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DIÁRIO OFICIAL

Nº 11.175

FUNDHACRE
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 64/2013
Ata de expectativa de compra por Registro de Preços
Processos n°: 0008601-6/2013 e 0024603-6/2012
Pregão SRP N°: 90/2013 – CPL04
Validade: 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura.
Objeto: Aquisição de colchão para cama elétrica Striker Bed II UTI, para atender as demandas da Fundação Hospital Estadual do Acre– FUNDHACRE,
ESPECIFICAÇÃO
ITEM
DISCRIMINAÇÃO
MARCA QTDE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
Colchão em revestimento courvim de alta resistência, sistema de suporte de ar auto
1

centímetros de comprimentro, largura total oitenta e nove centímetros, espessura
de vinte centímetros e capacidade de duzentos e vinte e oito quilos, compatível com
cama elétrica STRIKER BED II, de preferência em cores escuras.
TOTAL:

UND

10

R$ 1.800,00

R$ 18.000,00
18.000,00

Valor: O registro de Preços formalizado na presente Ata terá o valor global de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), conforme Planilha Comparativa de
Preços da CPL, tendo validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.
Data da assinatura: 23 de setembro de 2013.
Assinam: pela Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE, o senhor Carlos Eduardo Alves, e pela MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS
MÉDICOS LTDA, o senhor Cesar Augusto Rodrigues da Silva.
____________________________________________________________________________________________________________________
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 077/2013
Processo nº: 0006788-2/2013
Pregão SRP N°: 258/2013 – CPL04
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços de transporte em veículo (VAN) com condutor para pacientes que fazem tratamento em hemodiálise,
ITEM

01

DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL
Contratação de Empresa para prestação de serviço de locação de veículo tipo VAN,
com motorista, necessários para a execução do serviço pelo período de 24 horas por
dia de segunda à sábado. Capacidade para 16 lugares (15 passageiros e 1 motorista;
com 05 portas com vidros, sendo uma porta lateral corrediça, direção hidráulica ou
elétrica, travas elétricas, rádio com cd ou mp3, cinto de segurança para os passageiros, e todos os acessórios de segurança exigidos por lei; fabricação mínima: 2010;
combustível: diesel, equipado com ar condicionado, com potência de 2.3 a 2.8, com
seguro total, em pleno funcionamento e ótimo estado de conservação. Funcionamento: 24 horas de segunda a sábado, pelo período de 12 (doze) meses.

UNID

QUANTIDADE

MÊS

Mês

02

12

228.000,00 (duzentos e vinte e oito mil reais) conforme Planilha Comparativa de Preços da CPL;
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no Programa de Trabalho: 721.302.4093.0000. Elemento de Despesa: 33.90.39.00
– Material de Consumo/Material de Expediente. Fontes de Recursos: 400 SUS. Repassador: SESACRE.
Data da assinatura: 14 de outubro de 2013.
Assinam: Carlos Eduardo Alves pela Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE, F R DE SOUZA- ME, representada por Senhor Francisco Ricardo de Souza.
____________________________________________________________________________________________________________________
EXTRATO DO CONTRATO N° 068/2013
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE- FUNDHACRE
CONTRATADA: MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses a partir de sua assinatura.
FUNDHACRE.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - DAS ESPECIFICAÇÕES
ITEM
DISCRIMINAÇÃO
Colchão em revestimento courvim de alta resistência, sistema
1

anti alérgico com medidas duzentos e treze centímetros de comprimento, largura total oitenta r nove centímetros e capacidade
de duzentos e vinte e oito quilos, compatível com cama elétrica
STRIKER BED II, de preferência em cores escuras.
TOTAL:

MARCA

QTDE

UND

10

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

R$1.800,00

R$18.000,00

R$ 18.000,00

VALOR: O valor global do Contrato será de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais ), tendo validade de 06 (seis) meses, a contar da sua assinatura. Os
preços contratuais não serão reajustados.
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: Todas as despesas decorrentes do objeto do presente Contrato correrão à conta do Elemento de Despesa:
33.90.30.00, Programa de Trabalho: 721.302.4093.0000 Fonte de Recursos: 100-RP e 400-SUS.
PAGAMENTO: O pagamento dar-se-á até o 30º (trigésimo) dia após a entrega dos materiais, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal, sem
emendas ou rasuras, atestada por servidor ou comissão responsável pelo recebimento dos mesmos, e comprovação de regularidade junto à Fazenda
Estadual, de acordo com as condições enunciadas no edital, observada à ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei nº. 8.666/93.
DATA DO CONTRATO: 23/09/2013.
ASSINAM: Carlos Eduardo Alves pela CONTRATANTE e o Senhor Cesar Augusto Rodrigues da Silva pela CONTRATADA

