
Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

01 6 Und PNEU 60/100-17 Maggion 55,00 330,00 

02 10 Und PNEU 80/100-14 Maggion 78,00 780,00 

03 20 Und PNEU 205/75R 14 Achilles 470,00 9.400,00 

04 20 Und PNEU 350-8 Maggion 32,00 640,00 

05 20 Und PNEU 3.25/3.00-8 Maggion 18,00 360,00 

06 4 Und PNEU 10.5/80-18 Maggion 635,00 2.540,00 

08 12 Und PNEU 195/65 R15 Achilles 250,00 3.000,00 

TOTAL GERAL R$ 17.050,00 
 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 07 de maio de 2019. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 091/2019 – Processo Adm. N 145/2019. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRANSPORTE DE ATLETAS, 
DIRIGENTES E MATERIAIS ESPORTIVOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 
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. 665/2019, assinada em 07 de Agosto de 2019 - BENTINHO TRANSPORTES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ nº 10.598.721/0001-07. 
 

Item Qtd Und Descrição Descrição do Veículo Valor 
Unitário R$ 

Valor Total 
R$ 

01 20.000 KM 
Locação de veículo tipo van com capacidade 
mínima de 16 lugares, com motorista, com 
no máximo 10 anos de uso 

Veículo passageiro tipo: MICRO ÔNIBUS 
Marca/Modelo: I/M.BENZ CDI SPR TCA MIC 
Ano: 2014/14 
Placa: AYO-3960 
Capacidade Passageiros: 19 
Motorista: JOSÉ BENTO LOPES 

3,10 62.000,00 

03 20.000 KM 
Locação de veículo tipo microônibus, com 
no mínimo 26 lugares, com no máximo 10 
anos de uso, com motorista 

Veículo passageiro tipo: ÔNIBUS 
Marca/Modelo: MARCOPOLO/VOLARE DW9 ON 
Ano: 2013/14 
Placa: AXZ-0178 
Capacidade Passageiros: 33 
Motorista: AGNALDO ROGÉRIO LOPES 

3,85 77.000,00 

TOTAL GERAL R$ 139.000,00 
 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 07 de maio de 2019. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Licitação: Modalidade Pregão Presencial Nº 092/2019 – Processo Adm. Nº 146/2019. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTOS E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
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. 667/2019, assinada em 07 de Agosto de 2019 - PERSIANAS AKIAMA EIRELI., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 79.139.903/0001-08. 
 
Item Qtd Und Descrição Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

01 200 M² 

Persianas novas, instaladas, tipo verticais, sob medida, giratórias e retráteis, com lâminas de 
aproximadamente 89 mm de largura, sobreposição mínima das lâminas de 12mm, altura e largura 
variáveis conforme local de instalação, tecido composto, de poliéster, cor a escolher, comandadas 
por corrente de aço inox e cordões de polipropileno de alta resistência, que possibilitem a rotação 
de 180° e recolhimento para os lados (unilateral ou bilateral, conforme o caso) , trilho em 
alumínio anodizado na cor natural e corrente de base metálica, com fornecimento de todos e 
quaisquer materiais e acessórios necessários à correta instalação das persianas. As medidas aqui 
contidas poderão variar em, no máximo, 5%. – AKIAMA. 

44,80 8.960,00 

 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 07 de maio de 2019. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Licitação: Modalidade Pregão Presencial Nº 104/2019 – Processo Adm. Nº 173/2019. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE 
PÚBLICA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
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. 844/2019, assinada em 07 de Fevereiro de 2019 - MINI FERAS CONFECÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 00.676.679/0001-33. 
 

LOTE ÚNICO 

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

01 14.000 Unidade 

Camiseta manga curta com decote "v" em malha, fio mistura intima 70% poliéster 30% modal, com 
gramatura de 170 g/m² (tolerância de 8% na gramatura e composição). A camiseta deverá ter as 
mangas e o recorte reto nas duas laterais da frente, indo do ombro até a barra na lateral da camiseta 
em malha, fio mistura intima 70% poliéster 30% modal, com gramatura de 170 g/m² (tolerância de 
8% na gramatura e composição) na cor azul marinho pantone de referencia 19-3920 tpx. Entre o 
recorte e o corpo da peça deverá ter um filete embutido de 0,5 cm pronto costurado em máquina 
overloque. Esse filete será em malha, fio mistura intima 70% poliéster 30% modal, com gramatura 
de 170 g/m² (tolerância de 8% na gramatura e composição) na cor amarelo pantone de referencia14-
0852 tpx. Fechar os ombros e as mangas em máquina overloque. A bainha da barra e das mangas 
deverá ter 2,0cm pronta costurada em máquina cobertura 2 agulhas largas. Na camiseta deverá ter 
uma gola personalizada em "v" com a escrita arapongas duas vezes, uma em cada lateral, conforme 
desenho ilustrativo abaixo. Gola deverá ser com linha 100% acrílico, em 3 cores, branco, azul 
marinho pantone de referência 19-3920 tpx e amarelo pantone de referencia 14-0852 tpx. Sua 
construção deve respeitar a seguinte estrutura: quando a gola for confeccionada, antes de ser 
costurada na peça terá 3,8cm de largura conforme o desenho ilustrativo. Depois da gola costurada na 
peça em máquina overloque ela ficará com 3,0cm considerando a camiseta pronta. Na parte interna 
da gola deverá ter um reforço do mesmo tecido e cor do corpo com 1 cm de largura, costurada em 
máquina galoneira 1 agulha e pespontada em máquina reta 1 agulha. Para confecção desta peça 
deverá ser utilizada a linha em 100% poliéster, n°120, na cor do tecido. A peça deve estar isento de 
qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. Identificação: a peça deve ter etiqueta de 
identificação em tecido branco, afixada em caráter permanente e indelével, pregado no centro do 
degolo da camiseta. Os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e 
informar a razão social, CNPJ, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, 
tamanho. As etiquetas devem cumprir as obrigações descritas no regulamento técnico MERCOSUL 
sobre etiquetagem de produtos têxteis, determinadas pela resolução nº 02 do conmetro, de 6 de maio 
de 2008.  Logotipia: na camiseta deverá ser estampado em processo de serigrafia a logo da prefeitura 
de arapongas na medida de 7,5 cm para todos os tamanhos. Localização: centro da estampa rente ao 
final da cava e com o ponto mais alto do ombro, para todos os tamanhos. Nas costas parte superior 
deverá ter uma estampa em processo de serigrafia com a escrita educação em meia lua e logo abaixo 
desta escrita, centralizar a palavra arapongas - pr de forma reta. As escritas deverão ser na fonte arial 
black. Para os tamanhos de 02 a 08 a estampa deverá ser no tamanho de 20,0cm base e para os 
tamanhos de 10 a xg deverá ter 24,0 cm de base.  Localização: início da estampa a 7,5 cm do final da 
gola para todos os tamanhos. 

12,40 173.600,00 

02 14.000 Unidade 

Camiseta manga longa com decote "v" em malha, fio mistura intima 50% poliéster 50% modal, com 
gramatura de 185 g/m² (tolerância de 8% na gramatura e composição). A camiseta deverá ter as 
mangas e o recorte reto nas duas laterais da frente, indo do ombro até a barra na lateral da camiseta 
em malha, fio mistura intima 50% poliéster 50% modal, com gramatura de 185 g/m² (tolerância de 
8% na gramatura e composição) na cor azul marinho pantone de referencia 19-3920 tpx. Entre o 
recorte e o corpo da peça deverá ter um filete embutido de 0,5 cm pronto costurado em máquina 
overloque. Esse filete será em malha, fio mistura intima 50% poliéster 50% modal, com gramatura 
de 185 g/m² (tolerância de 8% na gramatura e composição) na cor amarelo pantone de referencia14-
0852 tpx. Fechar os ombros e as mangas em máquina overloque. A bainha da barra deverá ter 2,0cm 
pronta costurada em máquina cobertura 2 agulhas largas. Os punhos da manga deverão ser em ribana 
1x1, 49% poliéster 49% modal 2% elastano, com gramatura de 240 g/m² (tolerância de 8% na 
gramatura e composição, exceto no elastano que deverá ser 0,4% para + ou -, exemplo elastano será 
aceito ficando o resultado entre 1,6% a 2,4%), na cor azul marinho pantone de referencia 19-3920 
tpx com 2,0 cm, costura na galoneira 2 agulhas, bitola estreita. Na camiseta deverá ter uma gola 
personalizada em "v" com a escrita arapongas duas vezes, uma em cada lateral, conforme desenho 
ilustrativo abaixo. Gola deverá ser com linha 100% acrílico, em 3 cores, branco, azul marinho 
pantone de referencia 19-3921 tpx e amarelo pantone de referencia 14-0852 tpx. Sua construção 
deve respeitar a seguinte estrutura: quando a gola for confeccionada, antes de ser costurada na peça 
terá 3,8cm de largura conforme o desenho ilustrativo. Depois da gola costurada na peça em máquina 
overloque ela ficará com 3,0cm considerando a camiseta pronta. Na parte interna da gola deverá ter 
um reforço do mesmo tecido e cor do corpo com 1 cm de largura, costurada em máquina galoneira 1 
agulha e pespontada em máquina reta 1 agulha. Para confecção desta peça deverá ser utilizada a 
linha em 100% poliéster, n°120, na cor do tecido. A peça deve estar isento de qualquer defeito que 
comprometa a sua apresentação.  Identificação: a peça deve ter etiqueta de identificação em tecido 
branco, afixada em caráter permanente e indelével, pregado no centro do degolo da camiseta. Os 
caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, 
CNPJ, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem 
cumprir as obrigações descritas no regulamento técnico MERCOSUL sobre etiquetagem de produtos 
têxteis, determinadas pela resolução nº 02 do conmetro, de 6 de maio de 2008.  Logotipia: na 
camiseta deverá ser estampado em processo de serigrafia a logo da prefeitura de arapongas na 
medida de 7,5 cm para todos os tamanhos. Localização: centro da estampa rente ao final da cava e 
com o ponto mais alto do ombro, conforme imagem abaixo para todos os tamanhos.  Nas costas 
parte superior deverá ter uma estampa em processo de serigrafia com a escrita educação em meia lua 
e logo abaixo desta escrita, centralizar a palavra arapongas - pr de forma reta. As escritas deverão ser 
na fonte arial black. Para os tamanhos de 02 a 08 a estampa deverá ser no tamanho de 20,0cm base e 
para os tamanhos de 10 a xg deverá ter 24,0 cm de base. Localização: início da estampa a 7,5 cm do 
final da gola para todos os tamanhos. 

14,19 198.660,00 
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03 7.000 Unidade 

Short saia confeccionada em malha, composição 68% poliamida 19% poliéster 13% modal, 
gramatura 300 g/m² (tolerância de 8% na gramatura e composição das fibras). Na cor azul marinho 
pantone de referência 19-3920 tpx.na frente da saia deverá ter um friso em meia malha composição 
50% poliéster 50% modal, com gramatura de 185 g/m² (tolerância de 8% na gramatura e composição 
das fibras), na cor amarelo pantone de referencia 14-0852 tpx. O friso deverá ter 1,0cm de largura 
costurado em máquina cobertura 2 agulhas bitola estreita. Cintura com elástico de 4,0 cm costurado 
em máquina overlock e rebatido em máquina catraca 4 agulhas na parte traseira. Fechamento interno 
(gancho, entre pernas, fixação do elástico e das laterais) feito em máquina overlock feitas com fios 
100% poliéster, nº 120, cor predominante.etiqueta interna, com logomarca do fabricante, CNPJ, 
numeração da peça, composição do tecido, instrução de lavagem, ano de fabricação. Localização da 
etiqueta no centro do gancho traseiro costurada em maquina overlock 1 agulha. Logotipia: bordado 
na perna no lado da abertura da saia, brasão da prefeitura e logo de arapongas. Com base de 8,0 cm 
para todos os tamanhos. Localização: início do bordado a 5,0 cm da barra e a 5,0cm da lateral da 
saia. 

14,39 100.730,00 

04 7.000 Unidade 

Bermuda confeccionada em malha, composição 68% poliamida 19% poliéster 13% modal, 
gramatura 300 g/m² (tolerância de 8% na gramatura e composição das fibras). Na cor azul marinho 
pantone de referência 19-3920 tpx. Cintura com elástico de 4 cm costurado em máquina overlock e 
rebatido em máquina catraca 4 agulhas. Bolsos: na frente, lateral direita e esquerda da bermuda 
deverá ser costurado um bolso tipo faca, com o mesmo tecido do corpo e pespontado com máquina 
reta de uma agulha. As laterais da bermuda deverão ter 2 frisos de 1 cm cada, ficando 1 cm entre os 
frisos, costurado (maquina catraca 4 agulhas) na cor amarelo pantone de referencia 14-0852 tpx, em 
meia malha composição 50% poliéster 50% modal, com gramatura de 185 g/m² (tolerância de 8% na 
gramatura e composição das fibras). Barra da bermuda deverá ser feita na máquina galoneira com 2 
agulhas, com 2 cm de largura. Fechamento interno (gancho, entre pernas, fixação do elástico e das 
laterais) feito em máquina overlock feitas com fios 100% poliéster, nº 120, cor predominante. 
Etiqueta interna, com logomarca do fabricante, CNPJ, numeração da peça, composição do tecido, 
instrução de lavagem, ano de fabricação. Localização da etiqueta no centro do gancho traseiro 
costurada em maquina overlock 1 agulha. Logotipia: bordado na perna esquerda de quem veste, 
brasão da prefeitura e logo de arapongas. Com base de 8,0 cm para todos os tamanhos. Localização: 
início do bordado a 5,0 cm do final da barra. 

15,70 109.900,00 

05 14.000 Unidade 

Jaqueta confeccionada em malha, composição 82% poliéster 13,5% modal 4,5% algodão, gramatura 
320 g/m² (tolerância de 8% na gramatura e composição das fibras). Na cor azul marinho pantone de 
referência 19-3920 tpx. A jaqueta deverá ter bolso embutido, nas duas laterais do mesmo tecido do 
corpo pespontado em máquina reta 0,8 cm. No centro das mangas devem ter dois frisos sobrepostos 
em meia malha composição 50% poliéster 50% modal, com gramatura de 185 g/m² (tolerância de 
8% na gramatura e composição das fibras), na cor amarelo pantone de referencia 14-0852 tpx. Os 
frisos deverão ter 1,0cm de largura com intervalo entre eles de 0,5 cm costurados no centro das 
mangas das jaquetas, costurando partindo da gola até a bainha, nas duas mangas, em máquina ponto 
corrente. A bainha da barra deverá ser com limpeza na overlock e costurada em máquina reta 1 
agulha, com largura de 2,0 cm na pronta. Bainha das mangas com costura embutida na overlock e 
costurada em máquina reta 1 agulha, com largura de 2 cm pronta. Os ombros, mangas e laterais 
deverão ser costurados em máquina overlock. Zíper de nylon na cor azul marinho pantone de 
referencia 19-3920 tpx, pregado e pespontado em máquina reta 1 agulha do início da barra até o final 
do zíper. Para a confecção desta peça deve ser utilizada linha 100% poliéster, n° 120, na cor 
predominante. Identificação: a peça deve ter etiqueta de identificação em tecido branco, afixada em 
caráter permanente e indelével na parte interna do degolo da jaqueta. Os caracteres tipográficos dos 
indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, marca, composição 
do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem cumprir as obrigações 
descritas no regulamento técnico MERCOSUL sobre etiquetagem de produtos têxteis, determinadas 
pela resolução nº 02 do conmetro, de 6 de maio de 2008. Logotipia: na jaqueta deverá ser bordado a 
logo de arapongas com 8,5 cm de base e altura proporcional para todos os tamanhos. Localização: 
centro do bordado rente ao final da cava e a 5cm do zíper para todos os tamanhos. 

22,42 313.880,00 

06 14.000 Unidade 

Calça confeccionada em malha, composição 82% poliéster 13,5% modal 4,5% algodão, gramatura 
320 g/m² (tolerância de 8% na gramatura e composição das fibras). Na cor azul marinho pantone de 
referência 19-3920 tpx. Nas laterais devem ter dois frisos sobrepostos em meia malha composição 
50% poliéster 50% modal, com gramatura de 185 g/m² (tolerância de 8% na gramatura e composição 
das fibras), na cor amarelo pantone de referencia 14-0852 tpx. Os frisos deverão ter 1,0cm de largura 
com intervalo entre eles de 0,5 cm costurados nas laterais da calça.. O gancho frente, costas e entre 
pernas costuradas em máquina overlock. Bainha da perna da calça deverá ser costurada em 2,0 cm 
na máquina de cobertura 2 agulhas bitola larga. Para confecção desta peça deverá ser utilizada a 
linha em 100% poliéster, n°120, na cor do tecido. Na cintura da calça deverá ter elástico com 4,0 cm 
de largura costurado em máquina overlock e rebatido em máquina catraca 4 agulhas ponto corrente, 
para todos os tamanhos. Identificação: a peça deve ter etiqueta de identificação em tecido branco, 
afixada em caráter permanente e indelével, aplicado na parte interna do gancho traseiro. Os 
caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social, 
CNPJ, marca, composição do tecido, símbolos/instruções de lavagem, tamanho. As etiquetas devem 
cumprir as obrigações descritas no regulamento técnico MERCOSUL sobre etiquetagem de produtos 
têxteis, determinadas pela resolução nº 02 do conmetro, de 6 de maio de 2008. Logotipia: bordado na 
perna direita de quem veste do brasão da prefeitura de arapongas com 8,5 cm de base para todos os 
tamanhos. Localização: meio do bordado rente ao final do gancho e a 5,0cm da lateral. 

19,37 271.180,00 

TOTAL GERAL R$ 1.167.950,00 
 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 07 de naio de 2019. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Licitação: Modalidade Pregão Presencial Nº 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. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ 

Valor Total 
R$ 

31 50.000 Comprimido Carbamazepina 400mg comprimidos. Br 0267617 Cristalia 0,40 20.000,00 

77 7.500 Frasco Escopolamina 10mg/ml,  butilbrometo, solução oral (gotas), frasco com 20 
ml. Br 0267281 Hipolabor 6,94 52.050,00 

115 1.500 Frasco Ipratrópio (brometo) 0,25 mg/ml solução inalante, frasco com 20 ml. Br 
0268331 Hipolabor 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. 
 

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

193 100.000 Cápsulas Valproato de sódio ou ácido valpróico 288 mg (equivalente 250 mg de 
ácido valpróico) cápsula. Br 0328529 Abbott 0,187 18.700,00 

195 112.500 Comprimido Valproato de sódio ou ácido valpróico 576 mg (equivalente 500 mg de 
ácido valpróico) comprimido. Br 0328530 Abbott 0,365 41.062,50 

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. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ 

Valor Total 
R$ 

35 150.000 Comprimido Carvedilol 25 mg comprimido br 0267567 Germed 0,136 20.400,00 
36 60.000 Comprimido Carvedilol 3,125 mg comprimido br 0267566 Germed 0,069 4.140,00 

68 1.000 Âmpola Dobutamina 50 mg/ml, cloridrato, solução injetável, ampola com 5 ml. Br 
0272796 Hypofarma 8,816 8.816,00 

85 1.600 Frasco Fenobarbital 40mg/ml gotas. Frasco com 20ml. Br 0300723 União Química 2,919 4.670,40 
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 Benzilpenicilina benz. 1200000ui , pó para suspensão injetável, com 
diluente - frasco ampola br 0270612 Teuto 7,846 19.615,00 

212 17.500 Âmpola Dimenidrinato 50mg/ml + piridoxina 50mg/ml, forma de apresentação 
ampola contendo 1ml via de administração intra muscular br 0272334 União Química 1,306 22.855,00 

213 250.000 Comprimido Ibuprofeno 600 mg comprimido. Br 0267676 Prati 
Donaduzzi 0,205 51.250,00 

215 37.500 Comprimido Valproato de sódio ou ácido valpróico 576 mg (equivalente 500 mg de 
ácido valpróico) comprimido. Br 0328530 Biolab 0,589 22.087,50 

TOTAL GERAL R$ 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. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ 

Valor Total 
R$ 

02 900.000 Comprimido Acido acetilsalicilico 500mg.forma de apresentação, comprimido; via de 
administração oral br 0267501 Imec 0,04 36.000,00 

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 Q/HYP/ 
Brain 0,092 10.120,00 

75 30.000 Âmpola N-butilescopolamina, brometo de 4mg/ml + dipirona sodica 500mg/ml 
solução injetavel com 5 ml. Br 0270621 Hipolabor 1,18 35.400,00 

84 2.000 Âmpola Fenobarbital 100 mg/ml, solução injetável, ampola com 2 ml. Br 
0300725 Cristalia 1,73 3.460,00 

93 2.000 Comprimido Folinato de cálcio (ácido folínico) 15 mg comprimido. Br 0268292 Hipolabor 0,94 1.880,00 

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 Glibenclamida 5 mg comprimido. Br 0267671 Medquimica 0,018 1.800,00 

106 10.000 Âmpola Heparina 5000 ui/0,25ml, solução injetável, ampola com 2,5 ml. Br 
0272796 Cristalia 4,338 43.380,00 

131 6.000 Âmpola Lidocaína 2% liquido sem vaso constritor, solução injetável, com 20 ml. 
Br 0269843 Hipolabor 2,70 16.200,00 
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155 2.000 Âmpola Norepinefrina (noradrenalina) 2mg/ml, hemitartarato, ampola com 4ml. 
Br 0442584 Hipolabor 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$ 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. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ 

Valor Total 
R$ 

05 5.000 Frasco Albendazol 40mg/ml suspensão oral. Frasco com 10ml br 0267507 Prati Donaduzzi 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 Amoxicilina 50 mg/ml pó para suspensão oral, frasco com 150 ml br 
0271111 Prati Donaduzzi 4,70 47.000,00 

22 5.000 Frasco Azitromicina 40 mg / ml pó para suspensão oral, frasco com 15 ml 
BR 0268949 Prati Donaduzzi 5,50 27.500,00 

76 150.000 Comprimido 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 

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. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ 

Valor Total 
R$ 

34 200.000 Comprimido Carvedilol 12,5 mg comprimido br 0267564 Novaquimica 0,10 20.000,00 
70 50.000 Comprimido Doxazosina (mesilato) 2 mg comprimido. Br 0268493 Aspen 0,106 5.300,00 

189 500 Frasco Tetracaína 1%%, cloridrato + fenilefrina 0,1%, cloridrato, solução 
oftálmica estéril, frasco com 10ml. Br 0396853 Allergan 8,30 4.150,00 

205 200 Frasco Policresuleno 360 mg/g, solução concentrada, frasco com 12 ml. Br 
0313592 Takeda 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. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ 

Valor Total 
R$ 

33 100.000 Comprimido Carbonato de lítio 300 mg comprimido br 0267621 Biolab 0,26 26.000,00 
43 4.000 Comprimido Claritromicina 500 mg comprimido br 0268439 EMS 2,768 11.072,00 

96 2.000 Frasco Gentamicina (sulfato) 5 mg/ml (0,5%) solução oftálmica (colírio), 
frasco com 5 ml. Br 0406308 Allergan 8,40 16.800,00 

134 200.000 Comprimido Losartana potássica 50mg comprimido. Br 0268856 Neoquimica-
Brainfarma 0,05 10.000,00 

142 1.000 Frasco Metronidazol (benzoato) 40 mg/ml suspensão oral, frasco com 100 
ml. Br 0266863 EMS 5,00 5.000,00 

154 600 Âmpola Nitroprusseto de sódio 50mg pó liófilo para solução injetável. Br 
0273719 Hypofarma 11,50 6.900,00 

206 500 Comprimido Carvão vegetal ativado 250mg. Br 0434505 União Química 0,80 400,00 
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. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ 

Valor Total 
R$ 

123 40.000 Comprimido Levomepromazina 25 mg comprimidos. Br 0268128 Cristalia 0,349 13.960,00 

124 100.000 Comprimido Levonorgestrel + etinilestradiol 0,15mg + 0,03 mg comprimido ou 
drágea. Br 0448804 Cifarma 0,05 5.000,00 

156 5.000 Frampola Noretisterona (enantato) + estradiol (valerato) 50 mg/ml + 5 mg/mç 
solução injetável. Br 0270846 Mabra 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. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ Valor Total 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 
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133 150.000 Comprimido Loratadina 10 mg comprimido.  Br 0273466 Cimed 0,07 10.500,00 
144 40.000 Comprimido Metronidazol 250 mg comprimido. Br 0267717 Prati 0,10 4.000,00 

145 3.000 Tubos Miconazol (nitrato) 20 mg/g (2%) creme dermatológico, tubo com 28 
gramas. Br 0268286 Hipolabor 1,70 5.100,00 

151 2.000 frasco 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 Medquimica 0,085 42.500,00 
190 50.000 comprimido tiamina (cloridrato) 300 mg comprimido. br 0272341 Hipolabor 0,185 9.250,00 

194 1.000 frasco valproato de sódio ou ácido valpróico 57,624 mg/ml (equivalente 50 
mg/ml de ácido valpróico) solução oral/xarope. br 0328532 Hipolabor 2,73 2.730,00 

197 40.000 comprimido verapamil (cloridrato) 80 mg comprimido. br 0267425 Sanval 0,096 3.840,00 
TOTAL GERAL R$ 158.872,00 
 
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. 
 

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

03 2.000 Âmpola Adenosina 3mg/ml, solução injetável, ampola com 2ml br 0278281 Hipolabor 8,39 16.780,00 

10 2.000 Âmpola Acido tranexamico 50mg/ml solução injetavel ampola com 5ml br 
0327566 Hipolabor 3,00 6.000,00 

15 3.000 Âmpola Amiodarona 50 mg/ml, cloridrato, solução injetável, ampola com 3 ml 
br 0271710 Hipolabor 1,80 5.400,00 

21 2.000 Âmpola Atropina 0,50mg/ml, solução injetável, ampola com 1 ml br 0277394 Isofarma 0,35 700,00 

29 1.000 Frasco Carbamazepina 20 mg/ml suspensão oral frasco com 100 ml br 0272454 Sanval 9,57 9.570,00 

54 10.000 Frasco Dexclorfeniramina (maleato) 0,4 mg/ml solução oral/xarope, frasco com 
100 ml. Br 0267646 Hipolabor 0,91 9.100,00 

69 2.000 Âmpola Dopamina 5mg/ml, cloridrato, solução injetável, ampola com 10ml. Br 
0268960 Hipolabor 1,185 2.370,00 

73 5.000 Âmpola Epinefrina 1 mg/ml, solução injetável,  ampola com 1 ml. Br 0268255 Hipolabor 1,78 8.900,00 

74 6.000 Âmpola Brometo de n-butilescopolamina 20mg/ml injetavel. Ampola com 1ml. 
Br 0267282 Hipolabor 0,87 5.220,00 

80 130.000 Comprimido Fenitoina 100mg comprimidos. Br 0267657 Hipolabor 0,129 16.770,00 

82 2.000 Âmpola Fenitoína sódica 50mg/ml, solução injetável, ampola com 5 ml. Br 
0267107 Hipolabor 1,92 3.840,00 

90 1.000 Âmpola Flumazenil 0,5 mg/5ml, ampola com 5 ml. Br 0268510 Hipolabor 6,03 6.030,00 

95 400.000 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 Nitrato de miconazol 20mg/g creme vaginal 80gr + aplicador. Br 
0268162 Hipolabor 4,98 14.940,00 

149 2.000 Âmpola Morfina 10mg/ml, sulfato solução injetável, ampola com 1ml. Br 
0304871 Cristalia 2,80 5.600,00 

167 15.000 Frasco Prednisolona (fosfato sódico) 3 mg/ml solução oral, frasco com 60 ml. 
Br 0448595 Hipolabor 2,87 43.050,00 

169 140.000 Comprimido Prednisona 20 mg comprimido. Br 0267743 Sanval 0,143 20.020,00 

171 6.000 Âmpola Prometazina 25 mg/ml, cloridrato solução injetável, ampola, com 2 ml. 
Br 0267769 Sanval 1,74 10.440,00 

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. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ 

Valor Total 
R$ 

04 60.000 Âmpola Água destilada com 10 ml br 0276839 Equiplex 0,13 7.800,00 

208 2.500 Frasco Escopolamina 10mg/ml, butilbrometo, solução oral (gotas), frasco com 
20 ml. Br 0267281 Hipolabor 6,95 17.375,00 

TOTAL GERAL R$ 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. 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ 

Valor Total 
R$ 

09 150.000 Comprimido Acido fólico 5mg br 0267503 Hipolabor 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 21.000,00 
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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. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ 

Valor Total 
R$ 

86 2.000 Frasco Fenoterol 5mg/ml, bromidrato, solução inalatória (gotas), frasco com 
20 ml. Br 0396471 Hipolabor 3,93 7.860,00 

 

24 7.500 Âmpola Benzilpenicilina benz. 1200000ui , pó para suspensão injetável, com 
diluente - frasco ampola br 0270612 Teuto 8,00 60.000,00 

25 3.000 Âmpola Bicarbonato de sódio 8,4%, solução injetável, ampola com 10 ml. Br 
0268222 Samtec 0,54 1.620,00 

27 50.000 Âmpola Bromoprida 5 mg/ml, solução injetável, ampola com 2ml br 0269958 Wasser 1,15 57.500,00 
30 500.000 Comprimido Carbamazepina 200mg comprimidos br 0267618 Teuto 0,11 55.000,00 

38 5.000 Frasco Cefalexina 50 mg/ml pó para suspensão oral, frasco com 60 ml. Br 
0331555 Teuto 5,20 26.000,00 

47 2.000 Âmpola Cloridrato de clonidina 150mcg/ml solução injetavel ampola com 1ml br 
0340206 Cristalia 6,95 13.900,00 

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 Geolab 0,058 4.640,00 
57 5.000 Âmpola Diazepam 5 mg/ml, solução injetável, ampola com 2 ml br 0267194 Teuto 0,577 2.885,00 

59 50.000 Âmpola Diclofenaco sódico 25 mg/1ml, solução injetável, ampola com 3 ml br 
0271003 Teuto 0,56 28.000,00 

65 25.000 Comprimido 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 
0292399 Hipolabor 1,09 3.270,00 

99 6.000 Âmpola Glicose hipertônica 25%, solução injetável, ampola com 10ml. Br 
0267540 Samtec 0,19 1.140,00 

100 6.000 Âmpola Glicose hipertônica 50%, solução injetável, ampola com 10ml. Br 
0267541 Samtec 0,203 1.218,00 

101 1.000 Âmpola Gluconato de cálcio, solução injetável, 100 mg/ml com 10 ml. Br 
0270019 Isofarma 1,35 1.350,00 

103 30.000 Comprimido Haloperidol 1 mg comprimido. Br 0267670 Cristalia 0,11 3.300,00 
107 1.000 Unidade Hidralazina 20mg/ml, solução injetável ampola com 1ml. Br 0268115 Cristalia 4,55 4.550,00 
108 200.000 Comprimido Hidroclorotiazida 25 mg comprimido. Br 0267674 Teuto 0,012 2.400,00 

109 10.000 Âmpola Hidrocortisona, succinato sódico 100mg, pó liófilo para solução injetável. 
Br 0342133 Teuto 2,09 20.900,00 

130 500 Âmpola Lidocaína (cloridrato) 20 mg/g com hemitartarato de epinefrina 1:200.000 
em epinefrina, solução injetável com 20 ml. Br 0269852 Hypofarma 2,34 1.170,00 

136 1.000 Âmpola Magnésio 10%, sulfato, solução injetável, ampola com 10 ml. Br 0268076 Samtec 0,27 270,00 
139 50.000 Comprimido Metoclopramida (cloridrato) 10 mg comprimido. Br 0267312 Hipolabor 0,086 4.300,00 

140 3.000 Frasco Metoclopramida (cloridrato) 4mg/ml solução oral, frasco com 10 ml. Br 
0267311 Teuto 0,37 1.110,00 

147 2.000 Âmpola Midazolam 5mg/ml, solução injetável, ampola com 3 ml. Br 0268481 Hipolabor 1,21 2.420,00 

150 20.000 Tubos Neomicina, sulfato, 5 mg/g + bacitracina zíncica 250 ui/g, tubo com 15 
gramas. Br 0273167 Sobral 1,65 33.000,00 

153 600 Âmpola Nitroglicerina 5 mg/ml, solução injetável, ampola com 10 ml. Br 0268970 Cristalia 28,40 17.040,00 
168 2.000 Âmpola Potássio 19,1%, cloreto, ampola com 10ml. Br 0267162 Samtec 0,19 380,00 
170 100.000 Comprimido Prednisona 5 mg comprimido. Br 0267741 Sanval 0,055 5.500,00 

175 30.000 Âmpola Ranitidina 25 mg/ml, , cloridrato, solução injetável, ampola com 2 ml. Br 
0267735 Teuto 0,418 12.540,00 

181 2.000 Comprimido Sulfadiazina 500 mg comprimido. Br 0267765 Sobral 0,217 434,00 

183 1.000 Frasco Sulfametoxazol + trimetoprima 40 mg/ml + 8 mg/ml suspensão oral, 
frasco com 50 ml. Br 0308884 Sobral 1,20 1.200,00 

184 40.000 Comprimido Sulfametoxazol + trimetoprima 400 mg + 80 mg comprimido. Br 
0308882 

Prati 
Donaduzzi 0,099 3.960,00 

185 1.000 Âmpola Suxametônio 100mg, cloreto, solução injetável,  fr.-ampola de 100 ml. Br 
0268442 Blau 9,00 9.000,00 

191 1.000 Frasco Timolol (maleato) 5 mg/ml (0,5%) solução oftálmica (colírio), frasco com 
5 ml. Br 0272581 Teuto 1,13 1.130,00 

192 15.000 Âmpola Tramadol 50 mg/ml, cloridrato, solução injetável, ampola com 2 ml. Br 
0292382 Teuto 0,609 9.135,00 

198 30.000 Âmpola Vitamina do complexo b (vitaminas b2 5mg, b6 5mg, b3 40mg, b5 6mg) 
solução injetável com 2ml. Br 0363088 Hypofarma 0,72 21.600,00 

202 30.000 Âmpola Ondansetrona (cloridrato) 2 mg/ml ampola 2 ml. Br 0268504 Hypofarma 1,00 30.000,00 
TOTAL GERAL R$ 630.562,00 
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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. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ 

Valor Total 
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. 
 

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

12 15.000 Frasco Ambroxol 30 mg/5 ml, xarope, frascos com 120 ml cada br 
0446263 Natulab 1,655 24.825,00 

28 300.000 Comprimido Captopril 25mg comprimidos. Br 0267613 Medquimica 0,02 6.000,00 

42 150.000 Comprimido Cloridrato de ciprofloxacino 500 mg comprimido br 0267632 Elofar 0,183 27.450,00 

44 100.000 Comprimido Clomipramina (cloridrato) 25 mg comprimido br 0267522 Sandoz/ novartis 0,65 65.000,00 

52 1.000 Âmpola Deslanosídeo 0,2 mg/ml, solução injetável, ampola com 2 ml br 
0276283 União química 1,39 1.390,00 

61 52.500 Âmpola 
Dimenidrinato 50mg/ml + piridoxina 50mg/ml, forma de 
apresentação ampola contendo 1ml via de administração intra 
muscular br 0272334 

União química 1,24 65.100,00 

62 500.000 Comprimido Dipirona sodica 500 mg.  Forma de apresentação comprimido. 
Br 0267203 Greenpharma 0,071 35.500,00 

64 30.000 Frasco 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 Sanval 1,01 15.150,00 
83 200.000 Comprimido Fenobarbital 100 mg comprimido. Br 0267660 União química 0,102 20.400,00 

92 1.000 Frasco Fosfato de sódio monobásico 160 mg/ml + fosfato de sódio  
dibásico 60 mg/ ml uso retal frasco com 130 ml. Br 0267328 Natulab 4,40 4.400,00 

102 1.000 Âmpola Haloperidol (decanoato) 50 mg/ml solução injetável, ampola 
com 1 ml. Br 0292194 União química 6,10 6.100,00 

105 3.000 Âmpola Haloperidol 5 mg/ml, solução injetável, ampola com 1 ml. Br 
0292196 União química 1,08 3.240,00 

111 6.000 Frasco Hidróxido de alumínio 61,5 mg/ml suspensão oral, frasco com 
100 ml. Br 0340783 Natulab 1,81 10.860,00 

112 20.000 Frasco Ibuprofeno 50 mg/ml suspensão oral, frasco com 30 ml. Br 
0294643 Natulab 0,99 19.800,00 

125 250.000 Comprimido Levotiroxina sodica 100mcg, forma de apresentação, 
comprimido; via de administração oral. Br 0268125 Merck 0,06 15.000,00 

126 500.000 Comprimido Levotiroxina sodica 25mcg, forma de apresentação, 
comprimido; via de administração oral. Br 0268124 Merck 0,061 30.500,00 

127 500.000 Comprimido Levotiroxina sodica 50mg, forma de apresentação, 
comprimido; via de administração oral. Br 0268123 Merck 0,06 30.000,00 

135 3.000 Âmpola Medroxiprogesterona (acetato) 150 mg/ml suspensão injetável. 
Br 0292228 União química 10,49 31.470,00 

137 300.000 Comprimido Metformina (cloridrato) 850 mg comprimido. Br 0267691 Merck 0,058 17.400,00 

148 5.000 Frasco Mikania glomerata sprengl (guaco), frasco com 150 ml. Br 
0395631 Natulab 2,26 11.300,00 

152 50.000 Cápsulas Nitrofurantoína 100 mg cápsula. Br 0268273 Cosmed/ 
brainfarma 0,277 13.850,00 

157 10.000 Comprimido Noretisterona 0,35 mg comprimido. Br 0448808 Biolab 0,159 1.590,00 

162 15.000 Frasco Paracetamol 200 mg/ml solução oral, frasco com 15 ml. Br 
0267777 Natulab 0,63 9.450,00 

166 1.000 Comprimido Pirimetamina 25 mg comprimido. Br 0268158 Farmoquimica 0,07 70,00 

177 30.000 Envelope Sais para reidratação oral pó para solução oral com 27.9g 
envelope. Br 0268390 Natulab 0,456 13.680,00 

178 800.000 Comprimido Sinvastatina 20 mg comprimido. Br 0267747 Sandoz 0,052 41.600,00 
179 600.000 Comprimido Sinvastatina 40 mg comprimido. Br 0267745 Sandoz 0,104 62.400,00 
180 2.000 Âmpola Sódio 20%, cloreto,  ampola com 10ml. Br 0267574 Samtec 0,186 372,00 

186 5.000 Frasco Sulfato ferroso 25 mg/ml de fe ii solução oral, frasco com 30 
ml. Br 0292345 Natulab 0,735 3.675,00 

187 200.000 Comprimido Sulfato ferroso 40 mg de fe ii comprimido. Br 0292344 Natulab 0,036 7.200,00 

188 3.000 Âmpola Terbutalina, sulfato solução injetável 0,5mg/ml com 1ml. Br 
0269818 União química 1,13 3.390,00 

196 30.000 Comprimido Varfarina sódica 5 mg comprimido. Br 0279269 Farmoquimica 0,117 3.510,00 
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. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
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 Teuto 0,26 49.400,00 

40 37.500 Frasco Cetoprofeno 100 mg pó liofilizado para uso parenteral br 
0448844 União Química 1,418 53.175,00 

87 1.000 Âmpola Fentanila 0,05mg/ml,  solução injetável, frasco ampola com 
10ml. Br 0271950 Hipolabor 2,30 2.300,00 
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91 500.000 Cápsulas Fluoxetina (cloridrato) 20 mg cápsula. Br 0273009 Teuto 0,053 26.500,00 

110 10.000 Âmpola Hidrocortisona, succinato sódico 500mg, pó liófilo para 
solução injetável. Br 0342134 Teuto 4,46 44.600,00 

129 500 Frasco 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$ 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. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ 

Valor Total 
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. 
 

Item Qtd Und Descrição Marca Valor 
Unitário R$ Valor Total 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 Gentamicina 40 mg/ml, solução injetável, ampola com 1ml. Br 
0268256 Novafarma 0,73 3.650,00 

116 50.000 Cápsulas Isoflavonas de soja 150 mg (glycine max 40 %) cápsula. Br 
0395620 Vitamed 0,314 15.700,00 

118 10.000 Cápsulas 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$ 191.420,00 
 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 12 de maio de 2019. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Licitação: Modalidade Pregão Presencial Nº 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. Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total 
R$ 

35 50 Unidade Recarga de toner modelo 650a ce270a hd, contendo 250gr preto, recarga em toner 
original (para impressora hp color laserjet m553) Tectoner 277,00 13.850,00 

36 20 Unidade Recarga de toner modelo 650a ce271a hd, contendo 250gr ciano, recarga em toner 
original (para impressora hp color laserjet m553) Tectoner 277,00 5.540,00 

37 20 Unidade Recarga de toner modelo 650a ce272a hd, contendo 250gr amarelo, recarga em 
toner original (para impressora hp color laserjet m553) Tectoner 277,00 5.540,00 

38 20 Unidade Recarga de toner modelo 650a ce273a hd, contendo 250gr magenta, recarga em 
toner original (para impressora hp color laserjet m553) Tectoner 277,00 5.540,00 

TOTAL GERAL R$ 30.470,00 
 
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. Descrição Marca Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

01 10 Unidade Cartucho de toner laserjet preto hp 508a original (cf360a) Rendimento (preto e 
branco) 6.000 páginas (para impressora hp color laserjet m553) HP 1.115,00 11.150,00 

02 10 Unidade Cartucho de toner laserjet ciano hp 508a original (cf361a) Rendimento médio de 
5000 páginas (para impressora hp color laserjet m553) HP 1.340,00 13.400,00 

03 10 Unidade Cartucho de toner laserjet magenta hp 508a original (cf363a) Rendimento médio de 
5.000 impressões (para impressora hp color laserjet m553) HP 1.340,00 13.400,00 

04 10 Unidade Cartucho de toner laserjet amarelo hp 508a original (cf362a) Rendimento 
aproximado de 5.000 impressões (para impressora hp color laserjet m553) HP 1.340,00 13.400,00 

05 30 Unidade Recarga de toner modelo 508a cf360a hd Contendo 130gr preto, recarga em toner 
original (para impressora hp color laserjet m553) WP do Brasil 207,00 6.210,00 

06 30 Unidade Recarga de toner modelo 508a cf361a hd Contendo 120gr ciano, recarga em toner 
original (para impressora hp color laserjet m553) WP do Brasil 195,00 5.850,00 

07 30 Unidade Recarga de toner modelo 508a cf362a hd Contendo 120gr amarelo, recarga em 
toner original (para impressora hp color laserjet m553) WP do Brasil 195,00 5.850,00 

08 30 Unidade Recarga de toner modelo 508a cf363a hd Contendo 120gr magenta, recarga em 
toner original (para impressora hp color laserjet m553) WP do Brasil 195,00 5.850,00 

09 20 Unidade Cartucho de toner original hp 26a cf226a (para impressora hp laserjet m426) 
Rendimento de 3100 páginas de impressão WP 820,00 16.400,00 

10 15 Unidade Cartucho de tinta hp 728 130-ml yellow designjet ink cartridge f9j65a (para ploter 
hp t830 36") HP 715,00 10.725,00 

11 15 Unidade Cartucho de tinta hp 728 130-ml magenta designjet ink cartridge f9j66a (para 
ploter hp t830 36") HP 715,00 10.725,00 

12 15 Unidade Cartucho de tinta hp 728 130-ml cyan designjet ink cartridge f9j67a (para ploter hp 
t830 36") HP 715,00 10.725,00 

13 15 Unidade Cartucho de tinta hp 728 300-ml yellow designjet ink cartridge f9k15a (para ploter 
hp t830 36") HP 1.470,00 22.050,00 

14 15 Unidade Cartucho de tinta hp 728 300-ml magenta designjet ink cartridge f9k16a (para 
ploter hp t830 36") HP 1.473,00 22.095,00 

15 15 Unidade Cartucho de tinta hp 728 300-ml cyan designjet ink cartridge f9k17a (para ploter hp 
t830 36") HP 1.473,00 22.095,00 

16 20 Unidade Cartucho de tinta hp 728 300-ml matte black designjet ink cartridge f9j68a (para 
ploter hp t830 36") HP 1.473,00 29.460,00 

17 450 Unidade Recarga de toner modelo 26a cf226a hd Contendo 180gr preto, recarga em toner 
original (para impressora hp laserjet m426) WP do Brasil 149,50 67.275,00 

18 6 Unidade Cartucho de toner laserjet preto hp 204a original (cf510a) Rendimento (preto e 
branco) 1100 páginas (para impressora hp color laserjet pro m180nw) WP 409,00 2.454,00 

19 6 Unidade Cartucho de toner laserjet ciano hp 204a original (cf511a) Rendimento (cores) 900 
páginas (para impressora hp color laserjet pro m180nw) WP 440,00 2.640,00 

20 6 Unidade Cartucho de toner laserjet amarelo hp 204a original (cf512a) Rendimento (cores) 
900 páginas (para impressora hp color laserjet pro m180nw) WP 440,00 2.640,00 

21 6 Unidade Cartucho de toner laserjet magenta hp 204a original (cf513a) Rendimento (cores) 
900 páginas (para impressora hp color laserjet pro m180nw) WP 440,00 2.640,00 

22 50 Unidade Cartucho de toner preto hp 17a laserjet original (cf217a) Rendimento médio de 
1600 páginas (para impressora hp laserjet m102w) WP 372,00 18.600,00 

23 450 Unidade Recarga de toner modelo 17a cf217a hd Contendo 70gr preto, recarga em toner 
original (para impressora hp laserjet m102w) WP do Brasil 123,00 55.350,00 

24 150 Unidade Cilindro de imagem modelo 19a cf219a (para impressora hp laserjet m102w) WP 213,00 31.950,00 

25 50 Unidade Cartucho de toner preto hp 48a laserjet original (cf248a) rendimento médio de 
1000 páginas (para impressora hp laserjet m15w) HP 380,00 19.000,00 

26 250 Unidade Recarga de toner modelo 48a cf248a hd contendo 70gr preto, recarga em toner 
original (para impressora hp laserjet m15w) WP do Brasil 122,00 30.500,00 

27 20 Unidade Recarga de toner modelo 204a cf510a hd Contendo 50gr preto, recarga em toner 
original (para impressora hp color laserjet pro m180nw) WP do Brasil 168,00 3.360,00 
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28 20 Unidade Recarga de toner modelo 204a cf511a hd Contendo 40gr ciano,  recarga em toner 
original  (para impressora hp color laserjet pro m180nw) WP do Brasil 168,00 3.360,00 

29 20 Unidade Recarga de toner modelo 204a cf512a hd Contendo 40gr amarelo, recarga em toner 
original (para impressora hp color laserjet pro m180nw) WP do Brasil 168,00 3.360,00 

30 20 Unidade Recarga de toner modelo 204a cf513a hd Contendo 40gr magenta, recarga em toner 
original  (para  impressora hp color laserjet pro m180nw) WP do Brasil 168,00 3.360,00 

31 10 Unidade 
Cartucho de toner modelo 650a hd (ce270a) original, contendo 250gr preto, 
rendimento aproximado de 13000 impressões (para impressora hp color laserjet 
m750dn) 

HP 999,00 9.990,00 

32 10 Unidade 
Cartucho de toner modelo 650a hd (ce271a) original, contendo 250gr ciano, 
rendimento aproximado de 13000 impressões (para impressora hp color laserjet 
m750dn) 

HP 999,00 9.990,00 

33 10 Unidade 
Cartucho de toner modelo 650a hd (ce272a) original, contendo 250gr amarelo, 
rendimento aproximado de 13000 impressões (para impressora hp color laserjet 
m750dn) 

HP 999,00 9.990,00 

34 10 Unidade 
Cartucho de toner modelo 650a hd (ce273a) original, contendo 250gr magenta, 
rendimento aproximado de 13000 impressões (para impressora hp color laserjet 
m750dn) 

HP 994,00 9.940,00 

39 10 Unidade Refil de tinta modelo t664120 na cor preta para recarga de tinta em impressoras 
bulk epson - 70 ml original Epson 71,90 719,00 

40 10 Unidade Refil de tinta modelo t664220 na cor ciano para recarga de tinta em impressoras 
bulk epson - 70 ml original Epson 71,90 719,00 

41 10 Unidade Refil de tinta modelo t664320 na cor magenta para recarga de tinta em impressoras 
bulk epson - 70 ml original Epson 71,90 719,00 

42 10 Unidade Refil de tinta modelo t664420 na cor amarela para recarga de tinta em impressoras 
bulk epson -70 ml original Epson 71,90 719,00 

43 10 Unidade Cartucho jato de tinta modelo hp 100% novo, original da marca, número 122 
"ch561hb" preto - 2 ml. WP 56,00 560,00 

44 40 Unidade Recarga cartucho jato de tinta modelo hp, número 122 "ch561hb" preto - 25 ml WP do Brasil 47,00 1.880,00 

45 10 Unidade Cartucho jato de tinta modelo hp 100% novo, original da marca, número 122 
"ch562hb" colorido - 2 ml. WP 66,00 660,00 

46 40 Unidade Recarga cartucho jato de tinta modelo hp, número 122 "ch562hb" colorido - 18 ml WP do Brasil 49,80 1.992,00 
47 5 Unidade Recarga cartucho jato de tinta modelo hp, número 14 "c6614" preto - 40 ml WP do Brasil 42,50 212,50 
48 5 Unidade Recarga cartucho jato de tinta modelo hp, número 49 "51649a" colorido - 30 ml WP do Brasil 43,00 215,00 
49 20 Unidade Recarga cartucho jato de tinta modelo hp, número 21 "c9351a" preto - 24 ml WP do Brasil 47,50 950,00 

50 10 Unidade Cartucho jato de tinta 100% novo modelo hp, original da marca, número 22 
"c9352ab" colorido - 6 ml HP 143,00 1.430,00 

51 20 Unidade Recarga cartucho jato de tinta modelo hp, número 22 "c9352ab" colorido - 15 ml WP do Brasil 54,00 1.080,00 
52 10 Unidade Recarga cartucho jato de tinta modelo hp, número 27 "c8727a" preto - 25 ml WP do Brasil 47,00 470,00 
53 10 Unidade Recarga cartucho jato de tinta modelo hp, número 28 "c8728ab" colorido - 15 ml WP do Brasil 53,00 530,00 
54 40 Unidade Recarga cartucho jato de tinta modelo hp, número 60 "cc640wb" preto - 25 ml WP do Brasil 52,00 2.080,00 
55 40 Unidade Recarga cartucho jato de tinta modelo hp, número 60 "cc643wb" colorido - 15 ml WP do Brasil 55,00 2.200,00 

56 5 Unidade Cartucho jato de tinta 100% novo modelo hp, original da marca, número 61 
"ch561w" preto - 3 ml. HP 91,00 455,00 

57 20 Unidade Recarga cartucho jato de tinta modelo hp, número 61 "ch561w" preto - 15 ml WP do Brasil 58,00 1.160,00 

58 5 Unidade Cartucho jato de tinta 100% novo modelo hp, original da marca, número 61 
"ch562w" colorido - 3 ml HP 94,00 470,00 

59 20 Unidade Recarga cartucho jato de tinta modelo hp, número 61 "ch562w" colorido - 15 ml WP do Brasil 59,00 1.180,00 

60 5 Unidade Cartucho jato de tinta 100% novo modelo hp, original da marca, número 662 
"cz103ab" preto - 2 ml. HP 49,90 249,50 

61 10 Unidade Recarga cartucho jato de tinta modelo hp, número 662 "cz103ab" preto - 15 ml WP do Brasil 44,20 442,00 

62 5 Unidade Cartucho jato de tinta 100% novo modelo hp, original da marca, número 662 
"cz104ab" colorido - 2 ml HP 57,90 289,50 

63 10 Unidade Recarga cartucho jato de tinta modelo hp número 662 "cz104ab" colorido - 15 ml WP do Brasil 48,00 480,00 

64 5 Unidade Cartucho jato de tinta 100% novo modelo hp, original da marca, número 74 
"cb335wb" preto - 5,5 ml HP 97,90 489,50 

65 40 Unidade Recarga cartucho jato de tinta modelo hp número 74 "cb335wb" preto - 25 ml WP do Brasil 50,00 2.000,00 

66 5 Unidade Cartucho jato de tinta 100% novo modelo hp, original da marca, número 75 
"cb337wb" colorido - 3,5 ml HP 108,00 540,00 

67 40 Unidade Recarga cartucho jato de tinta modelo hp número 75 "cb337wb" colorido - 15 ml WP do Brasil 54,50 2.180,00 
68 40 Unidade Recarga cartucho jato de tinta modelo hp número 901 "cc653ab" preto - 25 ml WP do Brasil 54,00 2.160,00 

69 15 Unidade Cartucho jato de tinta modelo hp 100% novo, original da marca, número 901 
"cc656al" colorido - 13 ml HP 152,00 2.280,00 

70 2 Unidade Cartucho para plotter modelo canon 100% novo, original da marca, número pfi-
102bk preto - 130 ml Canon 419,00 838,00 

71 9 Unidade Cartucho para plotter modelo canon 100% novo, original da marca, número pfi-
102mbk preto matte - 130 ml Canon 435,00 3.915,00 

72 3 Unidade Cartucho para plotter modelo canon 100% novo, original da marca, número pfi-
102c ciano - 130 ml Canon 385,00 1.155,00 

73 2 Unidade Cartucho para plotter modelo canon 100% novo, original da marca, número pfi-
102y amarelo - 130 ml Canon 390,00 780,00 

74 3 Unidade Cartucho para plotter modelo canon 100% novo, original da marca, número pfi-
102m magenta - 130 ml Canon 390,00 1.170,00 

75 300 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 05a "ce505a" preto - 180 
grs. WP do Brasil 95,00 28.500,00 

76 13 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 05x "ce505x" preto - 
300 grs. WP do Brasil 109,90 1.428,70 

77 70 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 12a "q2612a" preto - 
150grs. WP do Brasil 87,00 6.090,00 

78 10 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 13a "q2613a" preto - 
150 grs. WP do Brasil 94,00 940,00 

79 5 Unidade Cartucho de toner para impressora laser modelo canon 100% novo, original da 
marca, número ep26 "8489a003aa" preto Canon 520,00 2.600,00 



TERÇA-FEIRA 12/05/2020                                 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS                                       ANO: XII Nº: 2639 PÁG: 31

80 5 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo canon número  ep26 "8489a003aa" 
preto - 130 grs WP do Brasil 154,55 772,75 

81 5 Unidade Cartucho de toner para impressora laser modelo samsung 100% novo, original da 
marca, número  2850 "ml-d2850b" preto WP 420,00 2.100,00 

82 15 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo samsung número 2850 "ml-d2850b" 
- 200 grs WP do Brasil 143,00 2.145,00 

83 40 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 35a "cb435a" preto - 
130 gramas WP do Brasil 79,00 3.160,00 

84 40 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 36a "cb436a" preto - 
130 grs. WP do Brasil 79,00 3.160,00 

85 10 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 51a "q7551a" preto - 
300 gramas WP do Brasil 118,00 1.180,00 

86 50 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número  53a "q7553a" preto - 
180 grs. WP do Brasil 101,00 5.050,00 

87 40 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número  55a "ce255a" preto - 
270 grs. WP do Brasil 146,00 5.840,00 

88 5 Unidade Cartucho de toner para impressora laser modelo hp 100% novo, original da marca, 
número  64a "cc364a" preto HP 930,00 4.650,00 

89 10 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número  64a "cc364a" preto - 
460 grs. WP do Brasil 181,00 1.810,00 

90 40 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número  78a "ce278a" preto - 
130 grs. WP do Brasil 84,00 3.360,00 

91 200 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número  80a "cf280a" preto - 
180 grs. WP do Brasil 90,00 18.000,00 

92 10 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número  80x "cf280x" preto - 
300 grs. WP do Brasil 112,40 1.124,00 

93 600 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número  85a "ce285a" preto - 
130 grs. WP do Brasil 76,90 46.140,00 

94 50 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número  90a "ce390a" preto - 
500 grs. WP do Brasil 153,90 7.695,00 

95 3 Unidade Cartucho de toner para impressora laser modelo samsung 100% novo, original da 
marca, número  d104l "mlt-d104s" WP 367,00 1.101,00 

96 15 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo samsung número  d104l "mlt-
d104s" - 85 grs. WP do Brasil 100,00 1.500,00 

97 3 Unidade Cartucho de toner para impressora laser modelo samsung 100% novo, original da 
marca, número  d204l "mlt-d204s" preto Samsung 287,00 861,00 

98 10 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo samsung número  d204l "mlt-
d204s" - 160 grs. WP do Brasil 153,00 1.530,00 

99 3 Unidade Cartucho de toner para impressora laser modelo samsung 100% novo, original da 
marca, número  d4200 "scx-d4200" preto Samsung 375,00 1.125,00 

100 5 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo samsung número d4200 "scx-
d4200" - 130grs WP do Brasil 87,00 435,00 

101 3 Unidade Cartucho de toner para impressora laser modelo samsung 100% novo, original da 
marca, número d4521 "scx-d4521d3" preto Samsung 335,00 1.005,00 

102 10 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo samsung número d4521 "scx-
d4521d3" - 100grs WP do Brasil 89,90 899,00 

103 2 Unidade Cartucho de toner para impressora laser modelo hp 100% novo, original da marca, 
número 305a "ce410a" preto HP 620,00 1.240,00 

104 10 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 305a "ce410a" preto - 75 
grs. WP do Brasil 132,00 1.320,00 

105 2 Unidade Cartucho de toner para impressora laser modelo hp 100% novo, original da marca, 
número 305a "ce411a" ciano HP 642,00 1.284,00 

106 10 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 305a "ce411a" ciano - 
75grs WP do Brasil 132,00 1.320,00 

107 2 Unidade Cartucho de toner para impressora laser modelo hp 100% novo, original da marca, 
número 305a "ce412a" amarelo HP 642,00 1.284,00 

108 10 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 305a "ce412a" amarelo - 
75grs WP do Brasil 132,00 1.320,00 

109 2 Unidade Cartucho de toner para impressora laser modelo hp 100% novo, original da marca, 
número 305a "ce413a" magenta HP 642,00 1.284,00 

110 10 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 305a "ce413a" magenta 
- 75 grs. WP do Brasil 132,00 1.320,00 

111 2 Unidade Cartucho de toner para impressora laser modelo hp 100% novo, original da marca, 
número 310a "ce310a" preto HP 365,00 730,00 

112 10 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 310a "ce310a" preto - 40 
gramas WP do Brasil 84,00 840,00 

113 3 Unidade Cartucho de toner para impressora laser modelo hp 100% novo, original da marca, 
número 311a "ce311a" ciano HP 384,00 1.152,00 

114 10 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 311a "ce311a" ciano - 
40 grs. WP do Brasil 84,00 840,00 

115 3 Unidade Cartucho de toner para impressora laser modelo hp 100% novo, original da marca, 
número  312a "ce312a" amarelo HP 384,00 1.152,00 

116 10 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 312a "ce312a" amarelo - 
40 grs. WP do Brasil 84,00 840,00 

117 3 Unidade Cartucho de toner para impressora laser modelo hp 100% novo, original da marca, 
número 313a "ce313a", magenta HP 384,00 1.152,00 

118 10 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 313a "ce313a" magenta 
- 40 grs. WP do Brasil 84,00 840,00 

119 15 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 320a "ce320a" preto - 50 
grs. WP do Brasil 116,00 1.740,00 

120 15 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 321a "ce321a" ciano - 
50 grs. WP do Brasil 116,00 1.740,00 

121 15 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 322a "ce322a" amarelo - WP do Brasil 116,00 1.740,00 
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50 grs. 

122 15 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 323a "ce323a" amarelo - 
50 grs. WP do Brasil 116,00 1.740,00 

123 10 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 507a "ce400a" preto - 80 
grs. WP do Brasil 144,00 1.440,00 

124 10 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 507a "ce401a" ciano - 
80 grs. WP do Brasil 144,00 1.440,00 

125 10 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 507a "ce402a" amarelo - 
80 grs. WP do Brasil 144,00 1.440,00 

126 10 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 507a "ce403a" magenta 
- 80 grs. WP do Brasil 144,00 1.440,00 

127 2 Unidade Cartucho de toner para impressora laser modelo hp 100% novo, original da marca, 
número 501a "q6470a" preto HP 862,00 1.724,00 

128 2 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 501a "q6470a" preto - 
150grs WP do Brasil 179,00 358,00 

129 2 Unidade Cartucho de toner para impressora laser modelo hp 100% novo, original da marca, 
número 502a "q6471a" ciano HP 862,00 1.724,00 

130 2 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 502a "q6471a" ciano - 
140grs WP do Brasil 179,00 358,00 

131 2 Unidade Cartucho de toner para impressora laser modelo hp 100% novo, original da marca, 
número 502a "q6472a" amarela HP 862,00 1.724,00 

132 2 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 502a "q6472a" amarela - 
140grs WP do Brasil 179,00 358,00 

133 2 Unidade Cartucho de toner para impressora laser modelo hp 100% novo, original da marca, 
número 502a "q6473a" magenta HP 862,00 1.724,00 

134 2 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 502a "q6473a" magenta 
- 140grs WP do Brasil 179,00 358,00 

135 2 Unidade Cartucho de toner para impressora laser modelo hp 100% novo, original da marca, 
número 6000a "q6000a" preto HP 680,00 1.360,00 

136 2 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 6000a "q6000a" preto - 
70 grs. WP do Brasil 154,00 308,00 

137 2 Unidade Cartucho de toner para impressora laser modelo hp 100% novo, original da marca, 
número 6001a "q6001a" ciano HP 680,00 1.360,00 

138 2 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 6001a "q6001a" ciano - 
70grs WP do Brasil 154,00 308,00 

139 2 Unidade Cartucho de toner para impressora laser modelo hp 100% novo, original da marca, 
número 6002a "q6002a" amarelo HP 680,00 1.360,00 

140 2 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 6002a "q6002a" amarelo 
- 70grs WP do Brasil 154,00 308,00 

141 2 Unidade Cartucho de toner para impressora laser modelo hp 100% novo, original da marca, 
número 6003a "q6003a" magenta HP 680,00 1.360,00 

142 2 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 6003a "q6003a" 
magenta - 70grs WP do Brasil 154,00 308,00 

143 5 Unidade Cartucho de toner para impressora laser modelo samsung 100% novo, original da 
marca, número d101s "mlt-d101s" preto WP 315,00 1.575,00 

144 100 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo samsung número d101s "mlt-
d101s" preto - 80 grs. WP do Brasil 95,00 9.500,00 

145 5 Unidade Cartucho de toner para impressora laser modelo Lexmark 100% novo, original da 
marca do equipamento, número 604h " 60fbh00 WP 370,00 1.850,00 

146 150 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo Lexmark número 604h "60fbh00" 
preto – 320 grs WP do Brasil 179,00 26.850,00 

147 10 Unidade Recarga de toner para impressora laser modelo hp número 81a "cf281a" preto - 400 
grs. WP do Brasil 160,00 1.600,00 

148 5 Unidade Cartucho de toner para impressora laser modelo hp 100% novo, original da marca, 
número 81a "cf281a" HP 940,00 4.700,00 

149 12 Unidade Cilindro de imagem para impressora samsung wpmlt d204 l Samsung 244,90 2.938,80 
150 20 Unidade Cilindro de imagem toner para impressora brother dr 3440 Brother 153,00 3.060,00 

151 10 Unidade Cartucho de toner konica minolta tb 321 - k preto original (konica minolta bizhub c 
284) 

Konica 
Minolta 599,90 5.999,00 

152 150 Unidade 
Recarga de toner modelo 26a cf226a hd Contendo 180gr preto, recarga em toner 
original (para impressora hp laserjet m426) Cota referente ao item 17. WP do Brasil 149,50 22.425,00 

153 150 Unidade Recarga de toner modelo 17a cf217a hd Contendo 70gr preto, recarga em toner 
original (para impressora hp laserjet m102w) Cota referente ao item 23. WP do Brasil 123,00 18.450,00 

TOTAL GERAL R$ 843.940,25 
 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 12 de maio de 2019. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Licitação: Modalidade Pregão Presencial Nº 121/2019 – Processo Adm. Nº 216/2019. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL ACONDICIONADO EM CILINDROS, 
NITROGÊNIO LÍQUIDO E AR COMPRIMIDO, 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. 852/2019, assinada em 08 de Fevereiro de 2019 - OXIVALE GASES OXIGÊNIO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 19.083.326/0001-58. 
 

Item Quant. Unid. Descrição Marca Valor Unitário 
R$ Valor Total R$ 

01 300 LITROS NITROGENIO LIQUIDO Linde 26,50 7.950,00 

02 50 CILINDRO AR COMPRIMIDO CILINDRO 15 COM  CAPACIDADE DE 2,50 
M³ Linde 105,00 5.250,00 

03 1.950 CILINDRO OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 05 COM  CAPACIDADE 
DE 1,00 M³ Linde 83,00 161.850,00 

04 750 CILINDRO OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 15 COM  CAPACIDADE 
DE 2,50 M³ Linde 95,00 71.250,00 

05 3.150 CILINDRO OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 50 COM  CAPACIDADE 
DE 10,00 M³ Linde 140,00 441.000,00 

06 650 CILINDRO 
OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 05 COM CAPACIDADE 
DE 1,00 M³ 
Cota Referente ao item 3. 

Linde 83,00 53.950,00 

07 250 CILINDRO 
OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 15 COM CAPACIDADE 
DE 2,50 M³ 
Cota Referente ao item 4. 

Linde 95,00 23.750,00 

08 1.050 CILINDRO 
OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 50 COM CAPACIDADE 
DE 10,00 M³ 
Cota Referente ao item 5. 

Linde 140,00 147.000,00 

TOTAL GERAL R$ 912.000,00 
 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
 
Arapongas, 08 de maio de 2019. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  



TERÇA-FEIRA 12/05/2020                                 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS                                       ANO: XII Nº: 2639 PÁG: 34

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
Licitação: Modalidade Pregão Presencial Nº 122/2019 – Processo Adm. Nº 217/2019. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, 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. 853/2019, assinada em 07 de Novembro de 2019 - COMBATECHAMAS COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 32.182.044/0001-76. 
 
Item Quant. Unid. Descrição Marca Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

01 120 UNIDADE Extintor PQS 04Kg Extang 62,00 7.440,00 

02 450 UNIDADE RECARGA DE EXTINTOR PQS 04 KG Combatechamas 
Extintores 8,30 3.735,00 

03 100 UNIDADE RECARGA DE EXTINTOR PQS 06 KG Combatechamas 
Extintores 13,50 1.350,00 

04 50 UNIDADE RECARGA EXTINTOR CO2 06KG Combatechamas 
Extintores 35,00 1.750,00 

05 420 UNIDADE RECARGA DE EXTINTOR AP 10LTS Combatechamas 
Extintores 8,40 3.528,00 

06 100 UNIDADE RECARGA DE EXTINTOR ABC 04 KG Combatechamas 
Extintores 15,60 1.560,00 

07 100 UNIDADE RECARGA DE EXTINTOR ABC 06 KG Combatechamas 
Extintores 24,00 2.400,00 

TOTAL GERAL R$ 21.763,00 
 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 07 de maio de 2019. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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PORTARIA IPPASA Nº. 007/20, de 30 de abril de 2020. 
 

 
 
 

A Diretora-Presidente do Instituto de Previdência, Pensões e 
Aposentadorias dos Servidores de Arapongas – IPPASA, no uso das atribuições 
que lhes foram conferidas pelo artigo 5º, combinado com as disposições contidas 
nos artigos 19 e 20, da Lei nº 3.676/09,  

 
R E S O L V E : 
 
 
CONCEDER, aos servidores abaixo, a conversão de 1/3 

(um terço) de suas férias regulamentares em pecúnia, de acordo com o disposto 
no art. 127, da Lei nº 4.451, de 25/01/16 (Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais de Arapongas): 

 
Matrícula   Nome Período Aquisitivo Nº. Processo 
1281-5/1 Elizabeth Ruiz 15/03/2020 a 14/03/2021 59/2020 
1350-1/1 Everson Gomes 

Nishimura 
17/11/2018 a 16/11/2019 55/2020 

1350-1/1 Everson Gomes 
Nishimura 

17/11/2019 a 16/11/2020 56/2020 

7668/2 Giuliana Manfrinatto 
Fernandes 

08/08/2019 a 07/08/2020 57/2020 

710-2/2 Marilda Mieko Futata 26/03/2020 a 25/03/2021 58/2020 
 

 
 

Arapongas, 30 de abril de 2020. 
 
 
 
 
 

Maria do Carmo Paiano Nihei 
DIRETORA-PRESIDENTE - IPPASA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IPPASA


		executiva@arapongas.pr.gov.br
	Rua Garças 750, Centro
	Prefeitura Municipal de Arapongas - Pr 




