
 

DIRETORIA ADJUNTA ADMINISTRATIVA  
 

Rua Maceió, 307 | Nossa Senhora das Graças | 
Manaus/AM | CEP 69053 – 135  |Telefone (92) 3663-8153 | 

E-mail: compras@defensoria.am.gov.br 

 

ATA DE REGISTRO DE CONSUMO DE ATA PRÓPRIA N.º 058/2019 
PROCESSO: 024101.002661/2019-03 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

AMAZONAS – DPE/AM.  
 

No décimo primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove às 12h30, a 

Servidora Eliete Ferreira de Menezes, registrou o Consumo de Ata Própria N.º 057/2019, 

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 

011/2019, oriunda do Pregão Eletrônico N.º 020/2019-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$ 

02 

DESKTOP COMPACTO; 1. Processador com no mínimo 4 
núcleos, 3.1GHz, cache de 6MB, 35 W; 2. Memória de no mínimo 
8GB (1x8GB), DDR4, 2400 MHz; 3. Disco rígido SATA de no 
mínimo 500GB 3.5"" (7200 RPM); 4. Teclado do tipo estendido 
com, no mínimo, 104 teclas e compatível com o padrão ABNT2. 
Teclas Windows Logo (acesso ao menu Iniciar) e aplicação 
(acesso menu de atalhos; Equivale ao botão direito do mouse). 
Regulagem de altura e inclinação do teclado. Cabo para conexão 
ao microcomputador com, no mínimo, 1,5m (um metro e meio) de 
comprimento. Conexão USB, sem uso de adaptadores. Bloco 
numérico separado das demais teclas. No caso de fornecimento 
de teclas de desligamento, hibernação e espera, as mesmas 
devem vir na parte superior do teclado. A impressão sobre as 
teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar 
desgaste por abrasão ou uso prolongado. Da mesma cor 
predominante do gabinete do equipamento (CPU);  
5. Mouse com tecnologia óptica. Dois botões e botão de rolagem 
(“scroll wheel”), ambidestro (simétrico). Compatível com o padrão 
Microsoft Optical Technology. Mouse com fio, com conector USB, 
sem uso de adaptadores. Mouse pad com superfície adequada 
para utilização com mouse óptico. Da mesma cor predominante do 
gabinete do equipamento (CPU); 6. Portas e slots: 01 Tomada de 
áudio universal; no mínimo 04 Portas USB 3.1 de 1ª geração, 
distribuídas em metade na parte da frente do gabinete, e metade 

80 3.121,00 249.680,00 
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na parte de trás; 02 Portas USB 2.0, preferencialmente na parte 
traseira do gabinete, sendo uma (01) com ativação inteligente; 
Slots knock-out para antenas wireless; 01 Porta RJ-45 (LAN); 01 
Anel para cadeado (proteção). No mínimo 01 slot de segurança K; 
01 entrada DisplayPort; No mínimo 01 Porta HDMI; 7. Placa 
Wireless integrada (Placa de Rede Sem Fio); 8. Gabinete 
compacto em formato micro BCC (preto); Deve vir com o 
transformador CA de 65W, ou equivalente que, por sua vez, 
suporte a carga do equipamento. Deve vir com suporte vertical 
para o gabinete; 9. Dimensões e peso (Formato Micro): Largura 
máxima de 3,6cm (1,4""); Profundidade máxima de 17,8cm (7,0""); 
Altura máxima de 18,2cm (7,2"");  10. Regulamentação: Em 
conformidade ambiental (selos ecológicos); ENERGY STAR, com 
certificação EPEAT; 11. SOFTWARES: Todos os drivers da placa-
mãe, 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. 
Os equipamentos deverão ser entregues com o sistema 
operacional Microsoft Windows 10 Pro 64 bits OEM pré-instalado, 
todos no Idioma Português do Brasil. 14. Garantia mínima de 36 
(trinta e seis) meses (microcomputador e monitor de vídeo), com 
suporte técnico de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados, 
das 8hs às 18hs, deverá ser comprovado na Proposta, através de 
declaração do fabricante. Os serviços de reparo dos equipamentos 
especificados serão executados no local (ONSITE). O 
FABRINCANTE deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) 
para abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se a 
manter registros dos mesmos constando a descrição do problema. 
O FABRICANTE também deve oferecer canais de comunicação e 
ferramentas adicionais de suporte online como “chat”, “e-mail” e 
página de suporte técnico na Internet com disponibilidade de 
atualizações e “hotfixes” de drivers, BIOS, firmware, sistemas 
operacionais e ferramentas de troubleshooting. 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 a necessidade de substituir uma peça 
ou recolocá-la no sistema, salvo se quando o defeito for provocado 
por uso inadequado. 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. 
Marca: Positivo / Modelo: Positivo Master C6200 Minipro. 

05 

NOTEBOOK; 1. Processador similar ou superior a 7° Geração 
Intel® Core™ i5 7200U (2.50 GHz, 3 MB Cache, Dual-Core). 
Arquitetura 64 bits; 2. Memória de no mínimo 8GB, DDR4. 3. 
Disco rígido mínimo SATA de 512 GB 2.5" (5400 RPM); 4. 
Teclado Padrão ABNT2, 88 teclas resistente a derramamento de 
líquidos com dreno para escoamento, teclas retro iluminadas. 5. 
TOUCHPAD tipo Clickpad, botões integrados, suporte a toques 
múltiplos e gestos, Botões DualPoint; 6. Portas e slots: 1x DC-in; 
3x USB 3.1 Gen 1 (1x para alimentação de dispositivos), 1x RJ 45, 
1x Áudio combo (entrada + saída de áudio), 1x Conector para 

30 3.989,00 119.670,00 
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Docking Station. 1x HDMI, 1x VGA. 1x PCIe x1 (M.2 2230) para 
WiFi.  7. Placa Wireless integrada (Placa de Rede Sem Fio); 8. 
TELA LCD 14’’, Widescreen, resolução 1366 x 768 de Alta 
Definição (HD), com tecnologia LED; 9. Dimensões 
aproximadas: (ALP) 22 x 340 x 238 mm; 10. SOFTWARES: 
Todos os drivers da placa-mãe, 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. Os equipamentos 
deverão ser entregues com o sistema operacional Microsoft 
Windows 10 Pro 64 bits OEM pré-instalado, todos no Idioma 
Português do Brasil. 11. Garantia mínima de 36 (trinta e seis) 
meses (microcomputador e monitor de vídeo), com suporte técnico 
de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados, das 8hs às 18hs, 
deverá ser comprovado na Proposta, através de declaração do 
fabricante. Os serviços de reparo dos equipamentos especificados 
serão executados no local (ONSITE). O FABRINCANTE deve 
possuir Central de Atendimento tipo (0800) para abertura dos 
chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos 
mesmos constando a descrição do problema. O FABRICANTE 
também deve oferecer canais de comunicação e ferramentas 
adicionais de suporte online como “chat”, “e-mail” e página de 
suporte técnico na Internet com disponibilidade de atualizações e 
“hotfixes” de drivers, BIOS, firmware, sistemas operacionais e 
ferramentas de troubleshooting. 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 a necessidade de substituir uma peça ou 
recolocá-la no sistema, salvo se quando o defeito for provocado 
por uso inadequado. 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. 
Marca: Positivo / Modelo: Positivo Master N6140 Blackstone. 

Valor do Fornecedor R$ 369.350,00 
 

DIAGRAMA TECNOLOGIA EIRELI CNPJ: 10.918.347/0001-71 

Item Descrição Quant. 
Valor 

Unit. R$ 
Valor 

Total R$ 

06 

SCANNER; 1. Velocidades de produção: (retrato, tamanho 
carta/A4, preto e branco, tons de cinza, cores) Até 30 ppm/60 ipm 
a 200 ppp e 300 ppp (dpi); 2. Modo de transação: 40 ppm a 200 
ppp e 300 ppp - primeiras 10 folhas; 3. Volume diário 
recomendado: Até 3.000 folhas por dia; 4. Modo de documentos 
longos: até 3 metros (118.1 pol); 5. Tamanho mínimo do 
documento: 63,5 mm x 65 mm (2,5 pol x 2,56 pol); 6. Largura 
mínima: 50,8 mm (2 pol) quando centrado usando guias visuais 
Espessura e gramatura do papel: Papel de 34–413 g/m2 (9 a 110 
lb.); 7. Alimentador: Até 75 folhas (20 lb./80 g/m2); 8. Processa 
documentos de pequena dimensão, tais como cartões de 
identificação, cartões rígidos com efeito de alto-relevo e cartões de 

65 1.674,40 108.836,00 
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seguros; 9. Detecção de documento: Detecção de 
multialimentação ultrassônica; 10. Proteção inteligente de 
documento Conectividade: Compatível com USB 2.0 de alta 
velocidade); 11. Formatos de arquivos de saída: TIFF, JPEG, 
RTF, BMP, PDF e PDF pesquisável, PNG numa ou várias folhas; 
12. Resolução óptica: 600 dpi; 13. Resolução de saída: 100 / 
150 / 200 / 240 / 250 / 300 / 400 / 600 / 1200 dpi; 14. Iluminação: 
LED; 15. Garantia: 03 (três) anos. 
Marca: Kodak / Modelo: i1150 

Valor do Fornecedor R$ 108.836,00 
 

Valor Global da Aquisição R$ 478.186,00 

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, 11 de setembro de 2019. 

 

 

Eliete Ferreira de Menezes  
Assessora Técnica I DPE-2  


