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 DECLARAÇÃO 

 

Órgão:  TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO – TCE-RJ  

UF: RJ 

Pregão Eletrônico: 009/2021 

Data da Licitação: 22/04/2021 

Quantidade do Produto: 450 UNIDADES POSITIVO MASTER C6200 MINIPRO  

                                          

POSITIVO TECNOLOGIA S/A, com sede na Rua João Bettega, 5200, cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita sob o CNPJ 
81.243.735/0001-48 e Inscrição Estadual 1017302473, declara para os devidos fins, que a empresa RMG – TECNOLOGIA 
INTEGRADO EIRELLI , inscrita no CNPJ sob o n.º 30.517.827/0001-38 com sede no Largo Padre Pericles, 145 – Sala 125B Bairro: 
Barra Funda Cidade: São Paulo UF: SP Cep: 01.156-040, revender e distribuir todos os produtos de fabricação e comercialização 
da Positivo Tecnologia. 
 
A POSITIVO TECNOLOGIA S/A assegura a garantia de seus produtos em todo território nacional através de sua rede de 
assistências técnicas, desde que o equipamento seja utilizado de acordo com as normas e recomendações de manutenção e 
uso descritas neste documento e nos manuais. 

Quando adquiridos no Brasil, através de revendedores autorizados, conforme especificações do Termo de Garantia que 
acompanha todos os produtos. A garantia cobre a configuração original de fábrica, qualquer alteração da configuração original 
feita pelo revendedor, deverá ser autorizada por escrito pela Positivo Tecnologia, e as partes e peças substituídas ou 
adicionadas serão de responsabilidade do próprio revendedor. 

A Garantia padrão dos equipamentos da linha Positivo Master é de 12 meses balcão. Disponibilizamos outras modalidades de 
garantia, chegando até a 48 meses on-site, porém essas modalidades devem ser adquiridas no momento da compra do 
equipamento. A garantia para a bateria, seja no modo de garantia de produto balcão, ou on-site, é de 12 meses, 
independentemente do período de garantia adquirido. 

A Positivo Tecnologia disponibiliza canais de atendimento telefônico para esclarecimento de dúvidas ou suporte técnico: 4002-
6440 (São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Curitiba) e 0800-644-7500 para demais localidades. 

O equipamento possui como opcionais, ferramenta de diagnóstico de hardware pré boot e HD 7200 RPM, desde que solicitado 

pelo revendedor autorizado no momento da compra do equipamento. 

 

 

Esta declaração é válida até 05/07/2021. 

Curitiba, 05/05/2021 

132/2021. 

                                                                                                           

__________________________                                                      

POSITIVO TECNOLOGIA S.A. 

José Marcelo Caetano Munhoz 

Gerente Comercial - Canais Indiretos 
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