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relacionados são todos de propriedade exclusiva da Positivo Tecnologia S.A e protegidos por cláusula de confidencialidade.

31 anos 
produzindo 
soluções 
tecnológicas 
para consumidores, 
empresas e setor 
público. 
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A Positivo Tecnologia conta com uma equipe 

especializada para atendimento personalizado sobre 

produtos e atas de registros de preço. Essa iniciativa 

faz parte da nossa busca contínua por excelência e 

qualidade no atendimento e soluções de nossos 

clientes.  Procure  o representante comercial mais 

próximo em:

https://www.meupositivo.com.br/setor-publico

E-mail: atas@positivo.com.br  

Fone: 41 3312-3664

Agende uma visita e fique por dentro de todas 

as Atas disponíveis para adesão.

REGISTROS DE 
PREÇOS POSITIVO
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As informações aqui contidas refletem um resumo das ATAS 
disponíveis para comercialização por Adesão pela Positivo 
Tecnologia;

As condições estabelecidas pelas ATAS, seus contratos e editais devem 
ser estritamente seguidas;

Cabe ao órgão que irá efetuar a adesão avaliar a documentação 
completa sobre o  equipamento a ser adquirido e ajustar seus 
processos de acordo com o estabelecido;

A aprovação das Adesões por parte do Gestor das ATAS é um ato 
autônomo deste órgão. A Positivo Tecnologia não garante a cessão 
das caronas;

A apresentação destes produtos não garante a aceitação da Adesão 
por parte da Positivo Tecnologia que se reserva o direito de recusar 
as solicitações de acordo com sua política comercial;

A adesão as ATAS existentes é uma modalidade válida pela Lei e 
permite que o órgão faça a adesão de produtos que atendem sua 
necessidade em condições vantajosas obtidas por outro órgão. Cabe a 
cada órgão avaliar a viabilidade da Adesão solicitada.

REGULAMENTAÇÃO
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LEGISLAÇÃO FEDERAL: DECRETO Nº 7.892 DE 23/01/13, Regulamenta 
o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666 de 
21/06/93.

DECRETO Nº 9.488, de 30/08/18 E SEUS EFEITOS EM ADESÃO

•O órgão detentor da ARP deve receber, analisar, aprovar o estudo que 
demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a 
administração pública da utilização da ata de registro de preços feito pelo 
“carona”, esse estudo deve ser publicado no portal de compras do 
governo federal, em se tratando de órgãos Federais.

•As aquisições não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% dos 
quantitativos dos itens registrados na ata de registro de preços (antes era 
100%);

•O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não 
poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item 
registrado (antes era 5 vezes);

•Essa legislação se aplica para editais licitados  após essa data.
 

LEGISLAÇÃO
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• Intel® Core i3-1011U

• Windows 10 Professional

• Memória 8GB DDR4 2400MHz

• SSD 256 GB

• Não acompanha leitor de DVD

• Gigabit Lan 10/100/1000 Mbps + Wireless 

(ac/b/g/n) 

• Adaptador Externo 40W

• Especificações conforme Proposta e Ata de 

Registro de Preços

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - RR

MASTER N4340

Possibilidade de adquirir 50% da quantidade da ata.

ATA FEDERAL LOTE 1

EDITAL GARANTIA Nº ATA UASG VALIDADE

PE 27/2020 36 meses/
on-site 51/2020 70028 30/07/21

4.090,0
0

140 unds

R
$
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• Intel® Core i5-8200U

• Windows 10 Professional

• Memória 8GB DDR4 2400MHz

• HDD 500 GB

• Não acompanha leitor de DVD

• Gigabit Lan 10/100/1000 Mbps + Wireless 

(ac/b/g/n) 

• Especificações conforme Proposta e Ata de 

Registro de Preços

SEBRAE - RJ

MASTER N4340

Possibilidade de adquirir 100% da quantidade da ata.

Somente para Sistema S

Venda somente para os estados: BA DF ES MA MG PI PR RJ RS SC SE 

SP

ATA SISTEMA S LOTE 1

EDITAL GARANTIA Nº ATA VALIDADE

PE 20/2020 36 meses/
on-site S/N 02/07/21

3.713,7
5
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• Intel® Core™ I7-9700 (4,7 GHz)

• Windows 10 Professional

• Memória 16 GB DDR4 

• HDD 500 GB

• Gigabit Lan 10/100/1000 Mbps

• CVI PCI-E 3.0 4GB DDR5 GTX 1650 ZOTAC

• Slim Reversível, Tool-less

• Fonte de Alimentação 180W 

• Monitor 23,8” Widescreen 

• Teclado e Mouse.

• Especificações conforme Proposta e Ata de 

Registro de Preços

Equipamento sujeito a atualização Tecnológica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TO

MASTER D6200

 Possibilidade de adquirir 50% da quantidade da ata.

ATA ESTADUAL ITEM 1

EDITAL GARANTIA Nº ATA FINAME VALIDADE

PE 25/20 60 meses    84/2020 3569576 24/06/21

8.500,0
0
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SECRETARIA DA FAZENDA – PE

MASTER D8200

Possibilidade de adquirir 50% da quantidade da ata.
Venda somente para os estados: BA DF ES MA MG PI PR RJ RS SC SE SP.

6.480,0
0

750 unds

R
$

• Intel® Core™ I7-9700 (4.7 GHz)

• Windows 10 Professional

• Memória 16GB DDR4 2400 MHz

• SSD 512 GB

• Gigabit Lan 10/100/1000 Mbps + Wireless

• Slim Reversível Tool-Less

• Fonte de Alimentação 180W 

• Teclado e Mouse

• Monitor 23,8“ Widescreen 

• Acompanha leitor de DVD-RW

Especificações conforme Proposta e Ata de Registro de 

Preços

Equipamento sujeito a atualização Tecnológica.

ATA ESTADUAL LOTE 1+4 COTA

EDITAL GARANTIA Nº ATA VALIDADE

PE 14/20 48 meses
on-site 12/20 JUL/2021
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MINISTÉRIO PÚBLICO – ES

MASTER D8200

Possibilidade de adquirir 50% da quantidade da ata.
Venda somente para os estados: BA CE DF ES MA MG PI PR RJ RS SC SE SP.

3.999,3
7

400 unds

R
$

• Intel® Core™ I3-8100 

• Windows 10 Professional

• Memória 08 GB DDR4

•  SSD 512 GB

• Gigabit Lan 10/100/1000 Mbps

• Slim Reversível Tool-Less

• Fonte de Alimentação 180W 

• Teclado e Mouse

• Acompanha leitor de DVD-RW

• Especificações conforme Proposta e Ata de Registro 

de Preços

Equipamento sujeito a atualização Tecnológica.

ATA ESTADUAL LOTE 01 / ITEM 01

EDITAL GARANTIA Nº ATA VALIDADE

PE 18/20 48 meses
on-site 19/20 JUL/2021
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MINISTÉRIO PÚBLICO – ES

MASTER D8200

Possibilidade de adquirir 50% da quantidade da ata.
Venda somente para os estados: BA CE DF ES MA MG PI PR RJ RS SC SE SP.

4.573,1
3

400 unds

R
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• Intel® Core™ I5-9400 (4.1 GHz)

• Windows 10 Professional

• Memória 16 GB DDR4

•  SSD 512 GB

• Gigabit Lan 10/100/1000 Mbps

• Slim Reversível Tool-Less

• Fonte de Alimentação 180W 

• Teclado e Mouse

• Acompanha leitor de DVD-RW

• Especificações conforme Proposta e Ata de Registro 

de Preços

Equipamento sujeito a atualização Tecnológica.

ATA ESTADUAL LOTE 01 / ITEM 02

EDITAL GARANTIA Nº ATA VALIDADE

PE 18/20 48 meses
on-site 19/20 JUL/2021
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COMANDO MILITAR LESTE - RJ

MASTER D8200

Possibilidade de adquirir 50% da quantidade da ata. 
Venda somente para os estados: BA DF ES MA MG PI PR RJ RS SC SE 

SP.

3.012,0
9

540 unds

R
$

• Intel® Core™ I5-8500 

• Sem Sistema Operacional 

• Memória 08 GB DDR4

• HD 01 TB

• Gigabit Lan 10/100/1000 Mbps

• Slim Reversível Tool-Less

• Fonte de Alimentação 230W 

• Teclado e Mouse

• Sem Monitor 

• Acompanha leitor de DVD-RW

Especificações conforme Proposta e Ata de Registro de 

Preços

Equipamento sujeito a atualização Tecnológica.

ATA FEDERAL LOTE 02

EDITAL GARANTIA UASG Nº ATA VALIDADE

PE 13/20 60 meses
on-site 160298 32/20 AGO/2021
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• Intel® Core™ I7-9700 (4,7 GHz)

• Windows 10 Professional

• Memória 08 GB DDR4 

• SSD 256 gb + HDD 01 TB

• Gigabit Lan 10/100/1000 Mbps

• Slim Reversível, Tool-less

• Fonte de Alimentação 180W 

• Sem Monitor

• Teclado e Mouse.

• Especificações conforme Proposta e Ata de 

Registro de Preços

Equipamento sujeito a atualização Tecnológica.

UNIVERSIDADE FED. ITAJUBÁ - MG

MASTER D6200

 Possibilidade de adquirir 50% da quantidade da ata.

Venda somente para os estados: BA DF ES MA MG PI PR RJ RS SC SE 
SP.

ATA FEDERAL ITEM 2

EDITAL GARANTIA UASG Nº ATA VALIDADE

PE 22/20 60 meses 26261   22/2020 10/08/21

5.530,0
0
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conteúdo a terceiros, a cópia total ou parcial, ou qualquer outra forma de uso não autorizado, são expressamente proibidos e sujeitos a aplicação de medidas legais e judiciais. As informações e direitos aqui 
relacionados são todos de propriedade exclusiva da Positivo Tecnologia S.A e protegidos por cláusula de confidencialidade.

*I
m

ag
em

 m
er

am
en

te
 il

us
tr

at
iv

a

• Intel® Core™  I5-7500

• Linux

• Memória 8GB DDR4 

• HD 01 TB

• Não acompanha leitor de DVD

• Gigabit Lan 10/100/1000 Mbps 

• Mini torre Reversível, Tool-less

• Fonte 180 W

• Teclado e Mouse

• Esa

• Especificações conforme Proposta e Ata de 

Registro de Preços

Equipamento sujeito a atualização Tecnológica.

UNIVERSIDADE FED. VIÇOSA - MG

MASTER D610

Possibilidade de adquirir 50% da quantidade da ata. 

Venda somente para os estados: BA DF ES MA MG PI PR RJ RS SC SE 

SP.

ATA FEDERAL LOTE 3

EDITAL GARANTIA Nº ATA UASG VALIDADE

PE 17/2020 12 meses/
on-site s/n 154051 AGO/2021

2.216,0
0
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