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ATA DE REGISTRO DE CONSUMO DE ATA PRÓPRIA N.º 051/2019 
PROCESSO: 024101.002661/2019-03 

 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (ESTAÇÃO DE 

TRABALHO, MONITOR DE VÍDEO E NOTEBOOK) PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DO AMAZONAS – DPE/AM.  

 

No décimo segundo dia mês de agosto do ano de dois mil e dezenove às 12h26, a servidora 

Eliete Ferreira de Menezes, registrou o Consumo de Ata Própria N.º 051/2019, visando à 

aquisição de material permanente de informática para a Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

e suas unidades de atendimento na capital e no interior do Estado, com o intuito de estruturar o 

parque tecnológico e a melhoria no atendimento de assistência jurídica integral e gratuita na capital e 

no interior do Estado, conforme Plano de trabalho que visa a execução dos recursos das Emendas 

Parlamentares individuais destinadas a DPE/AM. 

O objeto deste processo será adquirido através da Ata de Registro de Preços N.º 

010/2018, oriunda do Pregão Eletrônico N.º 018/2018 – CLDPE/AM, conforme descrito na 

tabela abaixo: 

POSITIVO TECNOLOGIA S. A.   
  CNPJ: 81.243.735/0019-77 

Item Descrição Quant. 
Valor 

Unit. R$ 
Valor 

Total R$ 

06 

ESTAÇÃO DE TRABALHO 1.  PROCESSADOR: 1.1. 
Processador de 4 (quatro) núcleos e 4 (quatro) cabeça de leitura 
(threads), com frequência inicial de processamento de no mínimo 
3.2 GHz, cache de 6MB e arquitetura 64 bits. A frequência mínima 
deve ser alcançada sem o uso de recursos de turbo ou overclock; 
1.2. Processador no mínimo em sua penúltima versão/geração e 
não superior à 14 (quatorze) nanômetros: Processador nº i56500 
1.3. Barramento de 8 GT/s; 1.4. Arquitetura 64 bits, com extensões 
de virtualização e instruções SSE 4.1. 2.  PLACAMÃE e 
MEMÓRIA: 2.1. Deve suportar integralmente o processador 
cotado; 2.2. Possui 01 (um) slot PCI Express x16; 2.3. Possui 01 
(um) slot PCI Express x1; 2.4. Memória DDR3 PC310600, com 
frequência de comunicação com o barramento de 1600MHz (um 
mil e seiscentos megahertz); 2.5. 8GB (Oito gigabytes) divididos 
em 02 (dois) módulos iguais operando em “dual channel”; 2.6. 02 
(dois) soquetes de memória DIMM DDR3, expansível em até 
16GB (dezesseis gigabytes); 2.7. 06 (seis) interfaces USB 3.0 (02 
frontal e 04 traseiras) e 04 (quatro) interfaces USB 2.0 (02 frontais) 
e (02 traseiras) totalizando 10 (dez) interfaces USB; 2.8. BIOS 
com as seguintes características: 2.8.1. Compatível com o padrão 
Plug& Play; 2.8.2. Deve permitir a regulagem da velocidade de 
rotação do cooler da CPU; 2.8.3. Permitir a inserção de código de 
identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do 
patrimônio e número de série do equipamento); 2.8.4. Capacidade 
de desligamento do vídeo e do disco rígido após tempo 
determinado pelo usuário, e religamento por acionamento de 
teclado ou pela movimentação do mouse (função Suspend, Sleep 
ou Standby); 2.8.5. Controle de permissões de acesso através de 

64 4.250,00 272.000,00 
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senhas, sendo uma para inicializar o computador, outra para os 
recursos de administração da BIOS; 2.8.6. Implementada em 
FlashROM com capacidade de proteção contra gravação, 
realizada por software; 2.9. Chip de segurança TPM versão 2.0 
(Trusted Platform Module) integrado; 2.10. Controladora Serial ATA 
(SATA lII) ou superior para gerenciamento do disco rígido, com 
conectores para ligar, 2 (duas) unidades; 2.11. Controladora Serial 
ATA para gerenciar a unidade leitora de mídia óptica especificada; 
2.12. Controladora de som com conectores para entrada, saída e 
microfone (podendo ser como combo ou não) na parte traseira do 
gabinete e com suporte para conexões de saída e microfone na 
parte frontal do gabinete; 2.13. Deverá ser do mesmo fabricante 
do microcomputador ou fabricada sob sua especificação, não 
sendo aceito o emprego de placasmãe de livre comercialização no 
mercado. A placamãe fornecida deverá ser totalmente compatível 
com o processador ofertado. 3.  ADAPTADOR DE REDE: 3.1. 
Adaptador de rede integrado (onboard); 3.2. Deve possuir 
conector RJ45 fêmea com leds indicadores de atividade de rede; 
3.3. Deve possuir interface padrão Ethernet de 10/100/1000 Mbps, 
autosense e fullduplex; 3.4. Deve ser configurável totalmente por 
softwares e possuir a função wakeonlan instalada e em 
funcionamento. 4.  CONTROLADORA DE VÍDEO: 4.1. 
Controladora de vídeo integrada (onboard); 4.2. Deve possuir, 
256MB (duzentos e cinquenta e seis megabytes) de memória 
compartilhada dinamicamente com a memória do sistema; 4.3. 
Deve ser capaz de controlar até dois monitores simultaneamente e 
possui uma saída HDMI e 2 DisplayPort juntamente com 
adaptador conversor Displayport para VGA, inclusive ofertando na 
proposta marca e modelo do adaptador: EMPIRE CABO DISPLAY 
PORT PARA VGA HDB15 CBDVGA  2796 4.4. Resolução de 
4096x2304 pixels com suporte a DirectX 12. 5.  DISPOSITIVOS 
DE ARMAZENAMENTO: 5.1. Unidade de disco rígido interna com 
as seguintes características: 5.1.1. Capacidade de 
armazenamento de 500GB (quinhentos gigabytes); 5.1.2. Padrão 
SATA III; 5.1.3. Buffer de 16MB (dezesseis megabytes); 5.1.4. 
Velocidade de rotação de 7.200 RPM (sete mil e duzentas 
rotações por minuto); 5.2. Unidade de mídia óptica interna do tipo 
DVD±RW com as seguintes características: 5.2.1. Interface Serial 
ATA (SATA); 5.2.2. Da mesma cor predominante do gabinete do 
equipamento (CPU); 5.2.3. Indicador luminoso de atividade; 5.2.4. 
Deve possuir mecanismo na parte frontal da unidade que 
possibilite a ejeção de emergência em caso de travamento de 
mídia óptica na unidade. 6.  MONITOR DE VÍDEO: 6.1. Tela 100% 
plana de LED, tamanho mínimo de 23 polegadas, proporção 16:9, 
brilho de 250 cd/m², 16,7 milhões de cores; 6.2. Deve possuir taxa 
de contraste dinâmica de no mínimo 4.000.000:1; 6.3. Resolução 
Full HD (1920 x 1080 pixels); 6.4. Possui três entradas, sendo 1 
(uma) do tipo HDMI (HighDefinitionMultimedia Interface) e 1 (uma) 
do tipo DP (DisplayPort) e 1(uma) VGA. Não serão aceitos 
adaptadores para atender os tipos de conectores solicitados; 6.5. 
Deve possuir uma porta USB 3.0 Upstream e 2 (duas) portas 
Downstream padrão USB 3.0. 6.6. O ajuste de altura deve 
possibilitar regulações (subir/descer) de no mínimo 10 cm (dez 
centímetros); 6.7. O ajuste de giro deve possibilitar que o monitor 
seja girado em até 90º, podendo ser utilizado tanto na posição 
horizontal ou vertical; 6.8. Fonte de Alimentação interna para 
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corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC, 
60Hz, com ajuste automático; 6.9. A garantia do monitor deverá 
ser a mesma do equipamento, devendo ser ratificada na proposta 
comercial; 6.10. Os monitores deverão ser do mesmo fabricante 
do Micro Computador; 6.11. Deverá possuir um cabo de conexão 
DisplayPort, HDMI e um cabo de alimentação. MODELO: P2317H 
7.  TECLADO: 7.1. Do tipo estendido com, no mínimo, 104 teclas e 
compatível com o padrão ABNT2; 7.2. Teclas Windows Logo 
(acesso ao menu Iniciar) e aplicação (acesso menu de atalhos; 
equivale ao botão direito do mouse); 7.3. Regulagem de altura e 
inclinação do teclado; 7.4. Cabo para conexão ao 
microcomputador com, no mínimo, 1,5m (um metro e meio) de 
comprimento; 7.5. Conexão USB, sem uso de adaptadores; 7.6. 
Bloco numérico separado das demais teclas; 7.7. No caso de 
fornecimento de teclas de desligamento, hibernação e espera, as 
mesmas devem vir na parte superior do teclado; 7.8. A impressão 
sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo 
apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado; 7.9. Da 
mesma cor predominante do gabinete do equipamento (CPU). 8.  
MOUSE: 8.1. Tecnologia óptica; 8.2. Dois botões e botão de 
rolagem (“scroll wheel”), ambidestro (simétrico); 8.3. Compatível 
com o padrão Microsoft Optical Technology; 8.4. Mouse com fio, 
com conector USB, sem uso de adaptadores; 8.5. Mouse pad com 
superfície adequada para utilização com mouse óptico; 8.6. Da 
mesma cor predominante do gabinete do equipamento (CPU). 9.  
GABINETE: 9.1. Deve suportar o peso do monitor cotado sobre o 
gabinete e possuir base antiderrapante; 9.2. Botão de liga/desliga 
e luzes de indicação de atividade da unidade de disco rígido e de 
computador ligado (poweron) na parte frontal do gabinete; 9.3. 
Identificação gráfica ou escrita para as interfaces dos dispositivos 
cotados (p. ex. USB, rede, áudio, etc.); 9.4. Abertura sem o uso de 
ferramenta (tool less); 9.5. Permitir a retirada, colocação e fixação 
de adaptadores (placas) de expansão PCI) e das unidades de 
armazenamento sem a necessidade de retirada de parafusos e a 
utilização de ferramentas; 9.6. Sistema de ventilação 
dimensionado para a perfeita refrigeração dos componentes 
internos; 9.7. Cor preta, prata ou cinza ou combinação de ambos; 
9.8. Gabinete Small Desktop ou SmallFormFactor, horizontal, 
reversível para minitorre, com dimensões máximas de: 36cm de 
largura, 35cm de profundidade e 11cm de altura. 9.9. Será 
tolerada uma variação de até 5% para cima nas medidas 
indicadas; 9.10. Deverão ser fornecidos todos os acessórios 
necessários para utilização do gabinete na posição horizontal e 
vertical; 9.11. Autofalante integrado, com capacidade de reproduzir 
os sons de alerta gerados pelo sistema operacional e alarmes 
gerados por problemas de inicialização; 9.12. Sensor de intrusão 
com detecção de abertura do gabinete e registro de evento; 9.13. 
Fornecimento de cadeado com chave de segredo individual, 
apropriado para trancamento do gabinete e que prenda os cabos 
do mouse, teclado e caixas de som. Não serão aceitos cadeados 
comuns ou travas eletromecânicas. 10.  FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO: 10.1. Alimentação 110V (cento e dez volts) e 
220V (duzentos e vinte volts), com chaveamento automático, e 
com potência suficiente para suportar a máxima configuração e o 
uso simultâneo de todos os slots e dispositivos; 10.2. Possuir 
tecnologia PFC (Power FactorCorrection) ativa, velocidade 
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variável do ventilador, proteção antisurto “built in”, suporte à 
tecnologia “wakeonlan” e eficiência de, no mínimo, 87% a meia 
carga (tecnologia 80 plus), comprovada através do cadastramento 
da fonte no sítio www.80plus.com; 10.3. Após a configuração 
completa, o equipamento deve utilizar apenas uma tomada da 
rede elétrica. Será permitida a utilização de extensões (cabo em 
“Y”) ou réguas, desde que ofertado junto com o equipamento e 
descrito em proposta comercial. 11.  SOFTWARES: 11.1. Todos os 
drivers da placamãe, das controladoras, dos adaptadores e outros 
dispositivos que se fizerem necessários para a instalação, 
configuração e operação do equipamento no Microsoft Windows 
10, deverão ser entregues em mídia eletrônica ou disponibilizados 
para download na Internet; 11.2. Os equipamentos deverão ser 
entregues com o sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro 
64 bits OEM préinstalado, com direito de “downgrade” para o 
Microsoft Windows 7 Professional 64 bits, todos no Idioma 
Português do Brasil. 12.  OUTROS ITENS A FORNECER 12.1. 
Deverão ser fornecidos todos os drivers dos componentes 
necessários para a instalação e configuração do(s) 
equipamento(s) cotado(s); 12.2. O(s) equipamento(s) deverá(ão) 
atender rigorosamente a todas as especificações técnicas 
obrigatórias exigidas, inclusive no tocante a marcas, modelos dos 
componentes e módulos internos e externos. 13.  
COMPATIBILIDADE 13.1. Todos os componentes, processadores, 
placa mãe, dispositivos, controladoras, unidades, interfaces e 
subsistemas cotados para os microcomputadores, deverão ser 
compatíveis com o sistema operacional Microsoft Windows 10 
mediante presença na lista Windows Catalog, mantida pela 
Microsoft e pelo menos uma distribuição Linux, tais como: RedHat, 
Debian, Ubuntu, Fedora ou qualquer outra, todos no idioma 
Português do Brasil; 13.2. Para o microcomputador deverá ser 
comprovada a adequação à norma de segurança IEC 60950 
(adotada pelo Inmetro) ou UL 60950 e Energy Star 5.0; 13.3. 
Atender à diretiva RoHS (RestrictionofHazardousSubstances) 
quanto a não utilização de substâncias nocivas ao meio ambiente 
ou apresentar comprovação técnica demonstrando que o 
equipamento não é fabricado utilizando substâncias nocivas ao 
meio ambiente como: cádmio (Cd), mercúrio (Hg), cromo 
hexavalente (Cr(VI)), bifenilospolibromados (PBBs), éteres 
difenilpolibromados (PBDEs) e chumbo (Pb). 14.  GARANTIA 14.1. 
Garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses (microcomputador e 
monitor de vídeo), com suporte técnico de segundafeirà sextafeira, 
exceto feriados, das 8hs às 18hs, deverá ser comprovado na 
Proposta, através de declaração do fabricante; 14.2. Os serviços 
de reparo dos equipamentos especificados serão executados no 
local (ONSITE); 14.3. O FABRINCANTE deve possuir Central de 
Atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia, 
comprometendose a manter registros dos mesmos constando a 
descrição do problema: 14.4. O FABRICANTE também deve 
oferecer canais de comunicação e ferramentas adicionais de 
suporte online como “chat”, “email” e página de suporte técnico na 
Internet com disponibilidade de atualizações e “hotfixes” de 
drivers, BIOS, firmware, sistemas operacionais e ferramentas de 
troubleshooting; 14.5. Durante o prazo de garantia será substituída 
sem ônus para o CONTRATANTE, a parte ou peça defeituosa, 
após a conclusão do respectivo analista de atendimento de que há 
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a necessidade de substituir uma peça ou recolocála no sistema, 
salvo se quando o defeito for provocado por uso inadequado; 14.6. 
Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante 
(informar url para comprovação), que permita verificar a garantia 
do equipamento através da inserção do seu número de série. 
Modelo de referência: Computador Dell OptiPlex 5040 SFF 

 
10 

MONITOR DE VÍDEO: Tela 100% plana de LED, tamanho mínimo 
de 23 polegadas, proporção 16:9, brilho de 250 cd/m², 16,7 
milhões de cores; Deve possuir taxa de contraste dinâmica de no 
mínimo 4.000.000:1; Resolução Full HD (1920 x 1080 pixels); 
Possui três entradas, sendo 1 (uma) do tipo HDMI (High-
DefinitionMultimedia Interface) e 1 (uma) do tipo DP (DisplayPort) 
e 1(uma) VGA. Não serão aceitos adaptadores para atender os 
tipos de conectores solicitados; Deve possuir uma porta USB 3.0 
Upstream e 2 (duas) portas Downstream padrão USB 3.0. O ajuste 
de altura deve possibilitar regulações (subir/descer) de no mínimo 
10 cm (dez centímetros); O ajuste de giro deve possibilitar que o 
monitor seja girado em até 90º, podendo ser utilizado tanto na 
posição horizontal ou vertical; Fonte de Alimentação interna para 
corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC, 
60Hz, com ajuste automático; A garantia do monitor deverá ser a 
mesma do equipamento, devendo ser ratificada na proposta 
comercial; Os monitores deverão ser do mesmo fabricante do 
Micro Computador; Deverá possuir um cabo de conexão 
DisplayPort, HDMI e um cabo de alimentação. 

 
01 

 
819,99 

 
 

819,99 
 

Valor do Fornecedor R$ 272.819,99 

 
BBR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  

 CNPJ: 12.388.512/0001-56 

Item Descrição Quant. 
Valor 

Unit. R$ 
Valor 

Total R$ 

07 

NOTEBOOK 1.  PROCESSADOR: 1.1. Processador de 02 (dois) 
núcleos reais de processamento e 04 (quatro) cabeças de leitura 
(threads), com frequência inicial de 2.4 GHz e cachê L3 de 4 MB 
ou superior; 1.2. Arquitetura 64 bits, com instruções SSE 4.2 e 
Litografia não superior à 14 nanômetros. MODELO: INTEL 
CORE i1755004 2.  PLACA MÃE E MEMÓRIA: 2.1. Permite a 
instalação de no mínimo (oito) Gigabytes de memória RAM; 2.2. 
Memória DDR3 PC310600, com frequência de comunicação de 
1600MHz (um mil, seiscentos megahertz); 2.3. 8GB (Oito 
gigabytes) de RAM; 2.4. 03 (três) portas padrão USB (Universal 
Serial Bus) versão 3.0, não serão aceitos adaptadores externos 
ou hubs; 2.5. Leitor de cartão de memória integrado que leia no 
mínimo a tecnologia SD, não serão aceitos adaptadores externos 
ou hubs. 3.  BIOS: 3. 1. Possuir senhas de Setup para Sistema, 
Administrador e Disco rígido; 3.2. Permitir a inserção de código 
de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número 
do patrimônio e número de série); 3. 3. Capacidade de 
desligamento do vídeo e do disco rígido após tempo determinado 
pelo usuário, e religamento por acionamento de teclado ou pela 
movimentação do mouse (função Suspend, Sleep ou Standby). 
4.  INTERFACES E DISPOSITIVOS INTEGRADOS: 4.1. 01(um) 
conector HDMI; 4.2. Controladora de Rede integrada à placa 
principal, com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrões 
Ethernet, FastEthernet e Gigabit Ethernet, autosense, fullduplex, 

22 5.100,00 112.200,00 
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plugandplay, configurável totalmente por software, com conector 
padrão RJ45; 4.3. Controladora de comunicação sem fio de 
banda dupla (2x2) com velocidade de 300Mbps compatível com 
os padrões “802.11 a/g/n” ou “802.11 ac” e Bluetooth 4.0. Não 
será aceito customização com dispositivos USB, PCMCIA ou 
similares; 4.4. Microfone e altofalante integrados, não sendo 
aceito adaptadores; 4.5. Câmera de vídeo 720HD de no mínimo 
1,0 megapixels integrada ao chassi, não sendo aceito 
adaptadores. 5.  TELA E CONTROLADORA DE VÍDEO: 5.1. Tela 
com tecnologia de iluminação por LED de 14 polegadas; 5.2. 
Controle de brilho; 5.3. Capacidade de visualização simultânea 
das imagens na tela e em um monitor externo; 5.4. Resolução 
mínima de 1366 x 768 pixels com profundidade de cores de 32 
bits; 5.5. Controladora gráfica integrada à placa principal com 
memória dedicada de 02 (dois) GB com suporte a monitor 
estendido, DirectX 10.2 e OpenGL 4.4. 6.  DISPOSITIVOS DE 
ARMAZENAMENTO: 6.1. Unidade de disco rígido interna com as 
seguintes características: 6.1.1. Capacidade de armazenamento 
de 500GB (quinhentos gigabytes); 6.1.2. Padrão SATA III; 6.1.3. 
Velocidade de rotação de 5.400 RPM (cinco mil e quatrocentos 
rotações por minuto). 7.  DIMENSÕES: 7.1. Produzido nas 
variações de cores preta, prata ou cinza escuro (grafite); 7.2. 
Deve ter peso máximo de 1,9 Kg, com bateria e discos 
instalados; 7.3. Deve possuir as seguintes medidas máximas 
com o equipamento fechado: 7.3.1. Altura máxima: 2,10 
centímetros; 7.3.2. Largura máxima: 35,00 centímetros; 
Profundidade máxima: 24,00 centímetros. 8.  TECLADO: 8.1. 
Teclado padrão ABNT2 ou com 95% de correspondência com o 
padrão ABNT2. O equipamento deverá funcionar corretamente 
quando o Sistema Operacional estiver configurado para o 
Teclado Brasileiro ABNT2; 8.2. Dispositivo apontador do tipo 
touchpad. 9.  ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E BATERIA: 9.1. Fonte 
externa de Alimentação para corrente alternada com tensões de 
entrada de 100 a 240 VAC (+/10%), com ajuste automático; 9.2. 
Conector Plug do cabo de alimentação com 3 pinos, encaixável 
em tomada padrão NBR 14136; 9.3. Bateria principal de Íon de 
Lítio (Lithium Íon) com 3 (três) células. 10.  SOFTWARES: 10.1. 
Todos os drivers da placamãe, das controladoras, dos 
adaptadores e outros dispositivos que se fizerem necessários 
para a instalação, configuração e operação do equipamento no 
Microsoft Windows 10, deverão ser entregues em mídia 
eletrônica ou disponibilizados para download na Internet; 10.2. 
Os equipamentos deverão ser entregues com o sistema 
operacional Microsoft Windows 10 Professional 64 bits OEM pré-
instalado, com o Idioma Português do Brasil. 11.  OUTROS 
ITENS A FORNECER: 11.1. Maleta de couro sintético ou nylon, 
do mesmo fabricante do equipamento principal ou fabricada sob 
sua especificação, para transporte do mesmo e seus respectivos 
acessórios, possuindo divisões adequadas para tal; 11.2. 
Deverão ser fornecidos todos os drivers dos componentes 
necessários para a instalação e configuração do(s) 
equipamento(s) cotado(s). 12.  COMPATIBILIDADE: 12.1. Todos 
os componentes, processadores, placa mãe, dispositivos, 
controladoras, unidades, interfaces e subsistemas cotados para 
os microcomputadores, deverão ser compatíveis com o sistema 
operacional Microsoft Windows 10 mediante presença na lista 
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Windows Catalog, mantida pela Microsoft e pelo menos uma 
distribuição Linux, tais como: RedHat, Debian, Ubuntu, Fedora 
ou qualquer outra, todos no idioma Português do Brasil; 12.2. 
Atender à diretiva RoHS (Restrictionof Hazardous Substances) 
quanto a não utilização de substâncias nocivas ao meio 
ambiente ou apresentar comprovação técnica demonstrando que 
o equipamento não é fabricado utilizando substâncias nocivas ao 
meio ambiente como: cádmio (Cd), mercúrio (Hg), cromo 
hexavalente (Cr(VI)), bifenilospolibromados (PBBs), éteres 
difenilpolibromados (PBDEs) e chumbo (Pb). 13.  GARANTIA: 
13.1. O período de Garantia Técnica deverá ser de, no mínimo, 
36 (Trinta e seis) meses para todo o equipamento cotado neste 
Termo de Referência e será contado a partir da data da emissão 
do Termo de Recebimento Definitivo; 13.2. Os serviços de reparo 
dos equipamentos especificados serão executados no local 
(ONSITE); 13.3. Chamados poderão ser abertos pela equipe 
técnica da Defensoria Pública através de “Central de 
Atendimento” para abertura de chamado de Assistência Técnica, 
em dias úteis (segundafeira a sextafeira), em horário das 08h às 
18h, telefone 08009703355; 13.4. O atendimento será do tipo “on 
site” mediante manutenção corretiva nas dependências da Sede 
da Defensoria Pública, em dias úteis (segundafeira a sexta-feira), 
em horário das 08h às 12h e das 14h às 17h, por profissionais 
especializados e deverá cobrir todo e qualquer defeito 
apresentado, incluindo o fornecimento e a substituição de peças 
e/ou componentes, ajustes, reparos e correções necessárias. 
Modelo de referência: Notebook Dell Vostro 5480 

Valor do Fornecedor R$ 112.200,00 
 

Valor Total R$ 385.019,99 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ATA, a qual eu, Eliete 

Ferreira de Menezes, digitei e assino. 

 
Manaus, 12 de agosto de 2019. 

 

 

Eliete Ferreira de Menezes 
Assessora Técnica I DPE-2 


