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COMO FISCAL DE CONTRATO:
- MARIA AUXILIADORA DE CASTRO
DATA DA ASSINATURA: 15/04/2014
ASSINAM: IRAILTON DE LIMA SOUSA pela Secretaria de Estado de Saúde e MANOEL DE JESUS LEITE SILVA representante da empresa M.
DE JESUS L. SILVA.
ENCARTE I
Relação do(os) Fornecedor(es)/Preços Registrados por ocasião do Pregão Presencial para Registro de Preços Nº 127/2014, CEL 02
EMPRESA: M. DE JESUS L. SILVA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº. 02.601.766/0001-57, estabelecida a Rua Cel. Brandão, nº 1996, Bairro Centro, CEP: 69.930-000, Xapuri – Acre, Telefone: (68) 3542-2001, email: cssxapuri@hotmail.com
Quant. para Valor Unit.
Valor
Item
Descrição
UND
Marca
Registro Adjudicado Total R$
05 Cesto para lixo em polipropileno,telado redondo com capacidade de 10 lt.
Und PLASMONT
24
2,49
59,76
09 Escova plástica de unha com cabo em polietileno pacote com 06 unidades
Pct
ESKOVA
24
11,98
287,52
Escova plástica para lavagem de roupa, com cerdas de nylon, tamanho 13x5,5cm.
10
Pct
D MAO
12
6,99
83,88
Pacote com 09 unidades
11 Esponja de lã de aço pacote com 08 unidades fardo com 14 pacote.
Fardo QLUSTRE
120
14,99 1.798,80
VALOR TOTAL
R$ 2.229,96
____________________________________________________________________________________________________________________
ATA DE PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS 249/2014
ATA DE EXPECTATIVA POR REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO nº 0020069-8/2013
ADA Nº 19-14-35960
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 1199/2013, CPL 04
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Aquisição de mobiliários e equipamentos diversos (informática, eletro-eletrõnicos), a ﬁm de atender as necessidades dos Hospitais da Familia de
Santa Rosa, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, por um período previsto de 12 (doze) meses.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O preço da Ata em epígrafe é R$ 33.600,00 (Trinta e três mil e seiscentos reais)
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
Programa de Trabalho: 4133.0000, 4123.0000, 4124.0000, 4130.0000, 4131.0000, 4132.0000, 3185.0000, 4119.0000, 4121.0000, 4122.0000,
4134.0000, 4125.0000, 4126.0000, 4127.0000, 4128.0000, 4129.0000 e 3184.0000.
Elemento de Despesa: 44.90.52.0000.
Fontes de Recursos: 100, 200, 400, 500 e 700.
CLAUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
COMO GESTOR DE CONTRATO:
- Unidade Mista Santa Rosa do Purus – MARIA RAIMUNDA DE LIMA D’AVILA
- Unidade Mista de Marechal Thaumaturgo – ANTONIA DA SILVA
- Unidade Mista de Porto Walter – CLEIDINA ALVES DE OLIVEIRA
COMO CO-GESTOR DE CONTRATO:
- VITOR DE MATOS HALK
DATA DA ASSINATURA: 14/04/2014
ASSINAM: IRAILTON DE LIMA SOUSA pela Secretaria de Estado de Saúde e ANTONIO MARCOS CAETANO DA SILVA representante da empresa
CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA.
ENCARTE I
Relação do(os) Fornecedor(es)/Preços Registrados por ocasião do Pregão Presencial para Registro de Preços Nº 1199/2013, CPL 04
EMPRESA: CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº. 02.596.872/000190, estabelecida na Avenida Águas Claras, QS 06, Lote C27, Bairro Taguatinga, CEP 71.965-000, Águas Claras/DF, Telefones: (61) 3039-6343,
E-mail: cdata@globo.com
Quant. para Valor Unit.
Valor
Item
Descrição
UND Marca
Registro Adjudicado Total R$
COMPUTADOR PROCESSADOR: De núcleo duplo com velocidade do clock 2.9 GHz,
cache total de 3 (três) Mbytes, velocidade do barramento 1066 MHz, compatível com
aplicação de 64 bits. PLACA MÃE - INTERFACES e SLOTS: 2 (dois) slots para memória
DDR3; 1 (um) slot PCIe x16 e 1 (um) PCI; possuir 8 (oito) interfaces USB 3.0, sendo
2 (duas) na parte frontal do equipamento e 6 (seis) na parte traseira (vedado o uso de
adaptadores e hubs); 1 (um) vídeo, 1 (um) RJ-45 10/100/1000 Mbps, 1 (um) áudio: line-out /line- in e mic-in. MEMÓRIA RAM: 4 (quatro) Gbytes tipo DDR3-SDRAM 1333 MHz
(2 (dois) módulos de 2 (dois) Gbytes), suportar até 8 (oito) Gbytes. DISCO RÍGIDO:
1 (um) disco rígido interno com capacidade de 500 Gbytes, com interface SATA, velocidade de rotação de 7.200 rpm. VÍDEO: Deve suportar a resolução de 2560x1600
pontos, na profundidade de cores de 32 bits, na freqüência de 60 Hz, com no mínimo
HP Mod.
256 Mbytes de memória integrada (on-board), suporte a OpenGL 2.0/DirectX 10.0 paHP Com1 drão integrada ao produto. DISCO ÓTICO: 1 (uma) unidade de DVD-RW SATA de 4,7 UND
12
2.800,00 33.600,00
paq PRO
Gbytes, compatível com padrões DVD±RW, DVD±R, DVD-ROM, CD-RW, CD-R, CD6300 SFF
-ROM. PLACA DE REDE: Placa Wireless PCI, com antena, padrão IEEE 802.11 b/g/n
draft. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: Aceitar tensões de 110 e 220 Volts (Bivolt) através
de chaveamento automático, com capacidade para suportar a máxima conﬁguração do
objeto proposto. GABINETE: Tipo “Desktop”, possibilidade de ser acomodado na posição vertical e horizontal na cor preto ou cinza/graﬁte. Possuir sistema anti-furto: local para uso de cadeado (acompanhar cadeado) a ﬁm de evitar acessos indevidos aos
componentes internos do gabinete. Possuir características “tools-free” (não há necessidade de uso de ferramentas para abertura do gabinete, remoção de disco rígido e
unidade ótica) não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original ou
parafusos recartilhados. MOUSE: Ótico, 2 (dois) botões para seleção (click) e 1 (um)
botão de rolagem (scroll), resolução de 800 dpi, conector PS/2 ou USB, possuir o
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mesmo padrão de cor do gabinete, acompanhar “mouse pad” com apoio para pulso em gel, com “design” ergonômico, revestimento em tecido e base em borracha
anti-deslizante, na cor preto. MONITOR: LCD TFT de 17 polegadas widescreen,
resolução 1440 x 900, atendimento às especiﬁcações de gerenciamento de energia Energy Star, analógico (conector VGA) e digital (conector DVI-I), possuir o
mesmo padrão de cor do gabinete. TECLADO: Padrão ABNT2, 107 teclas (padrão
brasileiro - todos os caracteres da língua portuguesa), conector PS/2 ou USB,
possuir o mesmo padrão de cor do gabinete. Acompanhar apoio de pulso em gel
com “design” ergonômico, revestimento em tecido e base em borracha anti-deslizante, na cor preto. COMPATIBILIDADE: O objeto ofertado deverá constar na
“Microsoft Windows Catalog”. A comprovação da compatibilidade com o Sistema
Operacional Microsoft Windows 7 será efetuada pela apresentação do documento “Hardware Compatibility Test Report” emitido especiﬁcamente para o modelo
ofertado, que deverá acompanhar a proposta. O objeto deverá possuir certiﬁcado
de homologação comprovando a compatibilidade do mesmo com pelo menos,
uma distribuição de Linux. A comprovação da compatibilidade será efetuada pela
apresentação de documento especiﬁcamente para o modelo ofertado, que deverá acompanhar a proposta. OUTROS REQUISITOS: Os periféricos gabinete,
monitor, teclado e mouse devem ser do mesmo fabricante do objeto ofertado.
Será aceito fabricação em regime de OEM (Original EquipmentManufacturer),
onde a marca do objeto ofertado deve está visivelmente impressa nos periféricos (gabinete, monitor, teclado e mouse), sendo vedado o uso de adesivos. O
objeto bem como seus componentes/periféricos deverão ser originais de fábrica
e novos (sem uso, reforma ou recondicionamento). O objeto deverá ser entregue
com cabos, adaptadores e conectores necessários ao perfeito funcionamento do
mesmo. Todos os objetos deverão ser idênticos entre si (componentes aparentes
como monitor, teclado e mouse e componentes internos como placa mãe, disco rígido, módulos de memória, placas de expansão, etc). Caso o componente/
periférico não se encontre mais disponível no mercado, deve-se observar que
o componente/periférico substituto deve ter, no mínimo, a mesma qualidade e
especiﬁcação técnica do produto fora de linha. Apresentar prospecto (documentação técnica) com as características técnicas detalhadas do objeto, especiﬁcando Marca, Modelo, Código do produto (PartNumber) e outros elementos que de
forma inequívoca identiﬁquem e constatem as conﬁgurações cotadas, possíveis
expansões e “upgrades”, comprovando-os através de “folders” e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das especiﬁcações
obtidas no sitio na Internet do fabricante juntamente com o endereço do sitio.
Informar na proposta Marca, Modelo e Código do produto (PartNumber) do objeto. Informar na proposta o sítio do fabricante na internet, onde deverá constar
no sítio o objeto proposto, como Modelo e Código do produto (PartNumber), com
documentação técnica para constatação. GARANTIA: A garantia de funcionamento será pelo período de 36 (trinta e seis) meses para peças e serviços contada a
partir do Recebimento Deﬁnitivo do Objeto, sem prejuízo de qualquer política de
garantia adicional oferecido pelo fabricante. O licitante deverá descrever, em sua
proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. O atendimento será em horário comercial, de segunda a sexta-feira, on-site, nas cidades indicadas no Termo de Referência. O prazo máximo para que se inicie o atendimento
técnico será de 12 (doze) horas comerciais, contado a partir do momento em
que for realizado o chamado técnico devidamente formalizado. O tempo máximo
de paralisação tolerável do objeto será de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do
início do atendimento técnico. Caso a Contratada não termine o reparo do objeto
no prazo estabelecido e a critério da Contratante, a utilização do objeto tornar-se
inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao substituído.
A empresa vencedora deverá comprovar a existência de unidade de assistência
técnica própria ou autorizada na cidade de Rio Branco-AC, como condição para
assinatura do contrato.
VALOR TOTAL
R$ 33.600,00
____________________________________________________________________________________________________________________
ATA DE PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS 250/2014
ATA DE EXPECTATIVA POR REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO nº 0020069-8/2013
ADA Nº 19-14-35960
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 1199/2013, CPL 04
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Aquisição de mobiliários e equipamentos diversos (informática, eletro-eletrõnicos), a ﬁm de atender as necessidades dos Hospitais da Familia de
Santa Rosa, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, por um período previsto de 12 (doze) meses.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O preço da Ata em epígrafe é R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais)
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
Programa de Trabalho: 4133.0000, 4123.0000, 4124.0000, 4130.0000, 4131.0000, 4132.0000, 3185.0000, 4119.0000, 4121.0000, 4122.0000,
4134.0000, 4125.0000, 4126.0000, 4127.0000, 4128.0000, 4129.0000 e 3184.0000.
Elemento de Despesa: 44.90.52.0000.
Fontes de Recursos: 100, 200, 400, 500 e 700.
CLAUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
COMO GESTOR DE CONTRATO:
- Unidade Mista Santa Rosa do Purus – MARIA RAIMUNDA DE LIMA D’AVILA
- Unidade Mista de Marechal Thaumaturgo – ANTONIA DA SILVA
- Unidade Mista de Porto Walter – CLEIDINA ALVES DE OLIVEIRA
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COMO CO-GESTOR DE CONTRATO:
- VITOR DE MATOS HALK
DATA DA ASSINATURA: 14/04/2014
ASSINAM: IRAILTON DE LIMA SOUSA pela Secretaria de Estado de Saúde e ALEXANDRE L. DE ANDRADE representante da empresa ALEXANDRE L. DE ANDRADE - ME.
ENCARTE I
Relação do(os) Fornecedor(es)/Preços Registrados por ocasião do Pregão Presencial para Registro de Preços Nº 1199/2013, CPL 04
EMPRESA: ALEXANDRE L. DE ANDRADE - ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº. 00.262.047/0001-23, estabelecida na
Rua Benedito Maia, nº 371, Conj. Procon, CEP 69.918-658, Rio Branco/AC, Telefones: (68) 3228-2080/2252, E-mail: suporte@tecnodat.com.br
Quant. para Valor Unit.
Valor
Item
Descrição
UND
Marca
Registro Adjudicado Total R$
IMPRESSORA JATO DE TINTA velocidade de impressão em preto: 15 ppm. Velocidade de impressão em cores: 14 ppm. Ciclo de funcionamento: 15.000 páginas/
mês. Capacidade de entrada de papel padrão: 1 (uma) bandeja para 250 folhas.
Capacidade de saída de papel: 150 folhas. Opção de saída de papel: frente e verso
automático, padrão. Resolução de impressão: 600 x 600 dpi. Processador: 360 mhz.
Memória ram padrão: 256 mbytes. Conectividade padrão: rj-45 ethernet 10/100 e
usb 2.0.Número de cartuchos de impressão e cor: 4 (quatro) cartuchos: 1 (um) preto,
1 (um) ciano, 1 (um) magenta e 1 (um) amarelo.Linguagem de descrição de páginas
(pdl): pcl5, pcl 6.Requisitos elétricos: tensão de entrada 100 a 240 vac.Itens inclusos: 4 (quatro) cartuchos nas cores: preto, ciano, magenta e amarelo, mídia e manual de instalação em português.Compatibilidade: Conformidade com o padrão Energy
Star.O objeto deverá possuir drivers de instalação compatíveis com Microsoft Windows e pelo menos uma distribuição de Linux. A comprovação da compatibilidade
será efetuada pela apresentação de prospecto do fabricante especiﬁcamente para
o modelo ofertado, que deverá acompanhar a proposta. OUTROS REQUISITOS: O
objeto bem como seus componentes/periféricos, deverão ser originais de fábrica,
novos (sem uso, reforma ou recondicionamento). O objeto deverá ser entregue com
cabos, adaptadores e conectores necessários ao perfeito funcionamento do mesmo.
Todos os objetos deverão ser idênticos entre si. Caso o objeto não se encontre mais
disponível no mercado, deve-se observar que o objeto substituto deve ter, no mínimo, a mesma qualidade e especiﬁcação técnica do produto fora de linha.Apresentar prospecto (documentação técnica) com as características técnicas detalhadas
HP Mod.
do objeto, especiﬁcando Marca, Modelo, Código do produto (PartNumber) e outros
2
UND Ofﬁcejet Pro
6
750,00 4.500,00
elementos que de forma inequívoca identiﬁquem e constatem as conﬁgurações
251 dw
cotadas, possíveis expansões e “upgrades”, comprovando-os através de “folders”
e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das
especiﬁcações obtidas no sitio na Internet do fabricante juntamente com o endereço
do sitio. Informar na proposta Marca, Modelo e Código do produto (PartNumber) do
objeto.Informar na proposta o sítio do fabricante na internet, onde deverá constar
no sítio o objeto proposto, como Modelo e Código do produto (PartNumber), com
documentação técnica para constatação.GARANTIA: A garantia de funcionamento
será pelo período de 12 (doze) meses para peças e serviços contada a partir do
Recebimento Deﬁnitivo do Objeto, sem prejuízo de qualquer política de garantia
adicional oferecida pelo fabricante. O licitante deverá descrever, em sua proposta,
os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante.O atendimento será em horário comercial, de segunda a sexta-feira, on-site, nas cidades indicadas no Termo
de Referência.O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico será de 12
(doze) horas comerciais, contado a partir do momento em que for realizado o chamado técnico devidamente formalizado.O tempo máximo de paralisação tolerável
do objeto será de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do início do atendimento técnico. Caso a Contratada não termine o reparo do objeto no prazo estabelecido e a
critério da Contratante, a utilização do objeto tornar-se inviável, a Contratada deverá
substituí-lo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas por outro, com características
e capacidades iguais ou superiores ao substituído. A empresa vencedora deverá
comprovar a existência de unidade de assistência técnica própria ou autorizada na
cidade de Rio Branco-AC, como condição para assinatura do contrato.
VALOR TOTAL
R$ 4.500,00
____________________________________________________________________________________________________________________
ATA DE PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS 251/2014
ATA DE EXPECTATIVA POR REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO nº 0020069-8/2013
ADA Nº 19-14-35960
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 1199/2013, CPL 04
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Aquisição de mobiliários e equipamentos diversos (informática, eletro-eletrõnicos), a ﬁm de atender as necessidades dos Hospitais da Familia de
Santa Rosa, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, por um período previsto de 12 (doze) meses.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O preço da Ata em epígrafe é R$ 25.977,00 (Vinte e cinco mil novecentos e setenta e sete reais)
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
Programa de Trabalho: 4133.0000, 4123.0000, 4124.0000, 4130.0000, 4131.0000, 4132.0000, 3185.0000, 4119.0000, 4121.0000, 4122.0000,
4134.0000, 4125.0000, 4126.0000, 4127.0000, 4128.0000, 4129.0000 e 3184.0000.
Elemento de Despesa: 44.90.52.0000.
Fontes de Recursos: 100, 200, 400, 500 e 700.
CLAUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
COMO GESTOR DE CONTRATO:
- Unidade Mista Santa Rosa do Purus – MARIA RAIMUNDA DE LIMA D’AVILA
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- Unidade Mista de Marechal Thaumaturgo – ANTONIA DA SILVA
- Unidade Mista de Porto Walter – CLEIDINA ALVES DE OLIVEIRA
COMO CO-GESTOR DE CONTRATO:
- VITOR DE MATOS HALK
DATA DA ASSINATURA: 14/04/2014
ASSINAM: IRAILTON DE LIMA SOUSA pela Secretaria de Estado de Saúde e GILVANIA XAVIER SOARES representante da empresa S & S COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE TINTAS LTDA.
ENCARTE I
Relação do(os) Fornecedor(es)/Preços Registrados por ocasião do Pregão Presencial para Registro de Preços Nº 1199/2013, CPL 04
EMPRESA: S & S COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE TINTAS LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº. 07.338.922/000152, estabelecida na Rua do Lirios, nº 87, Bairro Tropical, CEP 69.910-570, Rio Branco/AC, Telefones: (68) 3223-6533/8402-6533, E-mail: rynaldo_@brturbo.com.br
Quant. para Valor Unit.
Valor
Item
Descrição
UND Marca
Registro Adjudicado Total R$
NOBREAK 600 VA potência: 600 va / 330 watts. Tensão de entrada: 115 v. tensão de
saída: 115 v. bateria(s): Bateria (s) selada com tempo de recarga típico de 24 horas.
Nº de tomadas: 6 (seis) tomadas, sem extensor. Proteção de linhas de dados: Possuir
interface RJ-11 modem, fax e DSL (linha simples de dois ﬁos). Gerenciamento: Possuir
interface USB para gerenciamento, acompanhar software de gerenciamento em mídia (português-Brasil). Painel frontal: Leds indicadores: Em bateria, troca de bateria e
sobre carga. Recursos de proteção: Possuir proteção contra surtos e possuir ﬁltragem
de pólos múltiplos de ruído. Outros requisitos: O objeto bem como seus componentes/
periféricos deverão ser originais de fábrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento). O objeto deverá ser entregue com cabos, adaptadores e conectores necessários ao perfeito funcionamento do mesmo. Todos os objetos deverão ser idênticos entre
si. Caso o objeto não se encontre mais disponível no mercado, deve-se observar que
o objeto substituto deve ter, no mínimo, a mesma qualidade e especiﬁcação técnica do
produto fora de linha. Apresentar prospecto (documentação técnica) com as características técnicas detalhadas do objeto, especiﬁcando Marca, Modelo, Código do produto
(PartNumber) e outros elementos que de forma inequívoca identiﬁquem e constatem as
conﬁgurações cotadas, possíveis expansões e “upgrades”, comprovando-os através de
“folders” e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias
TS Shara
3 das especiﬁcações obtidas no sitio na Internet do fabricante juntamente com o endere- UND Mod. UPS
6
340,00
2.040,00
ço do sitio. Informar na proposta Marca, Modelo e Código do produto (PartNumber) do
Shoro
objeto. Informar na proposta o sítio do fabricante na internet, onde deverá constar no
sítio o objeto proposto, como Modelo e Código do produto (PartNumber), com documentação técnica para constatação. Garantia: A garantia de funcionamento será pelo
período de 24 (vinte e quatro) meses para peças e serviços contada a partir do Recebimento Deﬁnitivo do Objeto, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional
oferecido pelo fabricante. O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da
garantia adicional oferecida pelo fabricante. O atendimento será em horário comercial,
de segunda a sexta-feira, on-site, nas cidades indicadas no Termo de Referência. O
licitante deverá descrever, em sua proposta, o(s) telefone(s) de contato e e-mail para a
solicitação de abertura dos chamados técnicos. O prazo máximo para que se inicie o
atendimento técnico será de 12 (doze) horas comerciais, contado a partir do momento
em que for realizado o chamado técnico devidamente formalizado; O tempo máximo de
paralisação tolerável do objeto será de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do início do
atendimento técnico. Caso a Contratada não termine o reparo do objeto no prazo estabelecido e a critério da Contratante, a utilização do objeto tornar-se inviável, a Contratada
deverá substituí-lo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas por outro, com características
e capacidades iguais ou superiores ao substituído.
COPIADORA MULTIFUNCIONAL função: impressão, cópia e digitalização. Velocidade
de impressão a4 em preto: 16 ppm. Velocidade de impressão a4 em cores: 4ppm. Ciclo
de funcionamento: 20.000 páginas/mês. Capacidade de entrada de papel padrão: 1
(uma) bandeja para 150 folhas, com alimentador automático para 35 folhas. Capacidade de saída de papel: 50 folhas. Opção de saída de papel: impressão frente e verso
manual. Resolução de impressão: 600 x 600 dpi. Processador: 600 mhz. Memóriaram
padrão: 128 mbytes. Conectividade padrão: rj-45 ethernet 10/100 e usb 2.0. Número de
cartuchos de impressão e cor: 4 (quatro) cartuchos: 1 (um) preto, 1 (um) ciano, 1 (um)
magenta e 1 (um) amarelo. Linguagem de descrição de páginas (pdl): postscript3, pcl
6, pcl 5. Tipo de digitalização: base plana, alimentador automático (adf). Resolução de
digitalização: 1200 dpi. Velocidade de cópia em preto: 16 com. resolução de cópia: 300
x 300 dpi. Tamanho da digitalização no scanner: 216 x 297 mm.Requisitos elétricos:
tensão de entrada 110 a 127 vca. Itens inclusos: 4 (quatro) cartuchos nas cores: preto,
HP Mod.
ciano, magenta e amarelo, mídia e manual de instalação em português. CompatibiLaser Jet
4
UND
3
2.000,00
6.000,00
lidade: Conformidade com o padrão Energy Star; O objeto deverá possuir drivers de
Pro
100
instalação compatíveis com Microsoft Windows e pelo menos uma distribuição de Linux.
M175NW
A comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação de prospecto do
fabricante especiﬁcamente para o modelo ofertado, que deverá acompanhar a proposta. Outros requisitos: O objeto bem como seus componentes/periféricos, deverão ser
originais de fábrica, novos (sem uso, reforma ou recondicionamento). O objeto deverá ser entregue com cabos, adaptadores e conectores necessários ao perfeito funcionamento do mesmo. Todos os objetos deverão ser idênticos entre si. Caso o objeto
não se encontre mais disponível no mercado, deve-se observar que o objeto substituto
deve ter, no mínimo, a mesma qualidade e especiﬁcação técnica do produto fora de
linha. Apresentar prospecto (documentação técnica) com as características técnicas
detalhadas do objeto, especiﬁcando Marca, Modelo, Código do produto (PartNumber)
e outros elementos que de forma inequívoca identiﬁquem e constatem as conﬁgurações cotadas, possíveis expansões e “upgrades”, comprovando-os através de “folders”
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e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das
especiﬁcações obtidas no sitio na Internet do fabricante juntamente com o endereço
do sitio. Informar na proposta Marca, Modelo e Código do produto (PartNumber) do
objeto. Informar na proposta o sítio do fabricante na internet, onde deverá constar
no sítio o objeto proposto, como Modelo e Código do produto (PartNumber), com
documentação técnica para constatação. Garantia: A garantia de funcionamento
será pelo período de 12 (doze) meses para peças e serviços contada a partir do
Recebimento Deﬁnitivo do Objeto, sem prejuízo de qualquer política de garantia
adicional oferecida pelo fabricante. O licitante deverá descrever, em sua proposta,
os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante. O atendimento será em
horário comercial, de segunda a sexta-feira, on-site, nas cidades indicadas no Termo de Referência. O prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico será
de 12 (doze) horas comerciais, contado a partir do momento em que for realizado
o chamado técnico devidamente formalizado. O tempo máximo de paralisação tolerável do objeto será de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do início do atendimento
técnico. Caso a Contratada não termine o reparo do objeto no prazo estabelecido e
a critério da Contratante, a utilização do objeto tornar-se inviável, a Contratada deverá substituí-lo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas por outro, com características e capacidades iguais ou superiores ao substituído. A empresa vencedora deverá
comprovar a existência de unidade de assistência técnica própria ou autorizada na
cidade de Rio Branco-AC, como condição para assinatura do contrato.
BEBEDOURO Controle externo de temperatura: Termostato Frontal; Bandeja de
água removível: Fornece água gelada e natural; Maior altura para copos: 13 cm;
Esmaltec
Capacidade de 3,5 litros por hora; Adaptável para garrafões de 10 ou 20 litros: Acon6
UND
Mod.
9
400,00
3.600,00
diciona copos grandes: Com sistema em aço inox que corta automaticamente a
EGC35B
tampa; Corrente: 1,60/0,9A; Alças laterais: 02 Torneiras embutidas; Freqüência: 60
hz; Potência: 112 W; Alimentação: 110/220V. Garantia mínima de 12 meses.
APARELHO DE TV LCD 32 POLEGADAS Aparelho de televisão, tela LCD 32 polegadas; Controle remoto; Menu na própria tela, para ajustes; Ajustes de intensidaAOC
de para: som, brilho e cor; Sintonia automática; Sintonia ﬁna; Conexão para DVD,
8
UND Mod. LE3
1.399,00
4.197,00
antena externa/cabo externo; som integrado ao aparelho; Acompanham: controle
32D0330I
remoto, pilha(s) ou bateria(s), antena interna, cabo de alimentação. Alimentação
elétrica 110/220 Volts. Garantia mínima de 12 meses.
GELADEIRA/REFRIGERADOR Capacidade mínima de 300 litros; não duplex; cor
branca; alimentação110/220v; classe A em consumo de energia; pés reguláveis;
Electrolux
9 (frostfree) retirada de água por dreno especial; prateleiras internas reguláveis; com UND
Mod.
6
1.690,00 10.140,00
conjunto motor-compressor, tipo unidade selada. Apresentar selo Procel de baixo
REF39
consumo de energia e classiﬁcação do INMETRO. Garantia mínima de 12 meses.
VALOR TOTAL
R$ 25.977,00
____________________________________________________________________________________________________________________
ATA DE PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS 252/2014
ATA DE EXPECTATIVA POR REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO nº 0020069-8/2013
ADA Nº 19-14-35960
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 1199/2013, CPL 04
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Aquisição de mobiliários e equipamentos diversos (informática, eletro-eletrõnicos), a ﬁm de atender as necessidades dos Hospitais da Familia de
Santa Rosa, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, por um período previsto de 12 (doze) meses.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O preço da Ata em epígrafe é R$ 130.608,00 (Cento e trinta mil seiscentos e oito reais)
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
Programa de Trabalho: 4133.0000, 4123.0000, 4124.0000, 4130.0000, 4131.0000, 4132.0000, 3185.0000, 4119.0000, 4121.0000, 4122.0000,
4134.0000, 4125.0000, 4126.0000, 4127.0000, 4128.0000, 4129.0000 e 3184.0000.
Elemento de Despesa: 44.90.52.0000.
Fontes de Recursos: 100, 200, 400, 500 e 700.
CLAUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
COMO GESTOR DE CONTRATO:
- Unidade Mista Santa Rosa do Purus – MARIA RAIMUNDA DE LIMA D’AVILA
- Unidade Mista de Marechal Thaumaturgo – ANTONIA DA SILVA
- Unidade Mista de Porto Walter – CLEIDINA ALVES DE OLIVEIRA
COMO CO-GESTOR DE CONTRATO:
- VITOR DE MATOS HALK
DATA DA ASSINATURA: 14/04/2014
ASSINAM: IRAILTON DE LIMA SOUSA pela Secretaria de Estado de Saúde e SANDRERLÉIA MELO DE GARCIA representante da empresa A.
C. CASTRO ME.
ENCARTE I
Relação do(os) Fornecedor(es)/Preços Registrados por ocasião do Pregão Presencial para Registro de Preços Nº 1199/2013, CPL 04
EMPRESA: A. C. CASTRO ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº. 02.828.261/0001-20, estabelecida na Rua Cel. José Galdino, nº 335, Bairro Bosque, CEP 69.969-760, Rio Branco/AC, Telefones: (68) 3222-7974/3222-7162, E-mail: belafera2008@gmail.com
Quant.
Valor Unit.
Valor
Item
Descrição
UND
Marca
para Registro Adjudicado Total R$
APARELHO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE DE 12.000 BTU´S CondicionaElectrolux
dor de ar tipo Split piso/teto, capacidade 12.000 BTUS, eletrônico; com ciclo frio; comMod.
5 pressor rotativo; acionado por controle remoto total sem ﬁo; função sleep/timer; ajuste UND
42
1.530,00 64.260,00
PL12F/
automático do ﬂuxo do ar; possuir ﬁltros especiais anti-bactérias, fungos e ácaros e
PE12F
renovação de ar; baixo nível de ruído; Tensão de 220V. Garantia mínima de 12 meses.
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APARELHO DE DVD Com tecnologia ProgressiveScan, Foto CD, reprodução de MP3-CD, possibilitando leitura múltipla, reproduzindo os seguintes formatos: DVD, DVD + R/
RW, VCD, SVCD, CD áudio ( CD – R & CD – RW), CD – MP3 e FotoCD; Com cursor
móvel de janela zoom; Sleeptimer; Decodiﬁcador de Vídeo: MPEG-2, MPEG1; Formato
de Vídeo: 4:3 / 16:9; Sistema de Vídeo: PAL/NTSC ; Conversor DA de Vídeo: 12 bits /
108MHz; Conexões: Saídas de Vídeo, Vídeo componente/progressivo, Vídeo composto; Saídas de Áudio Digital coaxial Analógica direita/esquerda; Entrada de 120-240V
50/60Hz; Consumo de aproximadamente 10 Watts; Garantia mínima de 12 meses.
APARELHO DE FAX Papel térmico; Identiﬁcador* de chamadas; pelo menos 10 números para discagem rápida; Bloqueio de teclado por código; Alimentador automático de papel; Monitor de ligações; Função ajuda em português; Tecla de navegação; Controle de volume; Memória para 100 números; Tecla monitor; Bobina de
papel 30m; Painel e visor em português; Função “Cópia”; Transmissão programada;
Relatório operacional; Serviço de ringues distintos;Transmissão e Recepção Polling;
Transmissão internacional; Data e hora; Recepção amigável; Tipo de original (normal/ claro/ escuro); Programação da sua identiﬁcação; Identiﬁcação do remetente;
Discagem Tom/ Pulso (programação); Voltagem 110/220V; Rediscagem automática
(até 5 vezes)Tem tecla de navegação; Memória para 100 números; Bloqueio de teclado por código Tamanho (LxAxP): 338 x 246 x 118 mm; Peso do Produto: 2,700 kg;
Garantia mínima de 12 meses..
FREEZER Freezer horizontal, capacidade mínima 400 litros, gabinete externo em
aço, com tratamento anti-corrosivo, Cor branca, pés com rodízios e trava de segurança, isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado, provido de 2 tampas balanceadas, com puxadores e chave de segurança. Medidas aproximadas de
91,5(altura) x 130cm(largura) x 76,3 cm (profundidade), voltagem de 110/220 volts.
Apresentar selo PROCEL. Garantia mínima de 12 meses.
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - CAP. 4 LITROS Copo em aço inoxidável, tipo 304;
- Bitola 18; Base em polietileno de alto impacto; - Tubo industrial; - Hélices trituradoras; - Tampa em aço inoxidável, tipo 304; - Isento de vazamentos; - Sem suporte
basculante; - Motor de 1/2 HP. Tensão de 220V. Garantia mínima de 12 meses.
FOGÃO A GÁS 06 BOCAS, TIPO INDUSTRIAL Características: Fogão a gás, tipo
industrial, com 06 bocas, sem forno, com prateleiras inferiores gradeada em aço
inoxidável; Trempes e combustões em ferro fundido; Queimadores duplos com duas
graduações de chama, com regulagem para qualquer pressão e gás e facilmente
removíveis para limpeza; Dimensões aproximadas: Comprimento 150 cm; Largura
100 cm; Altura total 85; Quantidade de trempe: 06 unidades; Dimensões aproximadas do trempes: 40 x 40 cm. Deverá acompanhar condutores especíﬁcos para
alimentação do gás. Garantia mínima de 12 meses.
ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS Especiﬁcações mínimas: Possui 2 portas de abrir
com reforços internos, puxador estampado na própria porta no sentido vertical com
acabamento em PVC, possui sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras a cada 50mm.,com 01 prateleira ﬁxa para travamento das portas e 03reguláveis,
fechadura cilíndrica com chaves tipo Yale. Estrutura: Todo confeccionado em chapa
de aço nº24 (0,60 mm); Acabamento: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base
de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 mícrons com
secagem em estufa a 240 ºC (na cor cinza cristal) ou pintura em esmalte sintético
com camada de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 120 ºC (nas outras
cores); Capacidade: 30 kg por prateleira (bem distribuídos); Dimensões: Externas:
A: 1980 mm; L: 900 mm; P: 400 mm; Internas: A 1890 mm; L: 895 mm; P: 375 mm.
Garantia mínima de 12 meses.
LONGARINA COM 04 LUGARES – PVC Descrição: Conjunto de cadeiras acopladas lateralmente construído em estrutura de aço com pintura epóxi e assento em
material plástico (derivado). Aparelho usado para atendimento dos corredores, recepção e salas de espera. Assento e encosto em polipropileno injetado ou PVC ou
material similar que permita melhor desinfecção do móvel em ambiente hospitalar.
Características Gerais: Cadeira de encosto baixo; 04 (quatro) lugares; Apóia braço
integrado ao encosto OBS: Não serão aceitos móveis com bancos e encostos espumados e com tecidos de quaisquer naturezas. Características Mecânicas: Estrutura
em aço tubular na cor preta. Assento e encosto em polipropileno injetado ou similar.
Garantia mínima de 12 meses.

UND

Philips
Mod.
DVP3850K

3

204,00

612,00

UND

Sharp Mod.
UX P200

3

640,00

1.920,00

UND

Electrolux
Mod. H400

3

1.800,00

5.400,00

UND

Vithory
Mod.
TR004

3

870,00

2.610,00

UND

Progás
Mod.
PMD600N

3

1.600,00

4.800,00

UND

Pandin
Mod.
AP402M

36

515,00 18.540,00

UND

Castofar
Mod.
1020VI

18

700,00 12.600,00

Dolﬁn Mod.
Mesa
Firenze,
Cadeira
Bistrô

3

194,00

18

730,00 13.140,00

48

128,00

MESA PLÁSTICA QUADRADA C/ 04 CADEIRAS Mesa quadrada produzida em
polipropileno, carbonato e aditivo com Anti UV, resistente aos raios solares e fácil
19
UND
limpeza. Matéria-prima 100% virgem, tendo dessa forma garantia de qualidade do
material. Acompanha 04 cadeiras. Garantia mínima de 12 meses.

ARMÁRIO DE AÇO TIPO GUARDA ROUPA Armário de aço tipo guarda roupas de
08 módulos, com vão de portas de 260 x 910, provido de um porta-cabide; Portas
bitola com reforço, com dispositivo para cadeado de chapa ou fechadura opcional.
Armário com aproximadamente 1980 de altura x 1.200 de largura e 420 de profunW3 Mod.
20
UND
didade aproximadamente. Armário em chapa de aço SAE 1008/1020, laminado
GRSPL08
à frio, pés em chapa de aço, tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática na cor
cinza. Obs: medidas aproximadas que variem com diferenças para + ou – 10 cm
das solicitadas serão aceitas. Garantia mínima de 12 meses.
CADEIRA Cadeira construída em estrutura de aço com pintura epóxi e assento em
material plástico (derivado). Assento e encosto em polipropileno injetado ou PVC ou material similar que permita melhor desinfecção do móvel em ambiente hospitalar. CaracteCAstofar
21 rísticas Gerais: Cadeira de encosto baixo; Apóia braço integrado ao encosto OBS: Não UND
Mod. 1020
serão aceitos móveis com bancos e encostos espumados e com tecidos de quaisquer
naturezas. Características Mecânicas: Estrutura em aço tubular na cor preta. Assento e
encosto em polipropileno injetado ou similar. Garantia mínima de 12 meses.
VALOR TOTAL

582,00

6.144,00

R$ 130.608,00
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ATA DE PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS 253/2014
ATA DE EXPECTATIVA POR REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO nº 0020069-8/2013
ADA Nº 19-14-35960
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 1199/2013, CPL 04
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Aquisição de mobiliários e equipamentos diversos (informática, eletro-eletrõnicos), a ﬁm de atender as necessidades dos Hospitais da Familia de
Santa Rosa, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, por um período previsto de 12 (doze) meses.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O preço da Ata em epígrafe é R$ 12.180,00 (Doze mil cento e oitenta reais)
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
Programa de Trabalho: 4133.0000, 4123.0000, 4124.0000, 4130.0000, 4131.0000, 4132.0000, 3185.0000, 4119.0000, 4121.0000, 4122.0000,
4134.0000, 4125.0000, 4126.0000, 4127.0000, 4128.0000, 4129.0000 e 3184.0000.
Elemento de Despesa: 44.90.52.0000.
Fontes de Recursos: 100, 200, 400, 500 e 700.
CLAUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
COMO GESTOR DE CONTRATO:
- Unidade Mista Santa Rosa do Purus – MARIA RAIMUNDA DE LIMA D’AVILA
- Unidade Mista de Marechal Thaumaturgo – ANTONIA DA SILVA
- Unidade Mista de Porto Walter – CLEIDINA ALVES DE OLIVEIRA
COMO CO-GESTOR DE CONTRATO:
- VITOR DE MATOS HALK
DATA DA ASSINATURA: 14/04/2014
ASSINAM: IRAILTON DE LIMA SOUSA pela Secretaria de Estado de Saúde e SAID ELIAS VASCONCELOS NOGUEIRA representante da empresa
TECMAQ LTDA.
ENCARTE I
Relação do(os) Fornecedor(es)/Preços Registrados por ocasião do Pregão Presencial para Registro de Preços Nº 1199/2013, CPL 04
EMPRESA: TECMAQ LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº. 04.108.775/0001-36, estabelecida à Avenida Getulio Vargas,
3031, CEP: 69.918-578, Telefone: (68) 3228.2220, Rio Branco – Acre, E-mail: tecmaq_ac@uol.com.br
Quant. para Valor Unit.
Valor
Item
Descrição
UND
Marca
Registro Adjudicado Total R$
CADEIRA PARA ESCRITÓRIO COM REVESTIMENTO EM CORVIM Cadeira
ﬁxa s/ braços. Assento e encosto c/ estrutura em madeira compensada moldada
anatomicamente, c/ almofadas em espuma de poliuretano laminada, c/ densidade aproximada de 28 e 23 Kg/m3, respectivamente p/ o assento e o encosto. Borda frontal do assento arredondada. Revestimento em tecido lavável tipo corvin
Vandaﬂex mod.
15
UND
12
135,00 1.620,00
na cor preta. Estrutura da base em aço tubular curvado, ABNT 1010, c/ diâmeExec. 1.000
tro aproximado de 19 mm, tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática em
epóxi-pó na cor preta. Deslizador injetado em poliamida. Medidas aproximadas
de Altura da base ao encosto: 74 cm. Altura da base ao assento: 44 cm. Largura
braço a braço: 48 cm. Profundidade: 51 cm. Garantia mínima de 12 meses.
ESTANTE EM AÇO Estante desmontável de aço, 06 prateleiras com furação
para receber divisores opcionais, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes
frontais e posteriores, 04 colunas em perﬁl L de 30x30mm com 40 regulagens
de altura, 48 parafusos com porcas sextavadas zincados de ¼ x ½ e 4 sapatas
plásticas. Acabamento: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de
zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 mícrons com secagem
Pandin
16
UND
27
160,00 4.320,00
em estufa a 240 ºC (na cor cinza cristal) ou pintura em esmalte sintético com caMod. EP6AR
mada de 25 a 30 mícrons com secagem em estufa a 120 ºC (nas outras cores).
Cor Cinza Cristal, estrutura: Confeccionado em chapa de aço nº 18(1,20mm) e
nº 26 (0,45mm) Capacidade: Peso recomendado por prateleira 25 kg distribuídos de forma uniforme. Dimensões: Alt. Larg. Prof. Externas: 2000mm 920mm
300mm. Garantia mínima de 12 meses.
ARQUIVO Armário arquivo, com 4 (quatro) gavetas para pasta suspensa, com
puxadores embutidos ou salientes, trilhos telescópicos, fechadura com travas siPandin Mod.
17
UND
12
520,00
multâneas para todas as gavetas, estrutura em chapa de aço reforçada e pintura
APOF4SCTCM
6.240,00
eletrostática. Garantia mínima de 12 meses.
VALOR TOTAL
R$ 12.180,00
____________________________________________________________________________________________________________________
ATA DE PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS 263/2014
ATA DE EXPECTATIVA POR REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO nº 0027045-0/2013
ADA Nº 19-14-0002166
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 1338/2013, CPL 04
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Aquisição de material de consumo, para atender as demandas da Oﬁcina Ortopédica da Secretaria de Estado de Saúde, por um período previsto
de 12 (doze) meses.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O preço da Ata em epígrafe é R$ 172.272,00 (cento e setenta e dois mil duzentos e setenta e dois reais)
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
Programa de Trabalho: 4133.0000, 4123.0000, 4124.0000, 4130.0000, 4131.0000, 4132.0000, 3185.0000, 4119.0000, 4121.0000, 4122.0000,
4134.0000, 4125.0000, 4126.0000, 4127.0000, 4128.0000, 4129.0000 e 3184.0000.
Elemento de Despesa: 33.90.30.00.
Fontes de Recursos: 100, 200, 400, 500 e 700.
CLAUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
COMO GESTOR DE CONTRATO:

