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confidencialidade.

positivotecnologia.com.br

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: vivianl@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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• Especificações conforme Proposta e Ata de 

Registro de Preços

Equipamento sujeito a atualização 

Tecnológica.

PREFEITURA DE FORTALEZA - CE

TABLET T800 

Possibilidade de adquirir 50% da quantidade da ata.

ATA MUNICIPAL ITEM 1

EDITAL GARANTIA Nº ATA VALIDADE

PE 05/21 12 meses on-site 110/21 08/03/22

816,00

21.598 unds

R$
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ETICE - CE 

MASTER N1250

Possibilidade de adquirir 50% da quantidade da ata.

ATA ESTADUAL LOTE 1

EDITAL GARANTIA Nº ATA VALIDADE

PE 193/2021
12 meses

balcão
2021/00659 28/04/22

1.873,00

24.050 unds

R$

https://www.microsoft.com/pt-br/education/products/windows/shapethefuture.aspx
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Registro de Preços

Equipamento sujeito a atualização 

Tecnológica.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CE

ELEVA N6340 

Possibilidade de adquirir 50% da quantidade da ata.

Venda somente para os estados: BA CE DF ES MA MG PI RJ RS SC SE 
SP. Para órgãos executivo estadual: AL MT PB PE . Para órgãos 

estaduais geral: GO MS PA PR RO E TO.

ATA ESTADUAL ITEM 1

EDITAL GARANTIA Nº ATA VALIDADE

PE 03/21
60 meses p/ equipamento e 36 
meses para a bateria 14/2021 08/07/22

6.280,21

500 unds

R$
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Registro de Preços

Equipamento sujeito a atualização 

Tecnológica.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CE

ELEVA N6340 

Possibilidade de adquirir 50% da quantidade da ata.

Venda somente para os estados: BA CE DF ES MA MG PI RJ RS SC SE 
SP. Para órgãos executivo estadual: AL MT PB PE . Para órgãos 

estaduais geral: GO MS PA PR RO E TO.

ATA ESTADUAL ITEM 2

EDITAL GARANTIA Nº ATA VALIDADE

PE 03/21
60 meses p/ equipamento e 36 
meses para a bateria 14/2021 08/07/22

7.275,19

50 unds

R$



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
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FUNDO NACIONAL DE SEG PÚBLICA -
SENASP

MASTER C6300

Possibilidade de adquirir 50% da quantidade da ata.

Venda somente para os estados: BA DF ES MA MG PI RJ RS SC SE SP. 
Para órgãos executivo estadual: AL MT PB PE . Para órgãos estaduais 

geral: GO MS PA PR RO E TO.

ATA FEDERAL LOTE 3

EDITAL GARANTIA Nº ATA UASG VALIDADE

PE 06/2021
36 meses
on-site

xxx 200331 AGUARDA

4.643,00

4.822 unds

R$



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
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Registro de Preços

FUNDO NACIONAL DE SEG PÚBLICA -
SENASP

MASTER C6300

Possibilidade de adquirir 50% da quantidade da ata.

Venda somente para os estados: BA DF ES MA MG PI RJ RS SC SE SP. 
Para órgãos executivo estadual: AL MT PB PE . Para órgãos estaduais 

geral: GO MS PA PR RO E TO.

ATA FEDERAL LOTE 5

EDITAL GARANTIA Nº ATA UASG VALIDADE

PE 06/2021
36 meses
on-site

xxx 200331 AGUARDA

4.620,00

3.723 unds

R$



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.
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Registro de Preços

Equipamento sujeito a atualização 

Tecnológica.

MINISTÉRIO PÚBLICO - GO

ELEVA N8340 

Possibilidade de adquirir 100% da quantidade da ata.
Venda somente para os estados: BA DF ES MA MG PI RJ RS SC SE SP. 
Para órgãos executivo estadual: AL MT PB PE . Para órgãos estaduais 

geral: GO MS PA PR RO E TO.

ATA ESTADUAL ITEM 1

EDITAL GARANTIA Nº ATA VALIDADE

PE 89/21
60 meses notebooks e 12 Meses 

para maletas e mouses
XXX AGUARDA

8.050,00

375 unds

R$



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.
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Registro de Preços

Equipamento sujeito a atualização Tecnológica.

SEPLAG - MG

MASTER C6300

Possibilidade de adquirir 100% da quantidade da ata. 

Venda somente para os estados: BA DF ES MA MG PI RJ RS SC SE SP. 
Para órgãos executivo estadual: AL MT PB PE . Para órgãos estaduais 

geral: GO MS PA PR RO E TO.

ATA ESTADUAL LOTE 1.1

EDITAL GARANTIA Nº ATA VALIDADE

PE 81/2021
48 meses/

on-site
XXX AGUARDA

4.693,48

85.993 unds

R$



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.
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SEDUC / GO

MASTER C6300

Possibilidade de adquirir 100% da quantidade da ata.

Venda somente para os estados: BA DF ES MA MG PI RJ RS SC SE SP. 
Para órgãos executivo estadual: AL MT PB PE . Para órgãos estaduais 

geral: GO MS PA PR RO E TO.

ATA ESTADUAL LOTE 1

EDITAL GARANTIA Nº ATA VALIDADE

PE 09/2021
12 meses

Balcão
xxx AGUARDA

4.050,00

7.500 unds

R$

https://www.microsoft.com/pt-br/education/products/windows/shapethefuture.aspx


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.
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• Especificações conforme Proposta e Ata de 

Registro de Preços

Equipamento sujeito a atualização 

Tecnológica.

PREFEITURA DE JOÃO PESSOA - PB

TABLET T800 

Possibilidade de adquirir 50% da quantidade da ata.

ATA MUNICIPAL ITEM 1

EDITAL GARANTIA Nº ATA VALIDADE

PE 4034/2021 12 meses on-site AGUARDA AGUARDA

899,00

31.692 unds

R$



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.

UF RAZÃO SOCIAL REPRESENTANTE E-MAIL TELEFONE

AC 
LA 2 Comércio 
de Serviços Ltda.

Alberto Manoel Custodio vendas@la2tecnologia.com.br
Fone: Alberto:(69) 98111-7758
Fone: Alex (69) 98121-6551

AL
Rorisma Comércio 
de Representação Ltda.

Ronaldo Tavares 
Souto Maior Filho

contato@basetecnologia.com.br Fone:: (81) 99451-9637

AP Digidados Informática Ltda.
Benedita Lopes Brito 
Allan Jacques F. de Brito 

digidados@uol.com.br
Fone:(91) 3229-8155 
Fone: Benedita (91) 98110-9020
Fone: Allan (91) 99111-0662

AM
LA 2 Comércio 
de Serviços Ltda.

Alberto Manoel Custodio vendas@la2tecnologia.com.br
Fone: Alberto:(69) 98111-7758
Fone: Alex (69) 98121-6551

BA
I-9 Representação
e Comércio Ltda.

Samir Martins 
Fernanda Montenegro

samirmartins@gmail.com
Fone: (71) 98888-8810 / (71) 98851-
4740 (71) 9 8888-1088

CE CATS Informática.
Antonio José Cavalcante 
Furtado

catscavalcante@hotmail.com
Fone:(85)3293-3600 / Fone: (85) 
98772-9061 / Fone: (85) 99674-1992

DF Get Informática Ltda. Aldejunio de Oliveira get@getinfo.com.br
Fone: Aldejunio: (61) 99967-4120
Douglas (61) 9 9813-1355
Ricardo: (61) 8125-5557

ES
AMF Tecnologia Comercio     
e Serviços Ltda.

Joel Ferreira dos Santos comercial@amftecnologia.com.br Fone:: (27) 99961-3248 

GO
A Partner Telecomunicações e 
Informática EIRELI - ME

Ernesto Siqueira Neto ernesto@apartner.com.br Fone: (62) 98121-4844

MA
Digital Processamento
de Dados.

Paulo Cesar Heluy 
Rodrigues

paulo@digital-ma.com.br Fone: (98) 99114-5601

MS
Mahyor Comercial 
Eletroeletrônica Ltda.

Geraldo Garutti Junior comunicacao@mayor.com.br
Fone::(67) 99258-1706 / 99258-1635/ 
99981-5241 

MT Freiria e Lima Ltda. Ademir Freiria positivomt@gmail.com Fone::(65) 98464-7222

MG
Sidercom Comércio 
de Informática Ltda.

Alvaro Pereira Lassance lassance@sidercom.com.br Fone: Álvaro: (31) 99955-0532 

PA Digidados Informática Ltda.
Benedita Lopes Brito 
Allan Jacques F. de Brito 

digidados@uol.com.br
Fone:(91) 3229-8155 
Fone: Benedita (91) 98110-9020
Fone: Allan (91) 99111-0662

REPRESENTANTES POSITIVO
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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
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UF RAZÃO SOCIAL REPRESENTANTE E-MAIL TELEFONE

PB
Rorisma Comércio 
de Representação Ltda.

Ronaldo Tavares Souto 
Maior Filho

contato@basetecnologia.com.br
Fone: (81) 99451-9637 
Fone: (81) 99150-5430

PR
América Corp Soluções 
Tecnológicas Ltda.

Cleverson / Misato / Sônia comercial@americacorp.com.br
Fone: Misato  9 9118-0093 
Fone: Cleverson 9 8882-1379
Fone:  Sônia 9 9970-7969

PE
Rorisma Comércio 
de Representação Ltda.

Ronaldo Tavares Souto Maior 
Filho

contato@basetecnologia.com.br
Fone: (81) 99451-9637 
Fone: (81) 99150-5430

PI
Rorisma Comércio 
de Representação Ltda.

Ronaldo Tavares Souto 
Maior Filho

contato@basetecnologia.com.br
Fone: (81) 99451-9637 
Fone: (81) 99150-5430

RJ MC 1000 Comercial Ltda.
Alexandre Gallotti Guimarães 
Leonardo Fillippo Filho

mc1000@mc1000.com.br
Fone:( 21) 3982-2222 
Fone: Alexandre: (21) 98272-0931 
Fone: Leonardo: (21) 98272-0932

RN L A Cavalcante Tecnologia - ME Aldrin Carlquist da Silva Xavier lsmtecno@gmail.com
Fone: (84) 3234-7888
Fone: Aldrin: (84) 99419-1977

RO LA 2 Comércio de Serviços Ltda. Alberto Manoel Custodio vendas@la2tecnologia.com.br
Fone: Alberto:(69) 98111-7758
Fone: Alex (69) 98121-6551

RR LA 2 Comércio de Serviços Ltda. Alberto Manoel Custodio vendas@la2tecnologia.com.br
Fone: Alberto:(69) 98111-7758
Fone: Alex (69) 98121-6551

TO Digital Processamento de Dados. Paulo Cesar Heluy Rodrigues paulo@digital-ma.com.br
Fone:: (98) 99114-5601
Fone:  (98) 99128-8576 (Paulo Filho)

SC
SPIER Comércio e 
Representações Ltda.

Gerson luiz Appel gerson@spyinformatica.com.br
Fone: (48) 3223-7055
Fone: Gerson:(48) 9961-2646

SP KINNET TECNOLOGIA LTDA ME 
Marcos Aparecido R. Molina
Francisco Cruz Jr

francisco@kinnet.com.br
marcos.molina@kinnet.com.br

Marcos Molina (11) 99901-4115
Francisco  (11) 9 6586-2160

SP
Heitec Internet 
e Computadores Ltda.

Heitor Contadini heitor@heitec.com.br Fone: Heitor: (11) 98579-0648 

RS FROHLICH CONSULTORIA E 
REPRESENTACAO EM 
TECNOLOGIA LTDA 

Willy Andrey Fröhlich willy.andrey@gmail.com Fone: ( 51) 99966-0583

SE
Rorisma Comércio 
de Representação Ltda.

Ronaldo Tavares Souto 
Maior Filho

contato@basetecnologia.com.br
Fone: (81) 99451-9637 
Fone: (81) 99150-5430

REPRESENTANTES POSITIVO


