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ATA DE REGISTRO DE CONSUMO DE ATA PRÓPRIA N.º 077/2019 

PROCESSO: 024101.008041/2019-70 
 

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

AMAZONAS – DPE/AM.  
 

No décimo oitavo dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove às 13:30, a 

Servidora Eliete Ferreira de Menezes, registrou o Consumo de Ata Própria N.º 077/2019, 

visando à aquisição de material permanente de informática para a Defensoria Pública do 

Estado do Amazonas, com vistas a atender a Coordenadoria do Núcleo de Atendimento 

Prisional. 

 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$ 

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 
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 
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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 Global da Aquisição (R$) 135.626,00 
 

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, 18 de novembro de 2019. 

 

 

Eliete Ferreira de Menezes  
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