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16078 Daten Tecnologia -1 3.487,00 28 20 65 27.896,00Daten / DC2D - A21 2Computador All in One (integrado) – Processador de Núcleo
Duplo de 2,4 Ghz, - 8 Gb Memória – Hd de 500 GB – Monitor
20” – DVD/RW – Rede Wireless – Com Windows 10
Professional
Características Mínimas Obrigatórias:
• Motherboard: 
o Placa mãe produzida pelo fabricante do computador,
ou fabricada sob sua especificação para uso exclusivo,
comprovado através de declaração do fabricante do
computador, não sendo aceita placa mãe de livre
comercialização no mercado.
• Bios:
o Tipo flash memory padrão plug & play firmware deve
ser passível de atualização;
o Suportar a implementação ACPI (Advanced
Configuration and Power Interface) possibilitando melhor
gerenciamento e economia de energia;
o Suportar tecnologia “Auto Power-On” que permite o
administrador de TI a selecionar e programar qualquer dia da
semana para “acordar” o equipamento e rodar rotinas de
manutenção, atualização e segurança no equipamento;
o Suportar o recurso WOL (Wake on LAN) e PXE
(Pré-boot Execution Enviroment);
o Possuir o número de série do equipamento e campo
editável que permita inserir número de património que possa ser
lido remotamente por software de gerenciamento, além de
recursos de controle de permissão através de senha para
acesso e alterações das configurações padrões.
• Interfaces disponíveis:
o Rede Gigabit-Ethernet, com conector no formato
RJ-45;
o Rede Wireless integrada b/g/n;
o Interface de áudio com entrada para microfone e
saída estéreo amplificada para fones de ouvido ou alto-falantes
externos;
o Alto-falante estéreo de alta performance embutido
internamente no gabinete, com função de “mute” automático ao
se utilizar as conexões para fones de ouvido;
o Microfone embutido internamente no gabinete;
o Webcam HD integrada com resolução de no mínimo
02 MP;
o Mínimo de 06 (seis) interfaces USB 2.0, sendo 02
(duas) frontais e no mínimo (01) uma delas USB 3.0, não sendo
admitida expansão das portas por acessórios.
• Processadores: 
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o Processador de 64bits de Núcleo Duplo, (Intel Core i3
velocidade real (clock interno) mínimo de 2,4 GHz; 
o Memória cache L2 mínimo de 3 MB.
• Gabinete: 
o O gabinete deverá ser formado por CPU e monitor em
uma única peça;
o Base ou pés em material antiderrapante;
o Deverá ser fornecido junto com cada equipamento
um cabo de segurança padrão “Kensington Security Lock “
o Unidade de disco ótico, webcam, placa de rede
ethernet, dispositivo de áudio e disco rígido fisicamente no
mesmo conjunto.
o Fonte de alimentação com comutação 100/220V
automática (sem chaveador).
• Memória RAM: 
o 08 GB DDR4 e expansível a 16 GB DDR4.
• Unidade de disco rígido: 
o Capacidade de armazenamento mínima de: 500 Gb.
• Monitor de 20” 
o Resolução mínima de 1920x1080;
o Dimensão: 20 polegadas ou superior.
• Unidade interna de Gravação de DVD: 
o Unidade gravadora Slim SuperMulti DVD com
velocidade mínima de 8x para leitura e gravação.

• Periféricos: 
o Mouse óptico 3 teclas com conector USB ou wireless,
dispositivo de rolagem (scroll), e mouse pad; 
o Teclado 104 teclas padrão ABNT II com conector USB
ou wireless.
• Sistema Operacional: 
o MS Windows 10 Professional 64 bits em Português
devidamente instalado, com seu Certificado de Autenticidade
colado na lateral do microcomputador;
o Deverá acompanhar de uma solução de recuperação,
do mesmo fabricante do equipamento ofertado ou certificada por
ele, com todos os drivers necessários para sua perfeita
utilização, possibilitando a restauração da configuração original
de fábrica do equipamento.
• Manuais, drivers e acessórios: 
o Fornecer todos os componentes instalados,
configurados e ativados, bem como seus respectivos drivers,
acessórios e manuais para instalação e configuração. 
• Garantia: 
o On-site mínima de 24 meses. 
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2 2 0 0CFB Campus de Francisco Beltrão

2 2CFoz Campus de Foz do Iguaçu

2 2CMCR Campus de Marechal Cândido Rondon

2 2CToo Campus de Toledo

18 18 0 0HU Hospital Universitário

2 2 0Reitoria Reitoria

16075 Bergamo & Cavalcante Informática Ltda ME -1 3.805,00 100 29 711 270.155,00Ryzen 3 / 2200G e AOC E2270PWHE 0Computador TIPO 1 - Processador de Núcleo Quadruplo de 3,4
GHz - 16 GB Memória – 240 GB SSD - 02 GB VÍDEO – Monitor
21" LCD – Com Windows 10 Professional.
Características Mínimas Obrigatórias:
• Motherboard: 
o Possuir 02 (duas) saídas de áudio;
o Deverá possuir mínimo 4 (quatro) slots de memória
DDR4 ou superiores;
o Possuir 03 (três) conectores SATA instalados na
própria placa mãe (on-board);
o Deverá possuir chipset Intel série Q170 ou AMD
B350, ou superiores;
o Mínimo de 08 (oito) portas USB (Universal Serial Bus)
sendo 04 (quatro) na versão 2.0 e 04 (quatro) na versão 3.0,
on-board, sendo pelo menos 02 (duas) frontais no gabinete;
o Possuir barramento PCI com pelo menos 02 (dois)
slots, sendo pelo menos 1 (um) PCI Express x16 graphics;
o Possuir 01 (um) adaptador de rede Ethernet,
autosense, com conector tipo RJ45 com barramento
PCI-Express X1, podendo ser ON BOARD.
• Processador: 
o Processador de 64bits de Núcleo Quádruplo,
velocidade real (clock interno) mínimo de 3,4 GHz;
o Memória cache de no mínimo 6 MB L3 ou 2 MB L2;
o Deve possuir suporte nativo à virtualização (AMD-V
ou Intel VT-x) e instruções SSE4.1/4.2;
o Processadores descontinuados não serão aceitos, o
modelo de processador ofertado deverá ter processo de
fabricação em vigor por pelo menos 90 (noventa) dias após a
publicação do Edital. 
• Gabinete: 
o A fonte de alimentação deverá possuir fator de
correção de potência – (PFC), comutação 110/220 automática,
e eficiência mínima de 82% comprovado através de certificação
80PLUS mínimo categoria Bronze, com capacidade para
suportar todos os periféricos do gabinete;
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o O gabinete deve permitir a instalação da placa
adicional sem a necessidade de adaptações ou troca do
gabinete ofertado;
o Deve possuir pelo menos 01 (uma) baia de 5.25”
externa e 01 (uma) baia de 3.5” interna.
• Periféricos: 
o Mouse óptico de 800 dpi com 3 teclas, dispositivo de
rolagem (scroll), e mouse pad;
o Teclado 104 teclas padrão ABNT II e conectores,
padrão USB.
• Memória RAM: 
o 16 GB (2 X 8 de GB); 
o Interface DDR4 de no mínimo 2133 Mhz, e expansível
a pelo menos 32 GB;
o Possuir e estar ativo a configuração de acesso à
memória de canal duplo (Dual Channel Memory) ou superior.
• Unidade de disco rígido SATA: 
o Unidade de disco Sólido (SSD) capacidade de
armazenamento mínima de: 240 GB; 
Disco padrão Sata 3.
• Placa de vídeo 3D: 
o Mínimo de 2 GB de memória, sem compartilhamento
com a memória principal, DDR5 dedicada.
• Monitor de 21” LED/ LCD:
o Conector de Entrada Analógico: VGA; 
o No mínimo 01 (um) conector de Entrada Digital: HDMI
/ DisplayPort ou DVI-D; 
o Resolução mínima de 1920x1080@ 60 Hz;
o Obrigatório Ajuste de altura de 10 cm ou superior, ou
fornecimento de base específica.
• Sistema Operacional: 
o MS Windows 10 Professional 64 bits em Português
devidamente instalado, com seu Certificado de Autenticidade
colado na lateral do microcomputador ou com licença fornecida
em regime OEM para o Windows 10 Pro com manuais e chave
de ativação.

• Manuais, drivers e acessórios: 
o Fornecer todos os componentes instalados,
configurados e ativados, bem como seus respectivos drivers,
acessórios, adaptadores e manuais para instalação e
configuração. 
• Garantia: 
o 24 meses on-site para o computador e monitor.
• Certificado
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o Possuir fonte de alimentação tipo ATX ou BTX para
corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC
(+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, suficiente para
suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima
admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos,
memórias e demais periféricos) e que implemente PFC (Power
Factor Correction) ativo com eficiência igual ou superior a 82%
em carga máxima. O modelo de fonte fornecido deve estar
cadastrado no site www.80plus.com na categoria bronze ou
superior (determina os valores de eficiência energética mínima).
Poderão ser fornecidos atestados ou certidões emitidas por
instituto credenciado junto ao INMETRO, ou por instituição
pública oficial, que comprovem que o equipamento é aderente
ao padrão de eficiência energética exigido. - TCU - Acórdão nº
1147/2014.

5 1 0 4CCsc Campus de Cascavel

5 5 0 0CFB Campus de Francisco Beltrão

5 3 0 2CFoz Campus de Foz do Iguaçu

53 53CMCR Campus de Marechal Cândido Rondon

5 1 0 4CToo Campus de Toledo

5 1 0 4HU Hospital Universitário

22 18 0 4Reitoria Reitoria

16120 Luis Paulo Torcineli - ME -1 2.490,00 120 46 722 184.260,00Megabyte / Mega Business - MBI7100 2Computador TIPO 3 - Processador de Núcleo Duplo de 3,9 GHz
- 8 GB Memória - 1 TB HD – Monitor 21" LCD – Com Windows
10 Professional.
Características Mínimas Obrigatórias:
• Motherboard: 
o Deve possuir no mínimo 01 (um) alto-falante
integrado ao gabinete, sem o uso de adaptadores, com potência
mínima de 1 Watts;
o Possuir 02 (duas) saídas de áudio;
o Deverá possuir mínimo 2 (dois) slots de memória
DDR4 ou superiores;
o Possuir 03 (três) conectores SATA instalados na
própria placa mãe (on-board);
o Mínimo de 08 (oito) portas USB (Universal Serial Bus)
sendo 04 (quatro) na versão 2.0 e 04 (quatro) na versão 3.0,
on-board, sendo pelo menos 02 (duas) frontais no gabinete;
o Possuir barramento PCI com pelo menos 02 (dois)
slots, sendo pelo menos 1 (um) PCI Express x16 graphics;
o Possuir 01 (um) adaptador de rede Ethernet,
autosense, com conector tipo RJ45 com barramento

SGLMRP uCnsPrdClassificacaoUsuário "matheus.poronhak"



Unioeste
53451/2018

Setor
Processo

UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Estimativa
Ordenado por

Filtrado por ( Processo: = '53451/2018' ) E (Imprimir quantidades por setor de consumo = Sim) 

01/02/2019 13:41:11
Página 6 de 6

Cod.
Prod. Descrição Fornecedor Classificação Vlr.Un. Total

Total
ent. Unidades

Item
edital Valor

-------Em haver-------Total
reserv.Marca

PCI-Express X1, podendo ser ON BOARD.
• Processador: 
o Processador de 64bits de Núcleo Duplo, velocidade
real (clock interno) mínimo de 3,9 GHz;
• Processadores descontinuados não serão aceitos, o
modelo de processador ofertado deverá ter processo de
fabricação em vigor por pelo menos 90 (noventa) dias após a
publicação do Edital.
• Gabinete: 
o A fonte de alimentação deverá possuir fator de
correção de potência – (PFC), comutação 110/220 automática,
e eficiência mínima de 82% comprovado através de certificação
80PLUS mínimo categoria Bronze, com capacidade para
suportar todos os periféricos do gabinete;
o O gabinete deve permitir a instalação da placa
adicional sem a necessidade de adaptações ou troca do
gabinete ofertado;
o Deve possuir pelo menos 01 (uma) baia de 5.25”
externa e 01 (uma) baia de 3.5” interna.
• Periféricos: 
o Mouse óptico de 800 dpi com 3 teclas, dispositivo de
rolagem (scroll), e mouse pad;
o Teclado 104 teclas padrão ABNT II e conectores,
padrão USB.
• Memória RAM: 
o 08 GB (2 X 4 de GB); 
o Interface DDR4 de no mínimo 2133 Mhz, e expansível
a pelo menos 32 GB;
o Possuir e estar ativo a configuração de acesso à
memória de canal duplo (Dual Channel Memory) ou superior.
• Unidade de disco rígido SATA: 
o Capacidade de armazenamento mínima de: 500 GB; 
o Disco rígido padrão SATA-III.
• Placa de vídeo 3D: 
o Mínimo de 2 GB de memória, podendo ser on-board.
• Monitor de 21” LED/ LCD:
o Conector de Entrada Analógico: VGA; 
o No mínimo 01 (um) conector de Entrada Digital: HDMI
/ DisplayPort ou DVI-D; 
o Resolução mínima de 1920x1080@ 60 Hz;
o Obrigatório Ajuste de altura de 10 cm ou superior, ou
fornecimento de base específica. 
• Sistema Operacional: 
o MS Windows 10 Professional 64 bits em Português
devidamente instalado, com seu Certificado de Autenticidade
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colado na lateral do microcomputador ou com licença fornecida
em regime OEM para o Windows 10 Pro com manuais e chave
de ativação; 
• Manuais, drivers e acessórios: 
o Fornecer todos os componentes instalados,
configurados e ativados, bem como seus respectivos drivers,
acessórios, adaptadores e manuais para instalação e
configuração. 
• Garantia: 
o 24 meses on-site para o computador e monitor. 
• Certificado
o Possuir fonte de alimentação tipo ATX ou BTX para
corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC
(+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, suficiente para
suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima
admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos,
memórias e demais periféricos) e que implemente PFC (Power
Factor Correction) ativo com eficiência igual ou superior a 82%
de carga. O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no
site www.80plus.com na categoria Bronze ou superior
(determina os valores de eficiência energética mínima). Poderão
ser fornecidos atestados ou certidões emitidas por instituto
credenciado junto ao INMETRO, ou por instituição pública
oficial, que comprovem que o equipamento é aderente ao
padrão de eficiência energética exigido. - TCU - Acórdão nº
1147/2014.

15 15 0 0CCsc Campus de Cascavel

5 5 0 0CFB Campus de Francisco Beltrão

5 5 0 0CFoz Campus de Foz do Iguaçu

5 5CMCR Campus de Marechal Cândido Rondon

55 55CToo Campus de Toledo

10 10 0 0HU Hospital Universitário

25 11 2 12Reitoria Reitoria

16084 MICROESTE INFORMATICA -1 204,99 10 1019 2.049,90Seagate / ST1000DM010HD Sata - 1 TB 
Características Técnicas Obrigatórias
o Capacidade de 1.000 GB;
o Taxa de transferência (MB/s): 300 Mbps;
o Interface Sata II;
o Cachê 32 Mb;
o Velocidade 7.200 RPM.
Garantia: 
o 12 meses.
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10 10Reitoria Reitoria

13363 Gebecom Tecnologia -1 555,00 56 22 3413 18.870,00AOC / E2275SWJ 0Monitor LCD 20”: 
Painel: TFT Matriz ativa LCD;
Tamanho da Imagem Visível (diagonal): 20" ou superior;
Tempo de resposta máxima de: 5ms; 
Equipado com porta VGA e DVI; 
Display Colors: 16.7 Milhões;
Brilho mínimo de: 250 cd/m2;
Obrigatório, possuir ajuste de altura de no mínimo 110mm ou
fornecer uma base específica com este ajuste solicitado.
Garantia: 12 meses.

15 15CCsc Campus de Cascavel

2 2CFB Campus de Francisco Beltrão

2 2CFoz Campus de Foz do Iguaçu

2 2CMCR Campus de Marechal Cândido Rondon

2 2CToo Campus de Toledo

20 17 0 3HU Hospital Universitário

13 5 0 8Reitoria Reitoria

16081 Primeiro Time Informatica -1 22.890,00 2 1 18 22.890,00APC / SURT10000XLI 0Nobreak 10.000 VA – Rack Mount - 220V
Para compatibilidade com equipamentos já existentes na rede
(20 unidades), deverá ser fornecido a marca/modelo APC
SURT10000XLI;
 Características Mínimas Obrigatórias:
o Tipo Rack-mount com altura máxima de 6 UA;
o Potência de Saída: 10.000 VA/ 8.000 Watts;
o Autonomia:1/2Carga/ CargaTotal: 13.2 min/ 4 min;
o Tensão de Entrada / Saída: 230 V e 230 V;
o Conexão de Entrada: Através de Bornes;
o 12 Conexões de Saída;
o Estabilizado e microprocessado;
o Fator de Potência: 0,8;
o Frequência de Entrada: 50/60 Hz +/-3 Hz (leitura
aut.);
o Forma de Onda: Senoidal;
o Tipo de Bateria: Selada, Livre de Manutenção,
quantidade de Baterias: 32 Baterias 12V / 5Ah;
o Porta de comunicações: RS-232 e SmartSlot (ou
similar).
Características Gerais:
o Alarmes sonoros;
o Bypass interno automático;
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o Reinicialização automática de cargas após
desligamento do nobreak;
o Auto-teste automático;
o Regulação de frequência e voltagem;
o Baterias Hot-Swap;
o Notificação de bateria desconectada;
o Correção do fator de potência de saída;
o Gerenciamento inteligente de bateria;
o LED´s indicadores de status;
o Rede gerenciável;
o Baterias internas plug and play (removíveis com o
equipamento ligado);
o Condicionamento de energia e notificação preditiva
de falhas;
o Disjuntores reinicializáveis e tempo de operação
escalável;
o Conectividade serial e SmartSlot (ou similar);
o Baterias substituíveis pelo usuário;
o Placa de gerenciamento Web/SNMP com
monitoramento ambiental pré-instalada no Smartslot;
o Topologia: Online Dupla Conversão.
Manuais, drivers e acessórios: 
o Inclui: CD com software, Cabo RS-232 de sinalização
inteligente para No-Break, Placa de gerenciamento Web/SNMP
com monitoramento ambiental e Manual do usuário;
o Inclui Kit de trilhos deslizantes para instalação em
rack.
Garantia: 
o 12 meses.

2 1 0 1Reitoria Reitoria

13356 HLP Comercio Eletro-Fonia -1 345,00 28 1 279 9.315,00Ragtech / Easy Way New 1200 STD TI BL 0NOBREAK 1200 VA
Características Mínimas Obrigatórias:
Nobreak: 
Modelo: bivolt; 
Potência: 1200VA; 
Microprocessado;
Incluir uma bateria selada;
Permitir a recarga da bateria mesmo com o nobreak desligado;
Possuir proteção contra curto-circuito na saída em modo
inversor e surtos de tensão;
Apresentar no mínimo 4 tomadas elétricas.
Proteção contra descarga total das baterias;
Manuais, drivers e acessórios: 
Fornecer manuais para instalação e configuração; 
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Garantia: 
12 meses.

2 1 0 1CToo Campus de Toledo

20 20HU Hospital Universitário

6 6Reitoria Reitoria

16080 R2T Tecnologia -1 2.989,49 12 127 35.873,88APC / SMC15002U-BRNobreak 1500VA – Rack Mount - 120V
Para compatibilidade com equipamentos já existentes na rede
(40 unidades), deverá ser fornecido a marca/modelo APC
SUAMR1500RM2U.;
 Características Mínimas Obrigatórias:
• Nobreak: 
o Modelo: monovolt;
o Ser rack mount; 
o Forma de onda senoidal;
o Distorção da tensão de saída: menos de 5% em
plena carga;
o Tensão de alimentação: 120V; 
o Tensão de saída: 120V; 
o Potência: 1500VA; 
o Microprocessado;
o Possuir auto teste na partida;
o Incluir uma bateria selada;
o Possuir proteção contra curto-circuito na saída em
modo inversor e surtos de tensão;
o Apresentar no mínimo 4 tomadas elétricas;  
o Tempo de autonomia típico em meia carga: 26,5
minutos (490 Watts);
o Tempo de autonomia típico em carga total: 7,4
minutos (980 Watts);
o Porta de interface:  DB-9 RS-232, e porta USB;
o Painel de controle: Display de LEDs para status com
carga de bateria em barras gráficas, indicador on line, bateria
OK, troca de bateria e indicador de sobrecarga;
o Alarme sonoro;
o Proteção contra surtos e filtragem;
o Classe de surto de energia 480 Joules;  
o Filtragem de interferências: padrão UL 1449;  
o Largura de rack para 19 polegadas;
o Para altura do Rack 2U;
o Possuir gerenciamento via software e comunicação
através de porta USB e Serial.
• Manuais, drivers e acessórios: 
o Fornecer manuais para instalação e configuração.
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• Garantia: 
12 meses.

12 12Reitoria Reitoria

16077 Lider Notebooks -1 3.100,00 56 12 434 136.400,00Acer / Travelmate P4TMP449-G2-M-317Q 1Notebook – TIPO 3 - Processador de 2,3 GHz – 8 GB memória -
120 GB SSD – Tela de 14" TFT– Rede Wireless a/g/n – com
Windows 10 Professional
Características Mínimas Obrigatórias:
• Motherboard: 
o 3 interfaces USB integradas, sendo pelo menos uma
delas padrão USB 3.0; 
o 1 interface rede Wireless integrada (802.11 a/g/n);
o 1 interface RJ-45 -  Fast Ethernet (10/100/1000);
o 1 interface Bluetooth® 4.0 ou superior;
o 1 interface para conexão de monitor externo VGA ou
HDMI;
o Câmera frontal embutida com resolução de 720p;
o Controladora de som, estéreo 16 bits, com entrada
para microfone, saída para fone de ouvido, microfone interno e
alto-falantes embutidos.
• Processador configuração mínima: 
o Clock interno de 2,3GHz ou superior;
o Memória cache L2 mínimo de 3 MB; 
• Memória RAM: 
o Memória mínima instalada: 08 GB DDR3L;
o Expansível a pelo menos 16 GB; 
• Unidade de disco rígido: 
o Capacidade de armazenamento de 120 GB ou
superior, tecnologia SSD (solid-state drive).
• Display colorido: 
o Tela de: 14 polegadas com resolução mínima de
1366x768;
o Tela com tecnologia anti-reflexiva ou compatível. 
• Controladora de vídeo 3D integrada: 
o Memória de vídeo: 2 GB (compartilhada).
• Peso; 
o Não superior a 2,3 Kg, incluindo bateria. 
• Sistema Operacional: 
o MS Windows 10 Professional Português devidamente
instalado, com seu Certificado de Autenticidade colado na parte
inferior do Notebook;
o Deverá acompanhar de uma solução de recuperação,
do mesmo fabricante do equipamento ofertado ou certificada por
ele, com todos os drivers necessários para sua perfeita
utilização, possibilitando a restauração da configuração original
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de fábrica do equipamento.
• Manuais, drivers e acessórios: 
o Fornecer todos os componentes instalados,
configurados e ativados, bem como seus respectivos drivers,
acessórios e manuais para instalação e configuração. 
• Acessórios/componentes: 
o Dispositivo de apontamento tipo trackball ou
touchpad, embutido no gabinete principal; 
o Recursos de stand-by e dormência de vídeo/cpu para
economia de energia; 
o Fornecer 01 (uma) Maleta para acondicionamento e
transporte do mesmo e seus acessórios, possuindo divisões
internas adequadas para tal;
o Apresentar teclado padrão ABNT2 integrado; 
o O equipamento não pode ser “Recondicionado” ou
reformado e deve estar em linha de produção durante o prazo
previsto de entrega.
• Garantia: 
o Mínima de 24 meses. 

5 1 0 4CCsc Campus de Cascavel

4 1 0 3CFB Campus de Francisco Beltrão

3 3 0 0CFoz Campus de Foz do Iguaçu

5 1 1 3CMCR Campus de Marechal Cândido Rondon

5 2 0 3CToo Campus de Toledo

4 4HU Hospital Universitário

30 4 0 26Reitoria Reitoria

16076 Bergamo & Cavalcante Informática Ltda ME -1 747,00 10 1018 7.470,00Galax / GTX1050OCPlaca de Vídeo (VGA)
Características mínimas obrigatórias:
o Placa de vídeo 3D com interface de conexão
PCI-Express 3.0 x16; 
o Mínimo de 2 GB de memória, chipset Nvidia GTX
1050 ou superior;
o Memória do tipo GDDR5 ou superior;
o Velocidade mínima da memória de 7 GHz ou
superior;
o Deverá apresentar conexão para monitores VGA , Dvi
e HDMi.

Manuais, drivers e acessórios: 
o Fornecer manuais para instalação e configuração,
cd´s, drivers e acessórios de todos os componentes instalados,
bem como suporte para instalação.
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Garantia: 
o 12 meses.

10 10Reitoria Reitoria

16083 MICROESTE INFORMATICA -1 1.427,89 10 1 915 12.851,01Intel / I77700 0Processador para computador - Intel Core i7 3,6 GHz (socket
1151)
• Processador: 
o INTEL: Core i7, Processador de 64bits de Núcleo
Duplo, Velocidade real (clock interno) mínimo de 3,6 GHz; 
o Socket 1151;
o Memória cache L3 mínimo de 8 MB ou superior;
o Fornecer um ventilador, (cooler) com rolamentos, ou
recomendado pelo fabricante;
• Garantia: 
o 12 meses.

1 1 0 0CToo Campus de Toledo

9 9Reitoria Reitoria

13358 BT2M Informatica -1 1.875,00 56 14 4211 78.750,00Acer / P1150 0Projetor Multimídia – 2600 Lúmens 
Características Mínimas Obrigatórias:
Projetor Multimídia: 
Luminosidade: 2600 LUMENS ou superior, - padrão ANSI; 
Resolução mínima nativa: 800x600 ou superior; 
Projeção em 16,7 milhões de cores; 
Capacidade para projetar imagens e transmitir sons gerados por
microcomputador;
Tamanho mínimo da imagem projetada de 6 m na diagonal -
sem distorção de imagem; 
Recurso de Zoom;
Contraste mínimo: 2000:1 
Lâmpada com vida média útil mínima de 4.000 horas em modo
econômico; 
Tensão de entrada: 100-240 V e 50/60 Hz - automática;
Compatível com os padrões:
XGA, VGA e SVGA ou superior; 
NSTC e PAL/M;
Conector USB e HDMI.
Acessórios: 
Controle remoto; 
Cabo de força; 
Maleta acolchoada para acondicionamento e transporte; 
Cabo para conexão ao microcomputador (padrão PC); 
Manuais, drivers e acessórios: 
Fornecer manuais para instalação e configuração,cd´s, drivers e
acessórios de todos os componentes instalados; 
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Garantia: 12 meses.

10 2 0 8CCsc Campus de Cascavel

5 5 0 0CFB Campus de Francisco Beltrão

5 5CFoz Campus de Foz do Iguaçu

10 10CMCR Campus de Marechal Cândido Rondon

5 5CToo Campus de Toledo

5 2 0 3HU Hospital Universitário

16 5 0 11Reitoria Reitoria

16082 MICROESTE INFORMATICA -1 1.969,99 14 8 612 11.819,94Acer / X127H 0Projetor Multimídia – 3500 Lúmens 
Características Mínimas Obrigatórias:
• Projetor Multimídia: 
o Luminosidade: 3500 LUMENS ou superior, - padrão
ANSI; 
o Resolução mínima nativa: 1024x768 ou superior; 
o Projeção em 16,7 milhões de cores; 
o Capacidade para projetar imagens e transmitir sons
gerados por microcomputador;
o Tamanho mínimo da imagem projetada de 6 m na
diagonal - sem distorção de imagem; 
o Recurso de Zoom;
o Contraste mínimo: 10000:1;
o Lâmpada: Com vida média útil mínima de 5.000 horas
em modo econômico; 
o Tensão de entrada: 100-240 V e 50/60 Hz –
automática.
• Compatível com os padrões 
o XGA, VGA e SVGA ou superior; 
o NSTC e PAL/M;
o Conector USB e HDMi.
• Acessórios: 
o Controle remoto; 
o Cabo de força; 
o Maleta acolchoada para acondicionamento e
transporte; 
o Cabo para conexão ao microcomputador (padrão PC); 
• Manuais, drivers e acessórios: 
o Fornecer manuais para instalação e configuração,
cd´s, drivers e acessórios de todos os componentes instalados; 
• Garantia: 
o 12 meses.
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2 1 0 1CCsc Campus de Cascavel

1 1 0 0CFB Campus de Francisco Beltrão

2 2CMCR Campus de Marechal Cândido Rondon

4 4 0 0CToo Campus de Toledo

5 2 0 3Reitoria Reitoria

16085 Gebecom Tecnologia -1 230,00 130 9 11914 27.830,00Cisco / SIP Phone 3905 2Telefone IP – Tipo 2

Para compatibilidade com equipamentos já existentes na rede
(200 unidades) e a controladora já existente, deverá ser
fornecido a marca/modelo Cisco SIP Phone 3905;
Características Mínimas Obrigatórias:
o Possuir duas portas de rede Ethernet 10/100Mbps(ou
superior), sendo:
o Uma para conexão com Switchs de com Suporte a
POE – Power Over Ethernet.
o Uma para conexão com estação de trabalho.
o Suportar o protocolo CDP – Cisco Discovery Protocol.
o Suportar Voice Vlan definido por CDP.
o Suportar detecção de classe POE através do
protocolo CDP.
o Suportar o protocolo LLDP – Link Layer Discovery
Protocol.
o Suportar Voice Vlan definido por LLDP-MED - Link
Layer Discovery Protocol Media Endpoit Discovery Extension.
o Possuir display gráfico monocromático (ou superior)
com no mínimo 128X32 pixels.
o Suportar os codecs, G.711a, G.711µ, G.729, G.729a,
and G.729b.
o Ter o suporte ao CUCM – Cisco Unified
Communications Manager 7.1.5 EXPLICITAMENTE descrito em
seu datasheet.
o O aparelho telefônico IP ofertado necessita estar
registrado na matriz de compatibilidade de dispositivos
suportados pelo Cisco Unified Communications Manager que
pode ser encontrada no link: 
https://www.cisco.com/web/software/282074299/102827/cmterm
-devicepack-7_1_5_36121-2_Readme.pdf
 Manuais, drivers e acessórios: 
o Fornecer manuais para instalação e configuração,
cd´s, drivers e acessórios de todos os componentes instalados; 
Garantia: 
o 12 meses.
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10 1 0 9CCsc Campus de Cascavel

5 5 0 0CFB Campus de Francisco Beltrão

5 5CFoz Campus de Foz do Iguaçu

5 5CMCR Campus de Marechal Cândido Rondon

5 2 0 3CToo Campus de Toledo

40 40HU Hospital Universitário

60 1 2 57Reitoria Reitoria

11863 Creative Informatica -1 249,95 12 3 910 2.249,55Microsoft / Life Cam HD - 3000 0Webcam Tipo I - Características mínimas obrigatórias: 
Câmera de vídeo digital (WebCam) para PC;
Capacidade de capturar vídeos coloridos em Resolução HD
1280 x 720 pixels;
Zoom de 4x;
Foco automático para nitidez nas imagens (autofocus);
Taxa de quadros mínimos de 30 fps em 720p;
Microfone embutido;
Interface USB;
Deverá incluir todos os cabos e dispositivos necessários à
conexão ao microcomputador
Compatibilidade com Windows 7/8 e 10.
Garantia: 12 meses.

12 3 0 9Reitoria Reitoria

16079 Perfil Computacional -1 9.883,00 6 66 59.298,00Dell Precision / T3620 TorreWorkstation TIPO 2 - Processador de Núcleo Quadruplo de 3.3
GHz - 16 GB Memória – 1 TB HD + SSD 240 GB – 4 GB VÍDEO
– leitor DVD/RW – Windows 10 Professional
Características Mínimas Obrigatórias:
• Motherboard: 
o Deve possuir no mínimo 01 (um) alto-falante
integrado ao gabinete, sem o uso de adaptadores, com potência
mínima de 1 Watts;
o Possuir 02 (duas) saídas de áudio;
o Deverá possuir mínimo 4 (quatro) slots de memória
DDR4 ou superiores;
o Possuir 03 (três) conectores SATA instalados na
própria placa mãe (on-board);
o Ter suporte a RAID 0/1/5 e 10;
o Mínimo de 10 (dez) portas USB (Universal Serial Bus)
sendo 06 (seis) na versão 2.0 e 04 (quatro) na versão 3.0,
on-board, sem o uso de adaptadores, sendo pelo menos 02
(duas) frontais no gabinete;
o Possuir barramento PCI com pelo menos 04 (quatro)
slots, sendo 1(um) PCI, 1(um) PCI Express x1, 1 (um) PCI
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Express x16 Gen 02 e 1 (um) PCI Express x16 Gen 03;
o Possuir 01 (um) adaptador de rede Ethernet,
autosense, com conector tipo RJ45 com barramento
PCI-Express X1, podendo ser ON BOARD;
o Chip de segurança TPM versão 1.2 (Trusted Platform
Module) integrado (o chip deverá fazer parte do projeto original
da placa mãe), acompanhado de software para sua
implementação e gerenciamento.
o BIOS:
o BIOS do fabricante ou desenvolvida pelo próprio
fabricante do equipamento, ou ter direitos (COPYRIGHT) sobre
essa BIOS;
o Implementada em “flash memory” atualizável
diretamente pelo microcomputador, com as seguintes
características mínimas:
o Deverá possuir campo com número de série do
equipamento devendo o mesmo poder ser lido remotamente via
comandos SMBIOS; 
o Deverá possuir campo editável, com recurso para
registro de informações como, por exemplo, o número do
patrimônio do equipamento devendo o mesmo poder ser lido
remotamente via comandos SMBIOS;
o Deverá suportar senha de acesso a BIOS e senha de
“Power-on”;
o Com suporte a Plug and Play, ACPI (Advanced
Configuration and Power Interface) e SMBIOS (System
Management BIOS).
• Processador: 
o Processador de 64bits de Núcleo Quadruplo (Intel
Xeon), velocidade real (clock interno) mínimo de 3.3 GHz
(Xeon); 
o Memória cache L3 mínimo de 8 MB; 
o Processadores descontinuados não serão aceitos, o
modelo de processador ofertado deverá ter processo de
fabricação em vigor por pelo menos 90 (noventa) dias após a
publicação do Edital.

• Gabinete: 
o O gabinete padrão Torre, (não será aceito padrão SFF
– small form fator);
o Deverá ser de tecnologia e desenho de propriedade
do proponente ou em regime de OEM, devendo apresentar
declaração do fabricante comprovando regime de OEM;
o A fonte de alimentação deverá possuir fator de
correção de potência – (PFC), comutação 110/220 automática
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ou manual e eficiência mínima de 82%, com capacidade para
suportar todos os periféricos do gabinete.
• Periféricos: 
o Mouse óptico 3 teclas, dispositivo de rolagem (scroll),
e mouse pad;
o Teclado 104 teclas padrão ABNT II e conectores,
padrão USB.
• Memória RAM: 
o 16 GB ECC (4 X 4096 MB); 
o Deverá possuir mínimo 4 slots de memória;
o Expansível no mínimo até 32 GB;
o Interface DDR4 de no mínimo 2400 Mhz ou superior.
• Unidades de discos SATA: 
o (01) Um Disco Sólido (SSD) capacidade mínima de
240 GB com taxa de leitura/gravação mínima de 450 MB/s.
o  (01) Um Disco rígido com capacidade mínima de
1TB e velocidade de 7200 RPM.
• Placa de vídeo 3D: 
o Mínimo de 4 GB de memória, sem compartilhamento
e apresentar conector DVI; 
o Memória do tipo DDR5 de 128-bit ou superior;
o Modelo Quadro K1200 ou superior.
• Unidade de Gravação de DVD/RW: 
o Interna e Interface conexão Sata.
• Sistema Operacional: 
o MS Windows 10 Professional 64 bits em Português
devidamente instalado, com seu Certificado de Autenticidade
colado na lateral do microcomputador ou com licença fornecida
em regime OEM para o Windows 10 Pro com manuais e chave
de ativação gravada na memória flash da BIOS; 
o Deverá vir acompanhado de uma solução de
recuperação, do mesmo fabricante do equipamento ofertado ou
certificada por ele, com todos os drivers necessários para sua
perfeita utilização, possibilitando a restauração da configuração
original de fábrica do equipamento.
• Manuais, drivers e acessórios: 
o Fornecer todos os componentes instalados,
configurados e ativados, bem como seus respectivos drivers,
acessórios e manuais para instalação e configuração. 
• Garantia: 
o 24 meses on-site.
• Certificados: 
o Deve possuir compatibilidade com sistemas
operacionais Microsoft Windows 10 Professional ou Enterprise
(64 bits). O modelo do equipamento deve constar da lista de
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Hardware Compatível da Microsoft – Microsoft Windows Catalog
(HCL) (que compreende uma série de testes de hardware e
software que asseguram a compatibilidade do equipamento com
o produto Microsoft Windows). A comprovação de
compatibilidade será efetuada pela apresentação do documento
Hardware Compatibility Test Report emitido especificamente
para o modelo no sistema operacional ofertado. Sitio:
https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/LPL/, ou outro link
que o substituir.  TCU - Acórdão nº 1147/2014;
o Deve possuir certificado ISO-14001 válidas, ou
similar, emitido por instituto credenciado junto ao INMETRO, ou
por instituição pública oficial (foca a proteção ao meio ambiente
e a prevenção da poluição, equilibrando-a com as necessidades
sócio econômicas do mundo atual).  TCU - Acórdão 2.403/2012;
o Deve possuir certificado NBR-10152, ou ISO-7779, ou
ISO 9296, ou equivalente (normas que tratam de padrões para
emissão de ruídos acústicos).  -TCU - Acórdão nº 1147/2014;
o Deve ter compatibilidade com o padrão DMI (Desktop
Manager Interface) ou mais recente DMTF (Desktop
Management Task Force), comprovado através de
documentação expedida pelo fabricante, indicando que os
equipamentos estão dentro dos requisitos de gerenciamento
remoto da DMTF - O certificado será conferido através de
acesso à página http://www.dmtf.org/about/list/ onde o
fabricante deverá pertencer a uma das categorias. TCU -
Acórdão nº 7549/2010;
o Deve ter compatibilidade com EPEAT (Eletronic
Product Environmental Assessment Tool), da agência de
proteção ambiental (EPA), com certificado na categoria GOLD
(que são requisitos do EPEAT para especificações de hardware,
processos de adequação ecológica, toda cadeia de logística
reversa da empresa, que incluem dentre outros, a coleta de
produtos obsoletos e embalagens) comprovada através de
atestados ou certidões que comprovem explicitamente que o
equipamento é aderente ao padrão de eficiência energética
EPEAT, emitido por instituto credenciado junto ao INMETRO, ou
por instituição pública oficial. Será admitida como comprovação
também, a indicação que o equipamento consta no site
www.epeat.net -  TCU - Acórdão nº 1147/2014;
o O equipamento deverá possuir certificação de
compatibilidade com a norma IEC-60950 (que estabelece
padrões que visam reduzir ao mínimo o risco de incêndio,
choque elétrico ou outro tipo de dano ao usuário que entrar em
contato com o equipamento) ou similar emitida por instituição
acreditada pelo INMETRO, ou ainda, por instituição pública
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oficial. - TCU- Acórdão nº 1147/2014;
o O equipamento deve estar de acordo com a diretiva
RoHS, (Restriction of Hazardous Substances) que proíbe que
certas substâncias nocivas sejam usadas em processos de
fabricação de produtos eletro eletrônicos (cádmio (Cd), mercúrio
(Hg), cromo hexavalente (Cr(Vl)), bifenilos polibromados (PBBs),
éteres difenil-polibromados (PBDEs) e chumbo (Pb)), sendo
fornecida certificação emitida por instituto credenciado junto ao
INMETRO, por instituição pública oficial, ou ainda, a
comprovação deste requisito por intermédio da certificação
EPEAT, desde que apresente explicitamente tal informação -
TCU - Acórdão nº 1147/2014.;
o Possuir fonte de alimentação tipo ATX ou BTX para
corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC
(+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, suficiente para
suportar todos os d

6 6Reitoria Reitoria

907.978,28Valor total
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