
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 032/2018. 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018. 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019. 

 
Aos 11 dias do mês janeiro de 2019, na Prefeitura Municipal de São José das 
Missões/RS, são registrados os preços da Empresa Medicentro Comércio 
de Medicamentos Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 27.105.456/0001-72, 
com sede na Rua Pascoal Gomes Librelotto, nº 20, térreo, Bairro Dom 
Antonio Reis, na cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul, neste 
ato representada pela Sra. Patricia Rizzi Dalla Porta, brasileira, inscrita no 
RG nº 7087235235, CPF nº 015.908.420-22, para eventual fornecimento dos 
objetos descrito no quadro abaixo, de acordo com o resultado do P.P. nº 
014/2018 - SRP, descritos a seguir: 
 
- Material Ambulatorial: 

Item Quant. Ref. Descrição Objeto Marca Valor 
Unitário  

Valor 
Total 

16 02 Unid. Aparelho de pressão analógico, com fecho de metal, 
manguito e pera em borracha, manômetro de alta 
precisão, braçadeira adulto confeccionada em nylon 
resistente e flexível, acompanha estetoscópio duplo 
(adulto e infantil) em metal, cabeçote 
confeccionado em material de aço cromado, 
resistente e hastes flexíveis com olivas macias.  

ACCUMED R$ 75,17 R$ 
150,34 

18 100 Rolos Fita para autoclave, tamanho do rolo 19mmx30m. CIEX R$ 2,60 R$ 
260,00 

28 1.500 Unid. Atadura de crepom 13 fios, faixas com 6 cmx4,5 
metros de comprimento, confeccionada em tecido 
de crepom 100% algodão, para fixação de curativos. 

MBTEXTIL R$ 0,29 R$ 
435,00 

29 2.000 Unid. Atadura de crepom 13 fios, faixas com 10 cmx4,5 
metros de comprimento confeccionada em tecido de 
crepom 100% algodão, para fixação de curativos. 

MBTEXTIL R$ 0,45 R$ 
900,00 

30 1.000 Unid. Atadura de crepom 13 fios, faixas com 20 cmx4,5 
metros de comprimento, confeccionadas em tecido 
de crepom 100% algodão, para fixação de curativos. 

MDA R$ 0,84 R$ 
840,00 

32 500 Unid. Equipo macrogotas, com filtro de partículas, 
confeccionado em PVC flexível e incolor, 
descartável, embalagem com 1 unidade. 

SOLIDOR R$ 0,92 R$ 
460,00 

36 500 Unid. Seringa descartável, sem agulha, estéril, 3 ml, 
confeccionada em polipropileno, bico com rosca. 

RYMCO 0,14 R$ 70,00 

45 10 Frascos Endozime para remoção de matérias orgânicas, 
embalagem com 5 litros. 

KELLDRIN R$ 94,50 R$ 
945,00 

47 150 Unid. Espéculo vaginal, descartável, tamanho M, valvas 
anatômicas de contornos lisos e regulares, 

ADLIN R$ 0,75 R$ 
112,50 



semelhante ao formato dos fórnices vaginais, 
dispositivo de abertura (parafuso borboleta). 

48 04 Caixas Lâmina para microscopia, não lapidada com 
extremidade fosca, 26.0x76.0mm espessura de 1.0 
a 1.2 mm, embalagem com 50 unidades. 

NEOLAB R$ 3,72 R$ 14,88 

58 500 Unid. Micropore 5cmx10m, embalagem com rolos de 10 
metros. 

CIEX R$ 3,66 R$ 
1.830,00 

60 150 Unid. Micropore 10cmx4,5m, embalagem com 1 unidade. CRAL R$ 4,65 R$ 
697,50 

 
- Material Odontológico: 

Item Quant. Ref. Descrição do objeto Marca Valor 
Unitário  

Valor 
Total 

78 01 Caixa Cimento forrador de hidróxido de cálcio, embalagem 
com 13 gramas de base + 11 gramas de catalisador + 
bloco de mistura, indicado para o capeamento pulpar 
e forramento protetor sob materiais restauradores, 
cimentos e outros materiais de base, biocompatível, 
não contém eugenol e não inibe a presa de resinas 
autopolimerizáveis ou fotopolimerizáveis, com 
coloração semelhante á dentina, fácil de misturar. 

TECHNEW R$ 16,80 R$ 16,80 

 
As especificações e condições constantes no Edital de Licitação nº 032/2018, 
Pregão Presencial nº 014/2018, assim como os termos da proposta vencedora 
da licitação, integram esta Ata de Registro de Preços (ARP), independente 
de transcrição.  
Havendo a necessidade de aquisição dos produtos que compõem o objeto 
desta ARP, o Município de São José das Missões convocará a empresa 
beneficiária para a retirada da nota de empenho, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no instrumento convocatório. O prazo de entrega dos 
produtos eventualmente solicitados é de no máximo 05 (cinco) dias úteis, 
contados a partir do recebimento da nota de empenho pela Contratada.  
O registro de preços terá a vigência de um ano, contado a partir da data 
de assinatura desta ARP.  
Conforme previsão contida no item 10.7 do Edital de Pregão Presencial nº 
014/2018 - SRP (art. 9º, III, do Decreto Municipal nº 031/2018), a Prefeitura 
Municipal de São José das Missões informa que serão permitidas adesões à 
esta ata de registro de preços. O quantitativo decorrente das adesões não 
poderá exceder ao quíntuplo da quantidade registrada para cada item na ata 
de registro de preços.  
 



Para dirimir questões possíveis divergências entre as partes, oriundas da 
presente Ata de Registro de Preços não possam ser dirimidas pela 
intermediação Administrativa, fica eleito o Foro de Comarca de Palmeira 
Das Missões/RS, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais 
privilegiado que se apresente. 
 

São José Das Missões/RS, 11 de Janeiro de 2019. 
 
 

_____________________________________ 
SILVIO PEDROTTI DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
 

_____________________________________ 
Sra. Dolores Picolotto de Souza 

Enfermeira 
Fiscal da Contratação 

 
 

___________________________________ 
MEDICENTRO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 

Representante da Empresa Sra. Patricia Rizzi Dalla Porta 
VENCEDORA 

 
Testemunhas: 
 
1a ____________________________ 
 
2a ____________________________ 


