
PORTFÓLIO DE ATAS
REGISTROS DE PREÇOS

positivotecnologia.com.br



Este material, incluindo seus anexos, tem caráter confidencial e é restrito ao(s) seu(s) destinatário(s) envolvidos em negócios com a Positivo Tecnologia S.A que é uma Companhia aberta. A divulgação do seu 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.

REGISTRO DE PREÇOS POSITIVO

positivotecnologia.com.br

• As informações aqui contidas refletem um resumo das ATAS disponíveis para
comercialização por Adesão pela Positivo Informática;

• 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



Valor

Este material, incluindo seus anexos, tem caráter confidencial e é restrito ao(s) seu(s) destinatário(s) envolvidos em negócios com a Positivo Tecnologia S.A que é uma Companhia aberta. A divulgação do seu 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.

ATAS VIGENTES POSITIVO   | JANEIRO 2018

R$ 3.111,00

UF VIÇOSA - MG
POSITIVO MASTER D610

▪ Intel® Core™ I5-6500 (3.6 GHz Com turbo Max)

▪ Linux

▪ Memória 8GB DDR4 2133MHz

▪ SSHD 500 GB

▪ Não acompanha leitor de DVD

▪ Gigabit Lan 10/100/1000 Mbps

▪ Mini Torre Reversível, tool-less

▪ Fonte de Alimentação 300W (80 Plus Gold)

▪ Monitor 21,5” Widescreen (SEM PIVOT)

▪ Teclado e Mouse

Itens adicionais que acompanham o produto:

▪ Cabo de alimentação 

▪ Mouse pad.

▪ Plug Adaptador

▪ Equipamento sujeito a atualização Tecnológica.

ATA FEDERAL LOTE 1 QUANTID.
800

UNDS.

EDITAL PE 105/2017 Nº ATA 172/17 VALIDADE 13/07/18

GARANTIA 48 meses On-site FINAME 3291995
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Universidade Federal de Viçosa- UASG 154051
Sr. Mateus Henrique de Castro Dias- Diretor de material

Telefone: (31) 38991530
E-mail: mateus.dias@ufv.br –dirmat@ufv.br

mailto:mateus.dias@ufv.br
mailto:–dirmat@ufv.br


Valor

Este material, incluindo seus anexos, tem caráter confidencial e é restrito ao(s) seu(s) destinatário(s) envolvidos em negócios com a Positivo Tecnologia S.A que é uma Companhia aberta. A divulgação do seu 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.

ATA FEDERAL LOTE 2 QUANTID.
400

UNDS.

EDITAL PE 105/2017 Nº ATA 172/17 VALIDADE 13/07/18

GARANTIA 48 meses On-site FINAME 3291995

Universidade Federal de Viçosa- UASG 154051
Sr. Mateus Henrique de Castro Dias- Diretor de material

Telefone: (31) 38991530
E-mail: mateus.dias@ufv.br –dirmat@ufv.br

ATAS VIGENTES POSITIVO   | JANEIRO 2018

R$ 2.550,00

UF VIÇOSA - MG

POSITIVO MASTER D610POSITIVO MASTER D610

▪ Intel® Core™ I5-6500 (3.6 GHz Com turbo Max)

▪ Linux

▪ Memória 8GB DDR4 2133MHz

▪ SSHD 500 GB

▪ Não acompanha leitor de DVD

▪ Gigabit Lan 10/100/1000 Mbps

▪ Mini Torre Reversível, tool-less

▪ Fonte de Alimentação 300W (80 Plus Gold)

▪ Teclado e Mouse

Itens adicionais que acompanham o produto:

▪ Cabo de alimentação

▪ Mouse pad

▪ Plug Adaptador

▪ Equipamento sujeito a atualização Tecnológica.
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mailto:mateus.dias@ufv.br
mailto:–dirmat@ufv.br


Valor

Este material, incluindo seus anexos, tem caráter confidencial e é restrito ao(s) seu(s) destinatário(s) envolvidos em negócios com a Positivo Tecnologia S.A que é uma Companhia aberta. A divulgação do seu 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.

ATA FEDERAL LOTE 1 QUANTID.
8.079 

UNDS.

EDITAL PE 48/2017 Nº ATA Nº 56/2017 VALIDADE Out/2018

GARANTIA 48 meses/on-site.

TRF 1º região- UASG 90027
Sr. Sérgio Renne –Chefe da Divisão 

Telefone: (61) 34103431
E-mail: srp@trf1.jus.br

Mínimo de 100 unidades

ATAS VIGENTES POSITIVO   | JANEIRO 2018

R$ 2.695,00

TRF 1ª REGIÃO - DF

POSITIVO MASTER C610

▪ Intel® Core™ I5 7400T (3.0 GHz Com turbo Max)

▪ Windows 10 Professional

▪ Memória 8GB DDR4 2133MHz

▪ SSD 256GB

▪ Não acompanha leitor de DVD

▪ Gigabit Lan 10/100/1000 Mbps 

▪ Ultracompacto reversível, Tool-less

▪ Adaptador AC/DC 65W

▪ Teclado e Mouse

Itens adicionais que acompanham o produto:

▪ Mouse Pad

▪ Trava de segurança

▪ Plug adaptador

▪ Equipamento sujeito a atualização Tecnológica.
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mailto:srp@trf1.jus.br


Valor

Este material, incluindo seus anexos, tem caráter confidencial e é restrito ao(s) seu(s) destinatário(s) envolvidos em negócios com a Positivo Tecnologia S.A que é uma Companhia aberta. A divulgação do seu 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.

FEDERAL LOTE 1 QUANTID.
250 

UNDS.

EDITAL PE 28/2017 Nº ATA 004.028/2017 VALIDADE 10/11/2018

GARANTIA 12 meses/on-site

ATAS VIGENTES POSITIVO   | JANEIRO 2018

R$ 3.250,00

UF DE LAVRAS - MG

POSITIVO MASTER N6140

▪ Intel® Core™ I5 7200U (3.1 GHz Com turbo Max)

▪ Windows 10 Professional

▪ Memória 8GB DDR4 2133MHz

▪ HDD 1 TB

▪ Gigabit Lan 10/100/1000 Mbps + Wireless (ac/b/g/n)+ Bluetooth

▪ Webcam HD

▪ Resolução da tela: 1366 x 768

▪ Teclado: Sem retro iluminação e sem TrackPoint

▪ Adaptador AC/DC 65W

▪ Bateria 4 células 4900 Mah

Itens adicionais que acompanham o produto:

Equipamento sujeito a atualização Tecnológica.
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Universidade Federal de Lavras- UASG 153032
S.r. Lidiane Fátima Evangelista- Diretora de Compras

Telefone: (35) 38291130
E-mail: licita@dmg.ufla.br

mailto:licita@dmg.ufla.br


Valor

Este material, incluindo seus anexos, tem caráter confidencial e é restrito ao(s) seu(s) destinatário(s) envolvidos em negócios com a Positivo Tecnologia S.A que é uma Companhia aberta. A divulgação do seu 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.

FEDERAL LOTE 1 QUANTID.
1.470 

UNDS.

EDITAL PE 39/17 Nº ATA Nº 029/2017 VALIDADE Dez./2018

GARANTIA 48 meses/on-site. FINAME 3291995

ATAS VIGENTES POSITIVO   | JANEIRO 2018

R$ 2.896,54

EBC - DF

POSITIVO MASTER D610

▪ Intel® Core™ I7-7700 (4.2 GHz Com turbo Max)

▪ Windows 10 Professional

▪ Memória 8GB DDR4 2400 MHz

▪ HDD 500 GB

▪ DVD-RW

▪ Gigabit Lan 10/100/1000 Mbps

▪ Slim Reversível, Tool-less

▪ Fonte de Alimentação 300W (80 Plus Gold)

▪ Teclado e Mouse

Itens adicionais que acompanham o produto:

▪ Cabo de energia

▪ Cadeado

▪ Plug adaptador de tomada

▪ Equipamento sujeito a atualização Tecnológica.
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Empresa Brasil de Comunicação-EBC- UASG 115406
Sr. André Calandrini  

Telefone (61) 37995655



Valor

Este material, incluindo seus anexos, tem caráter confidencial e é restrito ao(s) seu(s) destinatário(s) envolvidos em negócios com a Positivo Tecnologia S.A que é uma Companhia aberta. A divulgação do seu 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.

FEDERAL LOTE 1 QUANTID.
250 

UNDS.

EDITAL PE 28/2017 Nº ATA Nº 04/2017 VALIDADE Em Ass.

GARANTIA 12 meses/on-site

Universidade Federal de Lavras- UASG 153032
S.r. Lidiane Fátima Evangelista- Diretora de Compras

Telefone: (35) 38291130
E-mail: licita@dmg.ufla.br

EM PROCESSO LICITATÓRIO   | DEZEMBRO 2017

R$ 3.250,00

UF DE LAVRAS - MG

POSITIVO MASTER N6140

▪ Intel® Core™ I5 7200U (3.1 GHz Com turbo Max)

▪ Windows 10 Professional

▪ Memória 8GB DDR4 2133MHz

▪ HDD 1 TB

▪ Gigabit Lan 10/100/1000 Mbps + Wireless (ac/b/g/n)+ Bluetooth

▪ Webcam HD

▪ Resolução da tela: 1366 x 768

▪ Teclado: Sem retro iluminação e sem TrackPoint

▪ Adaptador AC/DC 65W

▪ Bateria 4 células 4900 Mah

Itens que acompanham o produto:

▪ Fonte de alimentação.

▪ Equipamento sujeito a atualização Tecnológica.

VEM AÍ!!

mailto:licita@dmg.ufla.br

