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GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia

EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL N.º 9/2018-26 FMS

O Município de BREJO GRANDE DO ARAGUAIA através do  FUNDO MUNICIPA L DE SAUDE, 

leva ao conhecimento dos interessados que na forma da Lei nº 10.52 0, de 17 de 

julho de 2002, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com as respectivas 

alterações posteriores e demais legislação em vigor, fará realizar licitação 

na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço por item, EXCLUSIVA para 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, com fulcro na Lei nº 123/2006 e no 

Decreto Presidencial nº 8.538/2015,  conforme condição que trata do objeto, 

mediante as condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO

LOCAL: AV. 13 DE MAIO, 272, C. BREJO GRANDE DO ARAGUAIA-PA

DIA: 26 de Junho de 2018     HORÁRIO:   14:00

1. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início 

da abertura dos envelopes referentes a este Pregão serão realizados no 

primeiro dia útil de funcionamento do(a)  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

2. No local indicado, serão realizados os procedimentos pertinentes a 

este Pregão, com respeito ao (à):

2.1 - credenciamento dos representantes legais das licitantes  

interessadas em participar deste Pregão;

2.2 - recebimento da declaração de habilitação e dos envelopes 

Proposta e Documentação;

2.3 - abertura dos envelopes Proposta  e exame da conformidade das 

propostas;

2.4 - divulgação das licitantes classificadas e das 

desclassificadas;

2.5 - condução dos trabalhos relativos aos lances verbais;

2.6 - abertura do envelope Documentação da licitante detentora do 
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menor preço e exame da habilitação;

2.7 - devolução dos envelopes Documentação fechados às demais 

licitantes, após a assinatura do Contrato pela licitante vencedora;

2.8 - outros que se fizerem necessários à realização deste Pregão.

3. As decisões do Pregoeiro serão comunicadas diretamente aos 

interessados, durante a sessão, lavradas em ata, ou, ainda, a critério do 

Pregoeiro, por intermédio de ofício, com comprovação de seu recebimento. O 

resultado final do certame será também divulgado mediante ofício ou 

publicação na imprensa oficial.

4. A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito de Condições do 

Edital e de outros assuntos relacionados á presente licitação deverá ser 

efetuada pelas licitantes interessadas em participar do certame, no endereço 

AV. 13 DE MAIO, 272, C., BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, até o 2º (segundo) dia 

útil que anteceder a data estabelecida no preâmbulo deste Instrumento 

convocatório para a reunião de recebimento e abertura do envelopes  Proposta  

e  Documentação.

5. A resposta do Pregoeiro ao pedido de esclarecimento formulado será 

comunicado mediante ofício ou publicação na imprensa oficial.

DA LEGISLAÇÃO

6. O Edital da presente licitação pública reger-se-á, principalmente, 

pelos comandos legais seguintes:

6.1 - Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 - Instituto do Pregão;

6.2 - Lei nº 8.666, de 21.06.1993, e alterações posteriores - Lei 

de Licitações;

6.3 - Lei n.º 8.078, de 11.09.90 - Código de Defesa do Consumidor;

6.4 - demais legislação em vigor e nas exigências deste Edital e 

seus Anexos.

6.5 - Lei Complementar nº 123/2006 - Lei Geral da Micro e Pequena 

Empresa;

6.6 - Lei Complementar nº 147/2014 - Lei da Micro e Pequena 

Empresa;

6.7 - Decreto Federal nº 8.538/2015 - Prioridade para ME e EPP.

7. Para efeito deste Edital devem ser consideradas algumas definições 

importantes, tais quais:

7.1 - Pregão - modalidade de licitação em que a disputa pelo 

fornecimento de bens ou serviços comuns é feita em sessão pública, por meio 

de propostas de preços escritas e lances verbais;

7.2 - Bens e Serviços Comuns - aqueles cujos padrões de desempenho 
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e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 

especificações usuais no mercado;

7.3 - Unidade Gestora - Órgão licitador;

7.4 - Licitante - pessoa jurídica individual que adquiriu o 

presente Edital e seus elementos constitutivos/Anexos;

7.5 - Licitante Vencedora - pessoa jurídica individual habilitada 

neste procedimento licitatório e detentora da proposta mais vantaj osa, a quem 

for adjudicado o objeto deste Pregão.

CONDIÇÕES DO OBJETO

8. A presente licitação tem como objeto a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, 

MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E ORTOPÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES  E DEMANDAS 

DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO 

ARAGUAIA;

8.1 - Quando se tratar de quantidade estimada não constitui 

qualquer compromisso futuro para o  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE;

DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

9. Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que:

9.1 - detenham atividade pertinente e compatível com o objeto 

deste Pregão;

9.2 - comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos no 

Capítulo - DA DOCUMENTAÇÃO.

10. Não poderão concorrer neste Pregão:

10.1 - consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de 

constituição;

10.2 - empresas que estejam suspensas de participar de licitação 

realizada pelo Município de BREJO GRANDE DO ARAGUAIA;

10.3 - empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou 

contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da 

punição.

10.4 - Empresa de Grande Porte que não se enquadra nos limites 

permitidos para participação por item contratado.

DO PROCEDIMENTO
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11. No dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, 

serão recebidos os credenciamentos e aberta pelo(a) Pregoeiro(a) a sessão 

pública  destinada ao recebimento da declaração de habilitação e ao 

recebimento e abertura dos envelopes  Proposta  e  Documentação.

12. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante:

a) retardatária, a não ser como ouvinte;

b) que não apresentar a declaração de habilitação.

12.1 - Serão aplicadas as penalidades previstas na Condição 108 

deste Edital à licitante que fizer declaração falsa.

13. No horário indicado para início do Pregão, pretendendo a licitante 

credenciar representante, deverá apresentar à(o) Pregoeiro(a) documento 

comprovando possuir poderes para formulação de propostas e para prática de 

todos os demais atos relativos a este Pregão.

13.1 - Somente poderá participar da fase de lances verbais o 

representante legal da licitante, presente ao evento, devidamente 

credenciado.

14. No mesmo ato, o(a) Pregoeiro(a) receberá a declaração de habilitação 

e os envelopes Proposta e Documentação, em separado, procedendo, em seguida, 

à abertura dos envelopes Proposta e aos seguintes procedimentos:

14.1 - exame de conformidade da proposta, consistindo em  

conferência, análise e classificação das propostas em confronto com o objeto 

e exigências deste Edital;

14.2 - classificação da proposta escrita de menor preço e daquelas 

apresentadas com valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), 

em relação ao menor preço;

14.3 - seleção das melhores propostas, até o máximo de três, 

quaisquer que sejam os preços ofertados, quando não verificadas, no mínimo, 

três propostas escritas de preços nas condições definidas no subitem 

anterior;

14.3.1 - havendo empate no terceiro valor, serão selecionadas 

todas as licitantes que tenham ofertado o mesmo preço;

14.4 - colocação das propostas em ordem crescente de preço cotado 

para que os representantes legais das licitantes participem da etapa 

competitiva, por meio de lances verbais;
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14.5 - início da etapa de apresentação de lances verbais, que 

deverão ser formulados de modo sucessivo, em valores distintos e 

decrescentes.

Observação: Uma vez iniciada a abertura do envelope Proposta, não 

serão permitidas quaisquer retificações que possam influir no resu ltado final 

deste Pregão, ressalvado o disposto na Condição 34.

15. Classificadas as propostas, e uma vez iniciada a etapa competitiva, 

o(a) Pregoeiro(a) convidará individualmente os representantes legais das 

licitantes classificadas, de forma sequencial, a apresentar lances  verbais, a 

partir da licitante detentora da proposta de maior preço e as demais, em 

ordem decrescente de preços ofertados.

15.1 - A desclassificação da proposta da licitante importa sua 

exclusão das fases seguintes;

15.2 - após a fase de classificação, não caberá desistência das 

propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito 

pelo Pregoeiro.

16. A licitante que se abstiver de apresentar lance verbal, quando

convocada pelo Pregoeiro, ficará excluída dessa etapa e terá mantido o seu 

último preço apresentado para efeito de ordenação das propostas.

17. Concluída a fase de lances e definida a licitante de menor preço, o

(a) Pregoeiro(a) poderá solicitar amostra do produto ofertado.

17.1 Caso seja verificada a necessidade de solicitação de amostra,

o procedimento será interrompido para que, nos prazos previstos ne sse Edital, 

possa ser entregue e analisada a amostra solicitada;

17.2  após a emissão de parecer definitivo sobre a amostra 

apresentada, o(a) Pregoeiro(a) convocará todas as licitantes que p articiparam 

da fase de oferta de lances para, em nova reunião, comunicar a respeito da 

aceitabilidade do produto e, por conseguinte da proposta, e, também ser 

analisada a documentação da empresa ofertante do menor preço cuja amostra 

tenha sido aprovada.

18. A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos 

exigidos no envelope Documentação, ou os apresentar em desacordo com o 

estabelecido neste Edital ou com irregularidades, será inabilitada, sem 

prejuízo de ser-lhe aplicada, no que couber, as penalidades previstas na 

Condição 108 deste Edital e demais cominações legais.

18.1 - Não será admitida complementação de documentos 

posteriormente à sessão.
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19. Caberá a(o) Pregoeira(o), ainda, como parte das atribuições que lhe 

competem durante a realização deste Pregão:

19.1 - conduzir os trabalhos da equipe de apoio;

19.2 - examinar a aceitabilidade da proposta ou do lance de menor 

preço, quanto ao objeto e valor, decidindo, motivadamente, a respeito da 

escolha que vier a ser adotada;

19.3 - adjudicar o objeto deste Pregão à licitante vencedora, 

detentora da proposta considerada como a mais vantajosa para o(a)  FUNDO 

MUNICIPAL DE SAUDE  após constatado o atendimento das exigências deste 

Edital;

19.4 - receber, examinar e instruir os recursos contra suas 

decisões, relativamente a este Pregão;

19.5 - encaminhar a Autoridade Superior do(a)  FUNDO MUNICIPAL DE 

SAUDE processo relativo a este Pregão, devidamente instruído, após  ocorrida a 

adjudicação, com vistas à homologação deste procedimento licitatório e à 

contratação do objeto com a licitante vencedora.

20. À Autoridade Superior do(a)  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE caberá:

20.1 - adjudicar os resultado deste Pregão, após decidido(s) o(s) 

recurso(s) interposto(s) contra ato(s) do(a) Pregoeiro(a);

20.2 - homologar o resultado deste Pregão, após decididos os 

recursos porventura interpostos contra atos do(a) Pregoeiro(a), e promover a 

celebração do contrato correspondente.

21. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes 

Proposta e Documentação em um único momento, ou, ainda, se os trabalhos não 

puderem ser concluídos e (ou) surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas 

de imediato, os motivos serão consignados em ata e a continuação dar-se-á em 

sessão a ser convocada posteriormente.

21.1 - A interrupção dos trabalhos de que trata esta condição 

somente dar-se-á após a etapa competitiva de lances verbais;

21.2 - os envelopes não abertos e rubricados no fecho, 

obrigatoriamente, pelo(a) Pregoeiro(a) e pelos representantes legais das 

licitantes presentes, ficarão em poder do(a) Pregoeiro(a) e sob sua guarda 

até nova reunião oportunamente marcada para prosseguimento dos trabalhos.

22. Qualquer reclamação a respeito deverá ser feita, no ato da reunião, 
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pelos representantes legais das licitantes presentes. Não acolhida a 

reclamação, a matéria relativa ao procedimento pode ser objeto de recurso.

23. Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, 

obrigatoriamente, pelo(a) Pregoeiro(a), pela equipe de apoio e pelos 

representantes legais das licitantes presentes à sessão deste Pregão.

24. Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes 

Documentação, não caberá desclassificar as licitantes por motivo relacionado 

com a proposta, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após 

o julgamento.

25. É facultada à(o) Pregoeiro(a) ou à autoridade superior, em qualquer 

fase deste Pregão, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 

completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação 

ou de documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou da 

documentação.

25.1 - Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão 

da diligência promovida.

26. A adjudicação deste Pregão e a homologação do seu objeto somente 

serão efetivadas:

26.1 - se não houver manifestação da licitante de sua intenção de 

interpor recurso, devidamente registrada em ata durante o transcurso da 

sessão do Pregão;

a) nesse caso, a adjudicação caberá à(o) Pregoeiro(a);

26.2 - se houver interposição de recurso contra atos do(a) 

Pregoeiro(a), após o deferimento ou indeferimento do recurso interposto e 

dado conhecimento do seu resultado;

a) nesse caso, a adjudicação e a homologação caberão à 

Autoridade Superior do(a)  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

27. A abertura dos envelopes Proposta e Documentação será realizada 

sempre em sessão pública, devendo o(a) Pregoeiro(a) elaborar a ata

circunstanciada da reunião, que deverá obrigatoriamente ser assinada pelo(a) 

Pregoeiro(a), pelos membros da equipe de apoio que formularem pare cer técnico 

sobre o julgamento deste Pregão, seja com relação às propostas ou às 

documentações, e pelos representantes das licitantes presentes.

28. Da ata relativa a este Pregão constarão os registros dos 

representantes credenciados das licitantes, da análise das propostas e dos 

documentos de habilitação, dos preços das propostas escritas e dos lances 
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verbais apresentados, da manifestação da licitante de interpor recurso, sem 

prejuízo de outros registros entendidos necessários.

29. Após concluída a licitação e assinado o pertinente contrato, os 

envelopes não abertos contendo a documentação das demais licitantes ficarão 

em posse do(a)  Pregoeiro(a), à disposição das licitantes, pelo pe ríodo de 10 

(dez) dias úteis, após o que serão destruídos.

DO CREDENCIAMENTO

30. O representante legal da licitante deverá, no horário indicado no 

preâmbulo deste Edital, apresentar-se à(o) Pregoeiro(a) para efetuar seu 

credenciamento como participante deste Pregão, munido da sua carteira de 

identidade, ou de outra equivalente, e do documento que lhe dê poderes para 

manifestar-se durante a reunião de abertura dos envelopes Proposta e 

Documentação relativos a este Pregão.

30.1 - Considera-se como representante legal qualquer pessoa 

habilitada pela licitante, mediante estatuto ou contrato social, ou 

instrumento público ou particular de procuração, ou documento equivalente.

31. Entende-se por documento credencial:

a) estatuto ou contrato social, quando a pessoa credenciada for 

sócia, proprietária, dirigente ou assemelhada da empresa licitante, no qual 

estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 

decorrência de tal investidura;

b) procuração ou documento equivalente da licitante (devidamente 

reconhecido a firma em cartório) com poderes para que a pessoa credenciada 

possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste Pregão;

31.1 - o documento deverá dar plenos poderes ao credenciado para 

formular ofertas e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de 

interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, 

para praticar em nome da licitante todos os atos pertinentes a este Pregão;

31.2 - cada credenciado poderá representar apenas uma licitante;

31.3 - o representante legal da licitante que não se credenciar 

perante o(a) Pregoeiro(a) ficará impedido de participar da fase de lances 

verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interp or recurso, 

de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para representar 

a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes Proposta ou 

Documentação relativos a este Pregão.

a) nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances 
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verbais e mantido o seu preço apresentado na proposta escrita, par a efeito de 

ordenação das propostas e apuração do menor preço.

DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

32. Até o dia e  horário e no local fixados no preâmbulo deste Edital, o 

representante legal de cada licitante deverá apresentar à(o) Pregoeiro(a), 

simultaneamente, além do credenciamento e da declaração de habilitação (cf. 

Anexo II - Modelo "a") tratada nas Condições 11 e 14, a proposta escrita e a

documentação, em envelopes separados, fechados e rubricados no fecho e, de 

preferência, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em 

caracteres destacados, além da razão social da licitante, os seguintes 

dizeres:

             FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

            PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018-26 FMS

            ENVELOPE PROPOSTA

             FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

            PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018-26 FMS

            ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO

DA PROPOSTA - ENVELOPE PROPOSTA

33. A proposta contida no Envelope Proposta deverá ser apresentada, 

também, com as seguintes informações:

33.1 - emitida por computador ou datilografada, de preferência, 

redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, 

devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas;

33.2 - fazer menção ao número deste Pregão e conter a razão social 

da licitante, o CNPJ, número(s) de telefone(s) e de fax e e-mail, se houver, 

e o respectivo endereço com CEP, e, de preferência, com a indicaçã o do banco, 

a agência e respectivos códigos e o número da conta para efeito de  emissão de 

nota de empenho e posterior pagamento;

33.3 - conter o nome, estado civil, número do CPF (MF) e do 

documento de Identidade (RG), endereço e cargo na empresa, da pessoa que 

ficará encarregada da assinatura do Contrato;

33.3.1 - caso as informações de que trata este item 33.3 não 

constem da proposta, poderão ser encaminhadas posteriormente.

33.4 - indicar os prazos conforme previsto nas Condições 38 e 39;

33.5 - cotar os preços na forma solicitada no modelo de PLANILHA 
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DE FORMAÇÃO DE PREÇOS de que trata o Anexo I e, preferencialmente, o global 

da proposta, sendo facultada a apresentação por extenso dos valores por item 

e obrigatório o valor por extenso final;

33.6 - apresentar quaisquer outras informações julgadas 

necessárias e convenientes pela licitante.

34. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta

apresentada, seja com relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição 

que importe a modificação dos termos originais, ressalvadas apenas aquelas 

destinadas a sanar evidentes erros materiais, alterações essas que serão 

avaliadas pela autoridade superior do(a)  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

34.1 - Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer 

erros aritmético e o preço global da proposta, se faltar;

34.2 - a falta de data e (ou) rubrica da proposta poderá ser 

suprida pelo representante legal presente à reunião de abertura do s envelopes 

Proposta com poderes para esse fim;

34.3 - a falta do CNPJ e (ou) endereço completo poderá também ser 

preenchida pelos dados constantes dos documentos apresentados dentro do 

envelope Documentação.

DOS PREÇOS

35. A licitante deverá indicar o preço unitário POR ITEM e, 

preferencialmente, o global da proposta, conforme PLANILHA DE FORMAÇÃO DE 

PREÇOS de que trata o Anexo I.

36. Somente serão aceitos preços cotados em moeda nacional, ou seja, em 

Real (R$), em algarismos arábicos e, de preferência, também por extenso, 

prevalecendo este último em caso de divergência. Nos preços cotados deverão 

estar inclusos os impostos, taxas, fretes e as despesas decorrentes do 

fornecimento, bem ainda, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser 

concedidos.

36.1. A cotação apresentada e levada em consideração para efeito 

de julgamento será da exclusiva e total responsabilidade da licitante.

DOS PRAZOS

38. A licitante vencedora ficará obrigada a fazer a entrega do produto, 

conforme a necessidade e o interesse do(a)  FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE no prazo 

máximo de 24 (Vinte e quatro) horas após o recebimento da Autorização de 

Fornecimento expedida pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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39. A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias contados 

da data de recebimento e abertura dos envelopes Documentação e Proposta.

40. Caso os prazos estabelecidos nas Condições anteriores não estejam 

indicados na proposta, os mesmos serão considerados como aceitos pela 

licitante para efeito de julgamento.

41. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer

dentro do período de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e 

caso persista o interesse do(a)  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE este(a) poderá 

solicitar prorrogação geral da validade acima referida, por igual prazo, no 

mínimo.

42. Decorridos 60 (sessenta) dias da data prevista para o recebimento e 

abertura dos envelopes Proposta e Documentação, sem a solicitação ou a 

convocação de que tratam as Condições 41 e 80, respectivamente, ficam as 

licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

43. Para efeito de julgamento, não será aceita, sob qualquer título, 

oferta de outros valores que não sejam aqueles solicitados na PLANILHA DE 

FORMAÇÃO DE PREÇOS, constante do Anexo I.

44. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste 

Pregão, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

45. Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos 

insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos , ainda que 

este Pregão não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade da própria lici tante, para 

os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.

46. À(o) Pregoeiro(a), além do recebimento e exame das propostas, caberá 

o julgamento da obediência às Condições aqui estabelecidas e a dec isão quanto 

a dúvidas ou a omissões deste Edital.

47. A(o) Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao 

Quadro de Pessoal do(a)  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ou, ainda, de pessoas 

físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

DAS AMOSTRAS

48. As amostras solicitadas de acordo com a Condição 17 deverão ser 

encaminhadas à(o)  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE localizada à Rua Governador 

Valadares, s/n, no prazo máximo e improrrogável de 3 (três) dias úteis, 
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contados da solicitação.

48.1 - a licitante que não encaminhar a amostra no prazo 

estabelecido, terá sua cotação desconsiderada para efeito de julgamento.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

49. Após a análise das propostas, serão desclassificadas, com base no 

artigo 48, incisos I e II da Lei n.º 8.666/93, as propostas que:

49.1 - apresentarem preços excessivos ou com preços manifestamente 

inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demo nstrada sua 

viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos 

são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são 

compatíveis com a execução do objeto;

49.2 - não atenderem às exigências contidas neste Pregão.

DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

50. Durante o julgamento e a análise das propostas, será verificada, 

preliminarmente, a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos 

estabelecidos neste Edital, devendo ser classificadas para a etapa

competitiva, ou seja, fase de lances verbais, somente aquelas que atenderem 

plenamente a esses requisitos.

51. Feito isso, o(a)  Pregoeiro(a) classificará a licitante autora da 

proposta de menor preço por item e todas aquelas apresentadas com preços 

sucessivos e superiores em até 10% (dez) por cento, em relação ao menor preço 

ofertado, dispostos em ordem crescente, para que os  representantes legais 

das licitantes participem da etapa de lances verbais.

52. Quando não forem identificadas, no mínimo, três propostas escritas, 

a partir do critério definido na Condição anterior, o(a) Pregoeiro(a) fará a 

classificação dos três menores preços sucessivos, em ordem crescente, 

quaisquer que sejam os valores ofertados, para que os representantes legais 

das licitantes participem, também, da etapa de lances verbais. Hav endo empate 

no terceiro valor, serão convocadas todas as licitantes que tiverem ofertado 

o mesmo preço.

52.1 - A licitante oferecerá lance verbal sobre o preço unitário 

ofertado.

53. Analisadas as propostas apresentadas e concluída a etapa de lances 

verbais, a classificação final far-se-á pela ordem crescente dos preços.

53.1 - Será considerada como mais vantajosa para o(a)  FUNDO 
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MUNICIPAL DE SAUDE a oferta de menor preço, proposto e aceito, obtido na 

forma da Condição anterior.

54. Aceita a proposta de menor preço (cuja amostra tenha sido aprovada, 

se for o caso), será aberto o envelope Documentação, contendo os documentos 

de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas 

condições habilitatórias no Registro de Cadastro de Fornecedores d o(a)  FUNDO 

MUNICIPAL DE SAUDE assegurando-se à licitante já cadastrada o direito de 

apresentar a documentação atualizada e regularizada na própria sessão.

55. Ocorrendo alguma das condições abaixo previstas, o Pregoeiro poderá 

negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço:

55.1 - se não houver lances verbais e o menor preço estiver em 

desacordo com o estimado pela Administração do(a)  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

para o fornecimento;

55.2 - mesmo após encerrada a etapa competitiva (ordenação das 

ofertas e exame quanto ao objeto e valor ofertado, à aceitabilidade da 

proposta classificada em primeiro lugar, ou seja, a de  menor preço;

55.3 - se não for aceita a proposta escrita de menor preço;

55.4 - se a licitante detentora do menor preço desatender às 

exigências habilitatórias.

a) Na ocorrência das situações previstas nos subitens 55.3 e 

55.4, será examinada a oferta seguinte e a sua aceitabilidade, procedida à 

habilitação da licitante que tiver formulado a proposta, na ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda às 

condições deste Edital;

b) na hipótese da alínea anterior, o(a) Pregoeiro(a) poderá 

negociar diretamente com o proponente para que seja obtido o melhor preço.

56. Verificado que a proposta de Menor Preço atende às exigências 

fixadas neste Edital, quanto à proposta e à habilitação, será a respectiva 

licitante declarada vencedora do certame.

DO DESEMPATE

57. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e não havendo 

lances, será efetuado sorteio em ato público, com a participação de todas as 

licitantes.
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DA DOCUMENTAÇÃO

58. As licitantes regularmente cadastradas no Cadastro de Fornecedores 

do(a)  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, as quais terão suas condições de habilitação 

verificadas pela Comissão de Licitação, ou que apresentarem Certificado de 

Registro Cadastral do(a)  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE deverão apresentar em 

envelope fechado os documentos relacionados a seguir:

58.1 - declaração, observadas as penalidades cabíveis, de 

superveniência de fato impeditivo da habilitação;

58.2 - declaração da licitante de que não possui em seu quadro de 

pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalh o, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do 

art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei n.º 9.854, de 1999), cf. Anexo 

II;

59. A licitante não cadastrada no Cadastro de Fornecedores do(a)  FUNDO 

MUNICIPAL DE SAUDE ou que por qualquer motivo opte por habilitar -se perante a 

Comissão de Licitação deverá apresentar em envelope fechado os documentos 

relacionados a seguir:

59.1. registro comercial, no caso de empresa individual;

59.2. ato constitutivo, estatuto ou Contrato social em vigor 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresariais e, no caso 

de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores;

a) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de 

todas as alterações ou da consolidação respectiva;

59.3. inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício;

59.4. decreto de autorização, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou 

autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir;

59.5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas

- CNPJ, juntamente com o quadro de sócios e administradores;

59.6. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes, relativo ao

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual;
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59.6.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos 

tributos municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal 

condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal  do 

domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei; 

59.7. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante 

certidão conjunta negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa, 

relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

59.8. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual;

59.9. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual, juntamente com a da Unidade Gestora;

59.10. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS), mediante Certificado de Regularidade do FGTS;

59.11. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 

Justiça do Trabalho, mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

(CNDT), ou certidão positiva com efeitos de negativa.

59.12. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou 

liquidação judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida 

pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo 

de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a 

menos de 1 ano da data da sua apresentação;

59.13. Certidão Negativa no Cadastro Nacional de Empresas 

Inidôneas e Suspensas - CEIS;

59.14. Certidão Negativa no Cadastro Nacional de Condenações 

Cíveis, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça;

59.15. Alvará de Licença e Funcionamento da Sede do Proponente;

59.16. Certidão de Regularidade perante ao Conselho Federal de 

Farmácia, devidamente acompanhado do Registro do Responsável Técni co junto ao 

Conselho Regional de Farmácia;

59.17. Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária da sede da

Proponente;

59.18. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 
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exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem 

a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando 

encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, 

tomando como base a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS 

- DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela  Fundação Getúlio Vargas -

FGV ou de outro indicador que o venha substituir.

a.1) a demonstração da boa situação financeira será avaliada 

pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 

Corrente (LC), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE  +  REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

     _____________________________________________

     PASSIVO CIRCULANTE  +  EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

SG =                    ATIVO TOTAL

     _____________________________________________

     PASSIVO CIRCULANTE  +  EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE

     ____________________

     PASSIVO CIRCULANTE

a.1.1) as fórmulas deverão estar devidamente aplicadas 

em memorial de cálculos juntado ao balanço;

a.1.2) caso o memorial não seja apresentado, a Comissão 

de Cadastramento reserva-se o direito de efetuar os cálculos;

a.1.3) se necessária a atualização do balanço e do 

patrimônio líquido, deverá ser apresentado, juntamente com os documentos em 

apreço, o memorial de cálculo correspondente.

Observações: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

1) sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/76 (sociedade anônima):

- registrados e arquivados na Junta Comercial da sede ou domicílio 

da licitante;

- publicados em Diário Oficial;

- publicados em jornal de grande circulação;

- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da 

sede ou domicílio da licitante.
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2) sociedades limitada (LTDA):

- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de 

Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da 

sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente;

- fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente 

registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

licitante;

3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei n.º 9.317, de 05 de 

dezembro de 1996 - Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte 

"SIMPLES":

- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de 

Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da 

sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente;

- fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente 

registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

licitante;

4) sociedade criada no exercício em curso:

- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou 

autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, ou o 

original devidamente assinado por Contador ou por outro profissional 

equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

5) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar 

assinadas por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente 

registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

60. Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira 

deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa 

efetuada por Tradutor Juramentado e também devidamente consularizados ou 

registrados no Cartório de Títulos e Documentos.

61. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua 

portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou 

registrados no Cartório de Títulos e Documentos.

62. As declarações relacionadas na Condição 59, deverão ser emitidas em 

papéis timbrados dos Órgãos ou Empresas que as expedirem.

63. O representante legal que assinar pela empresa licitante os 

documentos de que trata a Condição 59 deverá estar credenciado par a esse fim, 
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e  comprovar essa condição se o(a) Pregoeiro(a) assim vier a exigir.

64. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para 

habilitação deverão estar:

64.1 - em nome da licitante e, preferencialmente, com número do 

CNPJ e com o endereço respectivo:

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão 

estar em nome da matriz;

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão 

estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

64.2 - datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data 

de abertura do envelope Proposta, quando não tiver prazo estabelecido pelo 

órgão competente expedidor.

a) não se enquadram no prazo de que trata o item anterior os 

documentos cuja validade é indeterminada, como é o caso dos atestados de 

capacidade técnica.

65. Os documentos exigidos neste Pregão poderão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia, autenticada por Cartório  competente 

ou pelo(a) Pregoeiro(a) e equipe de apoio, ou publicação em órgão da imprensa 

oficial.

65.1 - Os documentos previstos na Condição 59 poderão ser 

autenticados pelo(a) Pregoeiro(a) ou pela equipe de apoio a partir do 

original, até 24 (Vinte e quatro) horas que anteceder o dia marcado para 

abertura dos envelopes Documentação;

65.2 - serão aceitas somente cópias legíveis;

` 65.3 - não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;

65.4 - o(a) Pregoeiro(a) reserva-se o direito de solicitar o 

original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário.

DO JULGAMENTO E DA DESQUALIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS

66. Após examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de 

habilitação das licitantes, mediante confronto com as condições de ste Edital, 

serão desqualificados e não aceitos  aqueles que não atenderem às exigências 

aqui estabelecidas.

67. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, o(a) Pregoeiro(a) 

poderá fixar-lhes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novos 
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documentos escoimados das causas referidas no ato inabilitatório.

67.1 - Serão exigidos para reapresentação apenas os documentos 

desqualificados e não aceitos;

67.2 -  os licitantes poderão abdicar do prazo estabelecido, de 

comum acordo.

DO TIPO DE LICITAÇÃO

68. Trata-se de licitação do tipo menor preço, conforme disposto no art. 

4º, inciso X, da Lei nº 10.520/2002.

DO DIREITO DE PETIÇÃO

69. A manifestação da intenção de interpor recurso, pleiteada pela

licitante, deverá ser feita ao final da sessão, com registro em ata da 

síntese das suas razões de recorrer, nos casos de:

69.1 - julgamento das propostas;

69.2 - habilitação ou inabilitação da licitante;

69.3 - outros atos e procedimentos.

70. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor 

recurso, no momento da sessão deste Pregão, implicará decadência e preclusão 

desse direito da licitante, podendo o(a) Pregoeiro(a) adjudicar o objeto à 

licitante vencedora.

71. Manifestada e registrada a intenção da licitante de interpor recurso 

contra decisões do(a) Pregoeiro(a), caberá àquela a juntada dos memoriais 

relativos ao recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da lavratura 

da ata.

72. O recurso será recebido por memorial dirigido à(o) Pregoeiro(a), 

praticante do ato recorrido, e estará disponível às demais licitantes para 

impugná-lo ou não, apresentando suas contra-razões, no período de 3 (três) 

dias úteis.

72.1 - as licitantes que desejarem impugnar ou não o recurso, 

ficarão intimadas a fazê-lo desde a reunião de realização deste Pregão;

72.2 - será franqueada aos licitantes, sempre que esta for 

solicitada, vista imediata dos autos;

a) o prazo de impugnação do recurso será contado do término 

do prazo do recorrente.
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73. O recurso porventura interposto contra decisão do(a) Pregoeiro(a) 

não terá efeito suspensivo e, se acolhido, invalidará apenas os atos 

insuscetíveis de aproveitamento.

74. Caberá à(o) Pregoeiro(a) receber, examinar e instruir os recursos 

impetrados contra suas decisões e a Autoridade Superior do(a)  FUNDO 

MUNICIPAL DE SAUDE a decisão final sobre os recursos contra atos do(a) 

Pregoeiro(a).

75. Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a Autoridade Superior do(a)  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE poderá 

adjudicar e homologar este procedimento de licitação e determinar a 

contratação com a licitante vencedora.

76. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante 

que pretender reconsideração total ou parcial das decisões do(a) P regoeiro(a) 

deverão ser apresentados por escrito, exclusivamente, e anexados ao recurso 

próprio.

76.1 - A licitante deverá comunicar à(o) Pregoeiro(a) o recurso 

interposto, logo após ter sido protocolizado junto a(o)  FUNDO MUNICIPAL DE 

SAUDE.

DA ADJUDICAÇÃO

77. O fornecimento dos produtos correspondente ao objeto será adjudicado 

por POR ITEM, depois de atendidas as Condições deste Edital.

DO TERMO DE CONTRATO

78. Sem prejuízo do disposto nos Capítulos III a IV da Lei n.º 8.666/93, 

o Contrato referente ao fornecimento dos produtos constantes do objeto será 

formalizado e conterá, necessariamente, as Condições já especificadas neste 

Ato Convocatório.

79. Quaisquer condições apresentadas pela licitante vencedora em sua 

proposta, se pertinentes, poderão ser acrescentadas ao Contrato a ser 

assinado.

DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO

80. A(O)  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE convocará oficialmente a licitante 

vencedora durante a validade da proposta para, no prazo máximo de 5 (cinco) 

dias úteis, assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente 

sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo do previsto no art. 

81 da Lei n.º 8.666/93, no art. 7º da Lei n.º 10.520/2002 e neste Edital.
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81. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual

período, quando solicitado pela licitante vencedora, durante o seu

transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela(o)  FUNDO 

MUNICIPAL DE SAUDE.

82. É facultado à(o) Pregoeiro(a) , quando a convocada não assinar o 

referido documento no prazo e condições estabelecidos, chamar as licitantes 

remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo, examinada, 

quanto ao objeto e valor ofertado, a aceitabilidade da proposta cl assificada, 

podendo, inclusive, negociar diretamente com o proponente para que seja 

obtido melhor preço, ou revogar este Pregão, independentemente da cominação 

do previsto no art. 81 da Lei n.º 8.666/93, no art. 7º da Lei n.º 10.520/2002 

e neste Edital.

82.1 - a recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o 

Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 

estabelecido pelo(a)  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE caracteriza o descumprimento 

total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente 

estabelecidas.

DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

83. A execução do Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-

ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, 

aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 

Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei 

n.º 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal.

DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

84. O prazo de vigência do contrato será a partir da data de sua 

assinatura até 30/05/2019, com validade e eficácia legal após a pu blicação do 

seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se 

excluir o primeiro e incluir o último.

DOS ENCARGOS DO(A)  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E DA LICITANTE VENCEDORA

85. Caberá a(o)  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE:

85.1 - permitir acesso dos empregados da licitante vencedora às 

dependências do(a)  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE para a entrega dos produtos;

85.2 - impedir que terceiros forneçam o produto objeto deste 

Pregão;

85.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a 

ser solicitados pelos empregados da licitante vencedora;
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85.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de 

serem consumidos;

85.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante 

comunicação a ser feita pelo Serviço de Almoxarifado;

85.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento 

expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o fornecimento do produto o bjeto deste 

Pregão;

85.7 - comunicar à licitante vencedora, qualquer irregularidade no 

fornecimento do produto e interromper imediatamente o fornecimento, se for o 

caso.

86. Caberá à licitante vencedora:

86.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as 

despesas decorrentes dos serviços, tais como:

a) salários;

b) seguros de acidentes;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vales-refeição;

f) vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo 

Governo.

86.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares 

da(o)  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, porém sem qualquer vínculo empregatício com 

o órgão;

86.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, 

quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que 

seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da(o)  

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE;

86.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às 

dependências d(a)o  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE;

86.5 - responder pelos danos causados diretamente à(o)  FUNDO 

MUNICIPAL DE SAUDE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante 

o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa respons abilidade a 

fiscalização ou o acompanhamento pel(a)o  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE;

86.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente 
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a bens de propriedade do(a)  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE quando esses tenham 

sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;

86.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de 

Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse do(a)  FUNDO 

MUNICIPAL DE SAUDE no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após o recebimento 

da Autorização de Fornecimento;

86.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de 

consumo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do recebimento 

da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado;

86.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do(a)  FUNDO MUNICIPAL 

DE SAUDE por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 

esclarecimentos que julgar necessário;

86.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do 

contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

87. À licitante vencedora caberá, ainda:

87.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos 

previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e 

trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os 

seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o(a)  FUNDO 

MUNICIPAL DE SAUDE;

87.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as 

providências e obrigações estabelecidas na legislação específica d e acidentes 

de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele , ainda que 

acontecido em dependência do(a)  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE;

87.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, 

civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou 

vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

87.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e 

comerciais resultantes da adjudicação deste Pregão.

88. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos 

estabelecidos na Condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu 

pagamento à(o)  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE nem poderá onerar o objeto deste 

Pregão, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a 
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qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o(a)  FUNDO 

MUNICIPAL DE SAUDE.

DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

89. Deverá a licitante vencedora observar, também, o seguinte:

89.1 - é expressamente proibida a contratação de servidor 

pertencente ao Quadro de Pessoal do(a)  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE durante a 

vigência do Contrato;

89.2 -  é expressamente proibida, também, a veiculação de 

publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização do(a)  

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE;

89.3 -  é vedada a subcontratação de outra empresa para o 

fornecimento do produto objeto deste Pregão.

DA ENTREGA DO OBJETO

90. O Objeto licitado deverá ser entregue pela CONTRATADA, na sede da 

CONTRATANTE, sem nenhum custo adicional;

90.1. Após feita a solicitação de compra pela CONTRATANTE, a 

CONTRATADA terá o prazo máximo de 24 (Vinte e quatro) horas para realizar a 

entrega, o não cumprimento incidirá na quebra de contrato;

91. Os volumes contendo o produto deverão estar, ainda, identificados 

externamente com os dados constantes da Nota Fiscal e o endereço de entrega.

DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO

92. O Objeto licitado deverá ser entregue na Secretaria Municipal de 

Saúde em dia e em horário de expediente normal;

92.1. Qualquer despesa com o transporte e/ou extravio de 

mercadoria, ficará a cargo da CONTRATADA.

DO RECEBIMENTO DO PRODUTO

93. O recebimento do produto deverá ser efetuado por servidor designado 

para esse fim, representando o(a)  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

94. O contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado 

pelo(a)  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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95. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 

servidor designado deverão ser solicitadas ao Ordenador de Despesas do(a)  

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE em tempo hábil para a adoção das medidas 

convenientes.

96. A licitante vencedora deverá manter preposto, aceito pelo(a)  FUNDO 

MUNICIPAL DE SAUDE durante o período de vigência do Contrato, para

representá-la administrativamente sempre que for necessário.

DA ATESTAÇÃO

97. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto 

caberá ao Chefe do Serviço de Almoxarifado do(a)  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ou 

a outro servidor designado para esse fim.

DA DESPESA

98. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está 

a cargo da dotação orçamentária: Exercício 2018 Atividade 

1412.101220126.2.076 Manutenção do Fundo  Municipal de Saúde , Classificação 

econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.

DO PAGAMENTO

99. A adjudicatária deverá apresentar nota fiscal para liquidação e 

pagamento da despesa, no prazo de até 30 (trinta) dias contados do

adimplemento da obrigação.

100. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar 

acompanhada das guias de comprovação de recolhimento dos encargos 

previdenciários (INSS e FGTS), em original ou em fotocópia autenticada.

101. A(O)  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE reserva-se o direito de recusar o 

pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em 

perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações 

apresentadas e aceitas.

102. A(O)  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE poderá deduzir do montante a pagar 

os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante 

vencedora, nos termos deste Pregão.

103. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto

pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere 

direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de 

pagamento.

AV. 13 DE MAIO, 272, C., BREJO GRANDE DO ARAGUAIA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia

104. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante 

não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a 

taxa de compensação financeira devida pelo(a)  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE entre 

a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, 

será a seguinte:

EM = I x N x VP

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento;

VP  =  Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação  financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX)       365    I = (6/100)        365    I = 0,0001644

TX  = Percentual da taxa anual  = 6%.

104.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será 

incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

105. O Contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos 

nos artigos 57 e 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da(o)  FUNDO 

MUNICIPAL DE SAUDE com a apresentação das devidas justificativas adequadas a 

este Pregão.

DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

106. No interesse da(o)  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE o valor inicial 

atualizado do Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% 

(vinte e cinco por cento), conforme disposto no Artigo 65, parágrafos 1º e 

2º, da Lei nº 8.666/93.

106.1 - a licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas 

condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; 

e

106.2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite 

estabelecido nesta condição, exceto as supressões resultantes de a cordo entre 

as partes.

DAS PENALIDADES
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107. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, resultante deste 

Pregão, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assu midas, a(o)  

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à 

licitante vencedora as sanções a seguir relacionadas:

107.1 - advertência;

107.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 

Contrato, no caso de inexecução total do contrato;

107.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso 

e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 

Contrato, quando a licitante vencedora, injustificadamente ou por motivo não 

aceito pela(o)  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE deixar de atender totalmente à 

Autorização de Fornecimento ou à solicitação previstas nos itens 86.7 e 86.8 

deste Edital;

107.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e 

por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 

Contrato, quando a licitante vencedora, injustificadamente ou por motivo não 

aceito pela(o)  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE atender parcialmente à Autorização 

de Fornecimento ou à solicitação previstas nos itens 86.7 e 86.8 deste 

Edital;

107.5 - suspensão temporária de participar em licitação e 

impedimento de contratar com a(o)  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, por a té 2 (dois) 

anos;

Obs.: as multas previstas nos subitens 107.2 a 107.4 desta 

Condição serão recolhidas no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da 

comunicação oficial.

108. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração

Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da 

citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria  autoridade 

que aplicou a penalidade, a licitante que:

108.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão;

108.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

108.3 - comportar-se de modo inidôneo;

108.4 - fizer declaração falsa;

108.5 - cometer fraude fiscal;

108.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;

108.7 - não celebrar o contrato;

108.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;

108.9 - apresentar documentação falsa.
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109. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, 

ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do(a)  

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE e, no que couber, às demais penalidades r eferidas no 

Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.

110. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente 

justificado e aceito pela(o)  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE em relação a um dos 

eventos arrolados na Condição 108, a licitante vencedora ficará isenta das 

penalidades mencionadas.

111. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar 

com a(o)  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE poderão ser aplicadas à licitante 

vencedora juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 

efetuados.

DA RESCISÃO

112. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, 

conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93.

113. A rescisão do Contrato poderá ser:

113.1 - determinada por ato unilateral e escrito da(o)  FUNDO 

MUNICIPAL DE SAUDE nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 

78 da Lei mencionada, notificando-se a licitante vencedora com a antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias; ou

113.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no 

processo da licitação, desde que haja conveniência para a(o)  FUND O MUNICIPAL 

DE SAUDE;

113.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a 

matéria.

114. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização 

escrita e fundamentada da autoridade competente.

114.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente 

motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

115. Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para 

solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar este Edital, desde que 

encaminhada com antecedência  de até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada 

para recebimento das propostas.
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116. Caberá á(o) Pregoeiro(a) decidir sobre a petição interposta no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da petição.

117. Se acolhida a petição contra este Edital, será designada nova data 

para a realização deste Pregão.

118. A solicitação de esclarecimentos, de providências ou de impugnação 

deverá ser comunicada à(o) Pregoeiro(a), logo após ter sido protocolizada 

junto a(o)  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

119. A impugnação feita tempestivamente não impedirá a licitante de 

participar deste processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a 

ela pertinente, caso a decisão sobre a petição não seja prolatada antes da 

data marcada para o recebimento e abertura dos envelopes Proposta e 

Documentação.

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

120. A licitante vencedora deverá citar em sua proposta, ou encaminhar 

posteriormente, o nome e o número do telefone, para possíveis contatos, da 

pessoa que ficará responsável pelo fornecimento do objeto deste Pregão.

121. Em caso de dúvida, a interessada deverá contatar a(o)  FUNDO 

MUNICIPAL DE SAUDE na AV. 13 DE MAIO, 272, C., BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, ou 

pelos telefones: (  ), no horário de expediente, para obtenção dos

esclarecimentos que julgar necessários.

DO PREGÃO

122. A critério da(o)  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE este Pregão poderá:

122.1 - ser anulado, se houver ilegalidade de ofício ou por 

provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;

122.2 - ser revogado, a juízo da(o)  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE se 

for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, decorrente 

de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 

justificar tal conduta;

122.3 - ter sua data de abertura dos envelopes Proposta e 

Documentação transferida, por conveniência exclusiva da(o)  FUNDO MUNICIPAL 

DE SAUDE.

123. Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste Pregão:

123.1 - a anulação do procedimento licitatório por motivo de 
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ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no 

parágrafo único do art. 59 da Lei n.º 8.666/93;

123.2 - a nulidade do procedimento licitatório induz à do 

Contrato, ressalvado, ainda, o dispositivo citado na alínea anterior; e

123.3 - no caso de desfazimento do processo licitatório, fica 

assegurado o contraditório e a ampla defesa.

DOS ANEXOS

124. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

ANEXO I - Planilha de Formação de Preços;

ANEXO II - Modelos das Declarações;

ANEXO III - Termo de Referência;

ANEXO IV - Minuta de Contrato;

DO FORO

125. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não 

possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no 

Foro da Cidade de SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA, com exclusão de qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja.

 BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA, 05 de Junho de 2018.

FREDSON FERNANDO DIAS

  COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PREGOEIRO

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Proposta de preços
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PREGAO                              No: 9/2018-26 FMS  
Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia  

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
          NOME: PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO             
          ENDEREÇO: AV. 13 DE MAIO, 272, C., BREJO GRANDE DO ARAGUAIA 

EMPRESA : 
          NOME: ADELMIR RODRIGUES FERREIRA                                  
          ENDEREÇO : Rua Jacob Eloy de Souza, 361                      
          BAIRRO : Centro   CIDADE : Brejo Grande do Araguaia - PA
          RG : 1800293(2ªVIA)  PC/II-PA
          CPF : 409.253.901-00

VALOR VALOR
ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE UNITÁRIO R$ TOTAL R$
1 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO 50000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : A embalagem do produto deverá conter a impressão venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle -
CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
2 ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO 15000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : A embalagem do produto deverá conter a seguinte impressão venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e 
Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
3 ACETILCISTEINA XAROPE ADULTO 2000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Aparência Líquido Claro Índice de refração 1,452 Peso p/ml a 20°C 0,973g Ponto de ebulição 140°C Embalagem com certificado de análise contendo lote, fabricante, data fabricação e 
validade.

Valor total extenso:
4 ACETILCISTEINA XAROPE INFANTIL 2000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Aparência Líquido Claro Índice de refração 1,452 Peso p/ml a 20°C 0,973g Ponto de ebulição 140°C Embalagem com certificado de análise contendo lote, fabricante, data fabricação e 
validade.

Valor total extenso:
5 ALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGÁVEL 400MG 20000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : A embalagem do produto deverá conter a seguinte impressão venda proíbida pelo comércio Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e 
Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
6 ALBENDAZOL SUSPENSÃO ORAL 2000,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : Frasco com 10ml com 40mg/10mlA embalagem deve conter venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e 
Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
7 AMINOFILINA COMPRIMIDO 100 MG 1000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : A embalagem do produto deverá conter a seguinte impressão: venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e 
Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
8 AMBROXOL SOLUÇÃO ORAL (XAROPE) 3MG/ML FRASCO COM 100ML 2000,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : A embalagem do produto deverá conter a seguinte impressão: venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e 
Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.
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Valor total extenso:
9 AMBROXOL SOLUÇÃO ORAL (XAROPE) 6MG/ML FRASCO COM 100ML 2000,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : A embalagem do produto deverá conter a seguinte impressão: venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e 
Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
10 AMOXICILINA 250MG/5ML FRASCO 60ML 5000,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : Para suspensão oral 250mg/5mL fr. com 60mL a embalagem do produto deverá conter a seguinte impressão: venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e 
Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por 
tradutor oficial.

Valor total extenso:
11 AMOXICILINA CÁPSULA 500MG 50000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : A embalagem do produto deverá conter a seguinte impressão: venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e 
Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
12 AMPICILINA SUSPENSÃO ORAL 250MG 1500,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : Frasco 60ml. A embalagem deve conter venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do 
fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
13 AMPICILINA 500MG COMPRIMIDO ENVELOPADO 50000,000 CAIXA   0,00 0,00

Especificação : Caixa com 500 comprimidos. A embalagem do produto deverá conter a seguinte impressão: venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de 
Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor 
oficial.

Valor total extenso:
14 ANLODIPINO 10 MG 6000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Valor total extenso:
15 ATENOLOL 100 MG 20000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Valor total extenso:
16 ATENOLOL 50 MG 10000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Valor total extenso:
17 AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO 10000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : Pó para suspensão oral frasco com 15 mL. A embalagem deve conter venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
18 AZITROMICINA SUSPENSÃO 1000,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : Pó para suspensão oral frasco com 15 mL. A embalagem deve conter venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
19 BROMETO DE IPATROPRIO GOTAS 200,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : para análise de medicamentos, alimentos, saneantes, com: - pureza mínima 99,5%. - teor máximo de impurezas permitidas em ppm: bromato 10 ppm ; cloro 500 ppm e sulfato 10 ppm. 
Embalagem: frasco com 1 kg, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

Valor total extenso:
20 BUTILBROMETO DE ESCOPALAMINA COMPRIMIDO 2000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : A embalagem do produto deverá conter a seguinte impressão: venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e 
Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
21 BUTILBROMETO DE ESCOPALAMINA GOTAS 500,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : A embalagem do produto deverá conter a seguinte impressão: venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e 
Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.
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Valor total extenso:
22 BUTILBROMETO ESCOPALAMINA+DIPIRONA COMPRIMIDO 12000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : A embalagem do produto deverá conter a seguinte impressão: venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e 
Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
23 BUTILBROMETO ESCOPALAMINA+DIPIRONA GOTAS 2000,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : + clavulonato de potássio 125 mg cápsulas deve conter na embalagem a descricao proíbida a venda pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas 
Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
24 CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO 100000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : Comprimido envelopado, caixa com 500 comprimidos. A embalagem do produto devera conter a seguinte impressao: venda proibida pelo comercio. Apresentar registro dos produtos na 
Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricacao e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem 
traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
25 CAPTOPRIL 50MG COMPRIMIDO 30000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : Comprimido envelopado, caixa com 500 comprimidos. A embalagem do produto devera conter a seguinte impressao: venda proibida pelo comercio. Apresentar registro dos produtos na 
Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricacao e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem 
traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
26 CEFALEXINA 250 MG/5 ML 2400,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : Suspensão oral 250 mg/5 mL frasco com 60mL. a embalagem do poduto devera conter a seguinte impressão: venda proibida pelo comercio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e 
Certificado de Boas Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por 
tradutor oficial.

Valor total extenso:
27 CEFALEXINA 500 MG 20000,000 CÁPSULA 0,00 0,00

Especificação : Capsula/dragea 500 mg a embalagem do produto devera conter a seguinte impressão: venda proibida pelo comercio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas 
Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
28 CETOCONAZOL 20MG/G CREME 3000,000 TUBO    0,00 0,00

Especificação : Creme tubo 30g. A embalagem do produto devera conter a seguinte impressao: venda proibida pelo comercio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolucao Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
29 CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO 5000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : Os comprimidos de Cetoconazol são brancos, redondos, com a face lisa, gravados em um dos lados "APO" sobre "200" com o outro lado liso. Cartuchos contendo 10 unidades, a 
embalagem do produto devera conter a seguinte impressão: venda proibida pelo comercio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do 
fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
30 CIMETIDINA 200MG 5000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : Comprimido 200mg, a embalagem do produto devera conter a seguinte impressão: venda proibida pelo comercio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas 
Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
31 CINARIZINA 25 MG 2000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : Comprimido 25 mg, a embalagem do produto devera conter a seguinte impressão: venda proibida pelo comercio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas 
Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
32 CINARIZINA 75 MG 6000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : Comprimido 75 mg, a embalagem do produto devera conter a seguinte impressão: venda proibida pelo comercio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas 
Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
33 CIPROFLOXACINO 500MG 5000,000 COMPRIMI 0,00 0,00
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Especificação : Comprimido 500mg (R), a embalagem do produto devera conter a seguinte impressão: venda proibida pelo comercio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas 
Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
34 COMPLEXO VITAMÍNICO B COMPRIMIDO 5000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : Com vitamina B1 + B2 + B5 + B6 + PP + B12.
Valor total extenso:

35 DEXAMETASONA COMPRIMIDO 0,5 MG ELIXIR 5000,000 FRASCO  0,00 0,00
Especificação : DEXAMETASONA comprimido 0,5 mg. a embalagem do produto devera conter a seguinte impressão: venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e 

Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por 
tradutor oficial.

Valor total extenso:
36 DEXAMETASONA ACETATO DE CREME 1000,000 TUBO    0,00 0,00

Especificação : DEXAMETASONA acetato de creme 0,1% tb. 10g., a embalagem do produto deverá conter a seguinte impressão: venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na 
Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem 
traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
37 DEXCLORFENIRAMINA COMPRIMIDO 2 MG 10000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : DEXCLORFENIRAMINA comprimido 2 mg, a embalagem devera conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas 
Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
38 DEXCLORFENIRAMINA SOLUÇÃO ORAL 0,4 MG/ML 2000,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : DEXCLORFENIRAMINA solucao oral 0,4 mg/mL.fr.com 100mL, a embalagem deverá conter a impressao venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e 
Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por 
tradutor oficial.

Valor total extenso:
39 DICLOFENACO POTÁSSICO 50 MG COMPRIMIDO 24000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : Comprimidos revestidos redondos, biconvexos, marrom-avermelhado. Embalagem contendo 20 comprimidos revestidos.

Valor total extenso:
40 DICLOFENACO SÓDICO 50MG 30000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : DICLOFENACO sódico 50mg. comprimido revestidos 50mg, a embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e 
Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por 
tradutor oficial.

Valor total extenso:
41 DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO 3000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : DIGOXINA 0,25mg comprimido, a embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
42 DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO 30000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : DIPIRONA sodica 500 mg. a embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
43 DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML GOTAS 10000,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : DIPIRONA sódica 500 mg/ml. Frasco com 10ml, a embalagem devera conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas 
Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
44 ENALAPRIL MALEATO 10 MG COMPRIMIDO 20000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : Comprimido 10mg, a embalagem deverá conter a impressãa venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e 
Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
45 ENALAPRIL MALEATO 20MG COMPRIMIDO 30000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : Comprimido 10mg, a embalagem deverá conter a impressãa venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e 
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Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
46 FENOTEROL BROMIDRATO 0,2MG PARA NEBULIZAÇÃO 200,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : FENOTEROL bromidrato 0,2mg para nebulização. Deve conter na embalagem a descrição proibida a venda pelo comércio.

Valor total extenso:
47 FLORAX ADULTO FLACONETE 200,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : Dose unica. Apresentar registro do produto na Anvisa e certificado de boas práticas, fabricação e controle- CBPFC do fabricante conforme resolução ANVISA n°460/99. Em caso do 
fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
48 FLORAX INFANTIL FLACONETE 200,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : Dose unica. Apresentar registro do produto na Anvisa e certificado de boas práticas, fabricação e controle- CBPFC do fabricante conforme resolução ANVISA n°460/99. Em caso do 
fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
49 FLUCONAZOL CÁPSULA DE 150MG 12000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : FLUCONAZOL cápsula de 150 mg. A embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
50 FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO 30000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : FUROSEMIDA, comprimido 40mg, a embalagem deverá conter a impressão venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
51 GLIBENCLAMIDA COMPRIMIDO 5MG 90000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : A embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do 
fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
52 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO 60000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : A embalagem deve conter venda proibida pelo comércio. Apresentar registro do produto na Anvisa e certificado de boas práticas, fabricação e controle - CBPFC do fabricante conforme 
resolução ANVISA n°460/99. Em caso do fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
53 HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO SUSPENSÃO ORAL 100ML 3000,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : frasco com 100ml, a embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e 
Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
54 IBUPROFENO 300 MG COMPRIMIDO 25000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : Comprimido 300 mg: Embalagem com identificação do produto, data de fabricação e validade.
Valor total extenso:

55 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO 25000,000 COMPRIMI 0,00 0,00
Especificação : Comprimido 600 mg: Embalagem com identificação do produto, data de fabricação e validade.
Valor total extenso:

56 IBUPROFENO GOTAS 5000,000 FRASCO  0,00 0,00
Especificação : Ibuprofeno gotas - frasco com 20 ml.
Valor total extenso:

57 IODETO DE POTÁSSIO XAROPE 1500,000 FRASCO  0,00 0,00
Especificação : Validade mínima: 2 anos Embalagem com certificado de análise contendo lote, fabricante, data fabricação, validade e impurezas. Para atender Portaria No 1469 - Padrão de Potabilidade 

do Ministério da Saúde, Portaria N0 82 - Padrão de qualidade da água para dialise do Ministério da Saúde e cumprir os requisitos do credenciamento pelo INMETRO, segundo a Norma NBR ISO / IEC 17025.

Valor total extenso:
58 KOLAGENASE POMADA TÓPICA 100,000 BISNAGA 0,00 0,00

Valor total extenso:
59 LIDOCAÍNA GEL 2% 20MG/GA 20MG/G BISNAGA 200,000 BISNAGA 0,00 0,00

Especificação : Com 30gr, a embalagem deverá conter a impressão venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle -
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CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
60 LORATADINA 10 MG 15000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : Em comprimido. A embalagem deve conter venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do 
fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
61 LORATADINA 1 MG/ML SUSPENSÃO 3000,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : Suspensão oral. A embalagem deve conter venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do 
fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
62 LOSARTANA POTASSICA 100 MG COMPRIMIDO 30000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : Em comprimido. A embalagem deve conter venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do 
fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
63 LOSARTANA POTASSIO 50 MG 90000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Valor total extenso:
64 LOSARTANA HIDROCLOROTIAZIDA COMPRIMIDO 30000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : Em comprimido. A embalagem deve conter venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do 
fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
65 MEBENDAZOL 100MG 30000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : Comprimido envelopado, caixa com 300 comprimidos a embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de 
Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor 
oficial.

Valor total extenso:
66 MEBENDAZOL SUSPENSÃO ORAL 100MG/5ML 6000,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : Frasco com 30mL, a embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e 
Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
67 METFORMINA 500MG COMPRIMIDO 20000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : Comprimido sulcado 500mg, a embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
68 METFORMINA 850MG COMPRIMIDO 90000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : Comprimido sulcado 850mg, a embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
69 METILDOPA 250MG 24000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : Comprimido revestido 250mg, a embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
70 METILDOPA 500MG COMPRIMIDO 26000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : Comprimido revestido 500mg, a embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
71 METOCLOPRAMIDA 10MGG COMPRIMIDO 18000,000 COMPRIMI 0,00 0,00
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Especificação : Comprimido 10mgg, a embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e 
Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
72 METOCLOPRAMIDA 5MG/ML GOTA 3500,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : A embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do 
fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
73 METRONIDAZOL COMPRIMIDO 250MG 70000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : A embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do 
fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
74 METRONIDAZOL NISTATINA CREME VAGINAL 2000,000 CAIXA   0,00 0,00

Especificação : Tubo 50g + aplicador, caixa com 50 tubos a embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas 
Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
75 METRONIDAZOL SUSPENSÃO 15000,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : (4%) frasco de 100ml, caixa com 50 frascos, a embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas 
Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
76 METRONIDAZOL+ NISTANTINA 100MG/G CREME VAGINAL 2000,000 CAIXA   0,00 0,00

Especificação : Tubo 50g + aplicador, caixa com 50 tubos a embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas 
Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
77 NEOMICINA SULFATO DE + BACITRACINA CREME 2000,000 TUBO    0,00 0,00

Especificação : A embalagem devera conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do 
fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
78 NIFEDIPINA 10MG COMPRIMIDO 20000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : Capsulas gelatinosa sub-lingual. a embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
79 NIFEDIPINA 20MG 20000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : Microcristalizada (Retard)) comprimido, a embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas 
Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
80 NIMESULIDA 100MG 50000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : Comprimido, Deve conter na embalagem a descrição proibida a venda pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle -
CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
81 NIMESULIDA GOTAS 5000,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : Solução oral, Deve conter na embalagem a descrição proibida a venda pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle 
- CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
82 NISTATINA CREME VAGINAL 25.000UI/G 2000,000 TUBO    0,00 0,00

Especificação : Tubo com 60 gramas + aplicador, a embalagem devera conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, 
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Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
83 NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000 UI/ML FRASCO COM 50ML 2000,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : A embalagem devera conter a impressão venda proibida pelo comercio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do 
fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
84 NITROFURAZONA POMADA TÓPICA 500 GRAMAS 80,000 POTE    0,00 0,00

Especificação : A embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do 
fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
85 NORFLOXACINO 400MG COMPRIMIDO 4000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : Comprimido ( A ). a embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e 
Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
86 OMEPRAZOL 20MG CAPSULA OU COMPRIMIDO 30000,000 CÁPSULA 0,00 0,00

Especificação : Cápsula 20mg (R), a embalagem devera conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e 
Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
87 OMEPRAZOL 40MG CAPSULA OU COMPRIMIDO 15000,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : Solução injetável 40mg F.A. (R), a embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
88 PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO 50000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : Embalagem: caixa com 500 comprimidos, a embalagem deverá conter a seguinte impressão venda proibida pelo comércio, Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de 
Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor 
oficial.

Valor total extenso:
89 PARACETAMOL 750MG COMPRIMIDO 50000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : Comprimido, a embalagem devera conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Préticas, Fabricação e Controle -
CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
90 PARACETAMOL SOLUÇÃO ORAL 100MG/ML GOTAS 10000,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : Frasco com 15ml. Caixa com 50 frascos, a embalagem deverá conter a impressâo venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas 
Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do Mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
91 PIROXICAM 20MG COMPRIMIDO 2000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : Comprimidos ou cápsulas, Deve conter na embalagem a descrição proibida a venda pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
92 POLIVITAMÍNICO LIQUIDO 1000,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : Composto de: - Vitamina B1 1.000 mg, Vitamina B2 1.000 mg, Vitamina B6 1.000 mg, Vitamina B12 1.000 mcg, Vitamina C 5 g, Sodio 37 g, Potassio 15 g, Cloro 63 g, Magnesio 2 g, Calcio 2 
g, DL- Metionina (min) 20 g, L-Lisina 20 g, Colina 20 g, Glicina 5.040 mg, Arginina 1.280 mg, Ácido Aspártico 1.120 g, Triptofano 60 mg, Histidina 240 mg, Treonina 200 mg, Serina 340 mg, Ácido Glutámico 2.100 
mg, Prolina 2.760 mg, Hidroxiprolina 1.600 mg, Cisteina 60 mg, Alanina 1.820 mg, Valina 520 mg, Isoleucina 300 mg, Leucina 700 mg, Tirosina 260 mg, Fenilalanina 460 mg, Veículo q.s.p 1.000 g. Embalagem: frasco 
de 250 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde e/ou Agricultura.

Valor total extenso:
93 PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO 15000,000 COMPRIMI 0,00 0,00
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Especificação : Comprimido envelopado, a embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e 
Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
94 PREDNISONA 5MG 50000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : Comprimido envelopado, a embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e 
Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
95 PROMETAZINA 25MG COMPRIMIDO 60000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : Comprimido 25mg, a embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e 
Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
96 PROPRANOLOL 40MG COMPRIMIDO 50000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : Comprimido envelopado, caixa com 500 comprimidos, a embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de 
Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor 
oficial.

Valor total extenso:
97 RANITIDINA 150MG COMPRIMIDO 15000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : Comprimido 150mg, a embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e 
Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
98 SECNIDAZOL 1G COMPRIMIDO 15000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : A embalagem deve conter venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante 
conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
99 SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO 10000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : A embalagem deve conter venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante 
conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
100 SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO 15000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : Deve conter na embalagem a descrição venda proibida pelo comércio Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do 
fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
101 SORO PARA REHIDRATAÇÃO 27,9G ENVELOPE 5000,000 ENVELOPE 0,00 0,00

Especificação : Para uso oral, embalagem envelope com 27,8G.
Valor total extenso:

102 SULFADIAZINA DE PRATA POMADA 300,000 BISNAGA 0,00 0,00
Especificação : Pomada Tópica, a embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e 

Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
103 SULFAMETOXAZOL / TRIMETOPRIMA 400/80 MG COMPRIMIDOS 50000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : Comprimidos brancos, redondos.
Valor total extenso:

104 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400MG+80/ML SUSPENSÃO ORAL 4000,000 FRASCO  0,00 0,00
Especificação : Frasco com 100ml. A embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e 

Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
105 SULFATO FERROSO 40MG COMPRIMIDO 50000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : A embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do 
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fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
106 SULFATO FERROSO 25MG/ML GOTAS 2000,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : Solução oral Fe(II) frasco 30ml. A embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
107 VITAMINA C COMPRIMIDO 500MG 3000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : Embalagem: deverá conter a seguinte impressão: venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle -
CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
108 VITAMINA COMPLEXO B SOLUÇÃO ORAL 20ML GOTAS 800,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : Frasco conta gota com 20ml. A embalagem deve conter venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle 
- CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
109 ADRENALINA 1 MG INJETAVEL 400,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : Injetável 1 mg ampola 2mL (R). A embalagem do produto deverá conter a seguinte impressão: venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de 
Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor 
oficial.

Valor total extenso:
110 ÁGUA DESTILADA AMPOLA 10 ML 2500,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : Para solução injetável. Embalagem: ampola com 10 ml.contendo a impressão venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
111 AGUA OXIGENADA 3% VOLUME 1000 ML 120,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : Embalagem: frasco plástico de 01 litro, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. AGUA 
oxigenada 3%. Embalagem: frasco plastico de 01 litro, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.

Valor total extenso:
112 AMICACINA SULFATO 100 MG INJETAVEL 360,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : Injetável 100 mg ampola 2mL (R). A embalagem do produto deverá conter a seguinte impressão: venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado 
de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor 
oficial.

Valor total extenso:
113 AMICACINA SULFATO 250 MG INJETAVEL 300,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : Injetável 250 mg ampola 2 mL (R). A embalagem do produto deverá conter a seguinte impressão: venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado 
de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor 
oficial.

Valor total extenso:
114 AMICACINA SULFATO 500 MG AMPOLA 300,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : Injetável 500 mg ampola 2 mL (R). A embalagem do produto deverá conter a seguinte impressão: venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado 
de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor 
oficial.

Valor total extenso:
115 AMINOFILINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 24 MG/ML AMPOLA 10 ML 500,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : Ampola 10 mL. A embalagem do produto deverá conter a seguinte impressão: venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
116 AMPICILINA SÓDICA 1G INJETAVEL 5000,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : Para solução injetável 1g + diluente. A embalagem do produto deverá conter a seguinte impressao: venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e 
Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por 
tradutor oficial.

Valor total extenso:
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117 AMPICILINA SÓDICA 500 MG INJETAVEL 1000,000 AMPOLA  0,00 0,00
Especificação : Ampola + diluente. A embalagem do produto deverá conter a seguinte impressão: venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas 

Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
118 ATROPINA SULFATO 0,25 MG/ML INJETAVEL 600,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : Solução injetável 0,25 mg/mL, ampola 1mL. a embalagem do produto deverá conter a seguinte impressão: venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e 
Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por 
tradutor oficial.

Valor total extenso:
119 BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 10 ML INJETAVEL 300,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : o injetável 1 mEq/mL ampola 10 mL. a embalagem do produto devera conter a seguinte impressão: venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado 
de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor 
oficial.

Valor total extenso:
120 BUTILBROMETO DE ESCOPALAMINA DIPIRONA INJETAVEL 10000,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : Solução injetavel ampola 5 ml. A embalagem deve conter venda proibida pelo comércio. Apresentar registro do produto na Anvisa e certificado de boas práticas, fabricação e controle -
CBPFC do fabricante conforme resolucao ANVISA n°460/99. Em caso do fabricante fora do Mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
121 BUTILBROMETO DE ESCOPALAMINA INJETAVEL 2000,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : Solução injetável ampola 5 ml. a embalagem devera conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
122 CEFALOTINA 1G INJETAVEL 5000,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : Sodica tamponada, pó para suspensão injeção 1 g + diluente. a embalagem do produto devera conter a seguinte impressão: venda proibida pelo comercio. Apresentar registro dos 
produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de 
origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
123 CEFTRIAXONA 1G INJETAVEL 10000,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : Sodica, pó para solução injetavel 1g IV + diluente 10 mL (R). a embalagem do produto devera conter a seguinte impressão: venda proibida pelo comercio. Apresentar registro dos 
produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de 
origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
124 CIMETIDINA 300MG INJETAVEL 4000,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : Solução injetavel ampola com 2ml, a embalagem do produto devera conter a seguinte impressão: venda proibida pelo comercio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado 
de Boas Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor 
oficial.

Valor total extenso:
125 CLINDAMICINA 300MG INJETAVEL 500,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : Solução injetavel ampola com 2 ml. A embalagem deve conter a descrição proibida a venda pelo comercio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
126 CLINDAMICINA 600MG INJETAVEL 500,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : Solução injetavel 150mg/mL ampola ou F.A. 4mL, a embalagem do produto devera conter a seguinte impressão: venda proibida pelo comercio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa 
e Certificado de Boas Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido 
por tradutor oficial.

Valor total extenso:
127 CLORANFENICOL 1 G INJETAVEL 500,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : Pó para solução injetável 1 g + diluente, a embalagem do produto deverá conter a seguinte impressão: venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e 
Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por 
tradutor oficial.

Valor total extenso:
128 CLORETO DE POTÁSSIO 10% 10ML INJETAVEL 1000,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante 
fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
129 COMPLEMENTO B INJETAVEL 7000,000 AMPOLA  0,00 0,00
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Especificação : A base de ácido fólico, cálcio, cloreto de colina, cobalto, cobre, ferro, fluor, fósforo, iodo, magnésio, niacina, pantoteonato de cálcio, riboflavina, sódio, solubil de fósforo, veículo QSP, 
vitamina A, B1, B12, C, D3, E, uso veterinário.

Valor total extenso:
130 DESLANOL INJETÁVEL 0,2 MG AMPOLA 2ML 250,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : DESLANOSÍDEO solução injetável 0,4 mg, ampola 2mL, a embalagem do produto deverá conter a seguinte impressão: venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na 
Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem 
traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
131 DEXAMETASONA 2MG/ML INJETAVEL 3000,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : DEXAMETASONA injetavel 2mg/mL F.A 2,5mL, a embalagem do produto devera conter a seguinte impressao: venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e 
Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por 
tradutor oficial.

Valor total extenso:
132 DEXAMETASONA 4MG INJETAVEL 6000,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : DEXAMETASONA injetavel ampola 4mg, a embalagem do produto deverá conter a seguinte impressão: venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e 
Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por 
tradutor oficial.

Valor total extenso:
133 DICLOFENACO POTÁSSICO 50 MG INJETAVEL 5000,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : Solução injetavel ampola com 2 ml. A embalagem deve conter a descrição proibida a venda pelo comercio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
134 DICLOFENACO SÓDICO 75MG INJETAVEL 10000,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : DICLOFENACO sódico 75mg. Injetavel 75mg ampola 3ml, a embalagem deverá conter a impressao venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e 
Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por 
tradutor oficial.

Valor total extenso:
135 DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML AMPOLA 2ML 10000,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : DIPIRONA sódica 500 mg/ml ampola 2mL. A embalagem deverá conter a impressao venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas 
Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
136 DOPAMINA CLORIDRATO INJETÁVEL 5MG/ML AMPOLA 10ML 500,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : DOPAMINA cloridrato, solução injetável 5mg/mL ampola 10ml, a embalagem devera conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e 
Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por 
tradutor oficial.

Valor total extenso:
137 ERGOMETRINA AMPOLA INJETAVEL 500,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : A embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do 
fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
138 ETILEFRINA CLORIDRATO INJETAVEL 300,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : Solução injetável 10mg/ml ampola 1mL, a embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
139 FLEETE ENEMA 130 ML 150,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : PARA APLICAÇÃO VIA RETAL.
Valor total extenso:

140 FUROSEMIDA 10MG/ML INJETAVEL 1000,000 AMPOLA  0,00 0,00
Especificação : FUROSEMIDA, solução injetável 10mg/ml ampola 2mL, a embalagem deverá conter a impressão venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado 

de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor 
oficial.

Valor total extenso:
141 GENTAMICINA SULFATO 40MG INJETAVEL 3000,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : Solução injetável 40mg ampola 2mL, a embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.
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Valor total extenso:
142 GENTAMICINA SULFATO 80MG INJETAVEL 3000,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : Solução injetável 80mg ampola 2mL, a embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
143 GENTAMICINA SULFATO 20MG INJETAVEL 3000,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : Solução injetável 20mg ampola 2mL, a embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
144 GLICOSE SOLUÇÃO INJETÁVEL 25%, 10ML 1800,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : A embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do 
fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
145 GLICOSE SOLUÇÃO INJETÁVEL 50%, 10ML 1800,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : A embalagem devera conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do 
fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
146 GLICERINA SUPOSITÓRIO PARA ADULTO 200MG 250,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : A embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do 
fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
147 HIDROCORTISONA 100MG FRASCO/AMPOLA 2000,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : Pó para solução injetável 100mg FA+diluente, a embalagem deverá conter a impressao venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas 
Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
148 HIDROCORTISONA 500MG FRASCO/AMPOLA 2000,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : pó para solução injetável 500mg FA+diluente, a embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas 
Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
149 LIDOCAÍNA 2% S/V CONSTRUTOR 20 ML INJETAVEL 5000,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : Embalagem caixa com 50 tubetes, contendo a seguinte impressão: venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação 
e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
150 METOCLOPRAMIDA 5MG/MLG/ML AMPOLA 2 ML 4000,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : A embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do 
fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
151 METRONIDAZOL INJETAVEL 2000,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : A embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do 
fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
152 NEOCAINA PESADA 5% 4ML AMPOLA INJETAVEL 400,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : Solução injetável 5%mg ampola 4m, a embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.
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Valor total extenso:
153 ÓLEO MINERAL 100ML 300,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : Puro, líquido oral, frasco 100 ml, a embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
154 OXITOCINA 5 UI/ML INJETAVEL 500,000 AMPOLA  0,00 0,00

Valor total extenso:
155 PENICILINA 1.200.000 UI FRASCO/AMPOLA 1500,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Com diluente, A embalagem do produto deverá conter a seguinte expressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
156 PENICILINA 600.000 UI FRASCO/AMPOLA 750,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : Com diluente, A embalagem do produto deverá conter a seguinte expressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
157 PENICILINA PROCAINA 400.000 UI FRASCO AMPOLA 500,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : Com diluente, A embalagem do produto deverá conter a seguinte expressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
158 PIRACETAN 200MG/ML INJETAVEL 2000,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : Deve conter na embalagem a descrição proibida a venda pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do 
fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
159 PIRACETAM 800MG COMPRIMIDO 1500,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : A embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do 
fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
160 PROMETAZINA 50MG/ML AMPOLA 2ML INJETAVEL 1000,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : Solução injetável 50mg/ml ampola 2ml, a embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
161 RANITIDINA 25MG/ML INJETÁVEL 1500,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : Ampola com 2ml, a embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e 
Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
162 SORO FISIOLOGICO 100ML SF 5000,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : Embalagem: frasco com 100 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
163 SORO FISIOLOGICO 250ML SF 5000,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : Embalagem: frasco com 250 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
164 SORO FISIOLOGICO 500MG SF 30000,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : Embalagem: frasco com 500 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.
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Valor total extenso:
165 SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML SF 30000,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : Para determinação do antígeno rho (D), para teste em lâmina ou tubo. Embalagem: frasco com 500 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, 
prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
166 SORO GLICOSADO 500ML SF 30000,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : Embalagem: frasco com 500 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
167 SORO MANITOL 250ML SF 200,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : Embalagem: frasco com 250 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
168 SORO RINGER C/ LACTATO 500ML SF 5000,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : Embalagem: frasco com 500 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
169 SORO RINGER SIMPLES 500ML SF 5000,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : Embalagem: frasco com 500 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
170 TRANSAMIN INJETAVEL 750,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : A embalagem do produto deverá conter a seguinte impressão: venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e 
Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
171 VITAMINA C 500MG SOLUÇÃO INJETÁVEL 20000,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : Em ampola de 5ml. Embalagem: deverá conter a seguinte impressão: venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
172 VITAMINA K SOLUÇÃO INJETÁVEL 500,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : Em ampola de 5ml. Embalagem: deverá conter a seguinte impressão: venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
173 ALPRAZOLAN 1 MG 1000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Valor total extenso:
174 AMITRIPTILINA 25 MG 500,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : A embalagem do produto deverá conter a seguinte impressão: venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e 
Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
175 CARBAMAZEPINA 200 MG 10000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : Comprimido 200 mg. a embalagem do produto devera conter a seguinte impressao: venda proibida pelo comercio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas 
Praticas, Fabricacao e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
176 CARBAMAZEPINA 400 MG 5000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : Comprimido 400 mg. a embalagem do produto devera conter a seguinte impressao: venda proibida pelo comercio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas 
Praticas, Fabricacao e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
177 CARBAMAZEPINA SUSP. 500,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : Comprimido 200 mg. a embalagem do produto devera conter a seguinte impressao: venda proibida pelo comercio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas 
Praticas, Fabricacao e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.
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Valor total extenso:
178 CARBOLITIUM 300 MG 10000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Valor total extenso:
179 CITALOPRAM 20 MG 10000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Valor total extenso:
180 CLONAZEPAM 2,5 MG/ML GOTAS 1000,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : Em gotas, frasco, contendo a impressão venda proibida pelo comercio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do 
fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
181 CLONAZEPAN 2MG 3000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Valor total extenso:
182 CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG 3000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Valor total extenso:
183 DIAZEPAM SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 MG/ML 1200,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : DIAZEPAM solução injetável 10 mg/mL ampola 2mL (R) a embalagem devera conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado 
de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor 
oficial.

Valor total extenso:
184 DIAZEPAM SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 MG/2ML 1200,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : DIAZEPAM solução injetável 5 mg/mL ampola 2mL (R) a embalagem devera conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado 
de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor 
oficial.

Valor total extenso:
185 DIAZEPAN 10 MG 3000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Valor total extenso:
186 DIAZEPAN 5MG 3000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Valor total extenso:
187 FENITOÍNA 100MG COMPRIMIDO 2400,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : FENITOÍNA 100mg, a embalagem devera conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e 
Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
188 FERNOBARBITAL 100MG 3000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Valor total extenso:
189 FENOBARBITAL 200MG INJETÁVEL 200,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : FENOBARBITAL, injetável 200mg, a embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
190 FLUOXETINA 20MG 2000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : FLUOXETINA, comprimido 20mg (R), a embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
191 FUMARATO DE QUETIAPINA 25 MG 1000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : Comprimido 25mg, a embalagem deverá conter a impressão venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e 
Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
192 HALOPERIDOL 1MG 2500,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : a embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do 
fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
193 HALOPERIDOL COMPRIMIDO 5MG 2000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : (Item de RP)deverá conter a impressao venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do 
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fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
194 PARKIDOPA 250/25 MG 1000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Comprimido 250/25 mg, a embalagem devera conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e 
Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
195 PETIDINA 50MG/ML 500,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : Solução injetável 50 mg/mL ampola a embalagem devera conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
196 PROLOPA 200 / 50 MG 2000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Valor total extenso:
197 RISPERIDONA 1MG 5000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Valor total extenso:
198 RISPERIDONA 3 MG 5000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Valor total extenso:
199 TRAMADOL 100MG/ML INJETAVEL 2000,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : Solução injetável 100mg/ml, a embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
200 TRAMAL 50MG/ML INJETAVEL 2000,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : Solução injetável 50mg/ml ampola 2ml, a embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, 
Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
201 ABAIXADOR DE LÍNGUA PACOTE COM 100 100,000 PACOTE  0,00 0,00

Especificação : Espátula em madeira lisa, isto é, com ausência de farpas, descartável. extremidades arredondadas, formato convencional, resistente a esterilização, com 14 cm de comprimento, largura 
entre 1,4 e 1,5 cm. Embalagem: pacote com 100 unidades, com dados de identificação e procedência.

Valor total extenso:
202 AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 45 - COM 100 UNIDADES 50,000 CAIXA   0,00 0,00

Especificação : Agulha descartável espinhal 26G x 3 1/2 - 80 x 5, c/ponta uniforme tipo quincke, s/rebarbas ou imperfeições para evitar a dilaceração dos tecidos da medula, canhão translúcido com 
visor para proporcionar rápida e fácil visualização do líquor, afunilado, isento de ângulos internos p/facilitar a reinserção do mandril, estéril, embalado individualmente, caixa com 25 un Agulha descartável 13x3, 
c/ponta uniforme tipo quincke, s/rebarbas ou imperfeições para evitar a dilaceração dos tecidos da medula, canhão translúcido com visor para proporcionar rápida e fácil visualização do líquor, afunilado, isento 
de ângulos internos p/facilitar a reinserção do mandril, estéril, embalado individualmente, caixa com 25 un

Valor total extenso:
203 AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 - COM 100 UNIDADES 50,000 CAIXA   0,00 0,00

Especificação : Agulha descartável espinal 27G x 3 1/2 - 90 x 4, c/ponta uniforme tipo quincke, s/rebarbas ou imperfeições para evitar a dilaceração dos tecidos na medula, canhão translúcido com visor 
para proporcionar rápida e fácil visualização do líquor, afunilado, isento de ângulos internos p/facilitar a reinserção do mandril, estéril, embalado individualmente. Agulha descartável 13x3, c/ponta uniforme tipo 
quincke, s/rebarbas ou imperfeições para evitar a dilaceração dos tecidos da medula, canhão translúcido com visor para proporcionar rápida e fácil visualização do líquor, afunilado, isento de ângulos internos 
p/facilitar a reinserção do mandril, estéril, embalado individualmente, caixa com 25 un

Valor total extenso:
204 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 07 - COM 100 UNIDADES 50,000 CAIXA   0,00 0,00

Especificação : Descartável, esteril, atóxica, apirogênica, canula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizada, com bisel trifacetado, afiada, rígida e centraliza, canhão em polipropileno e que permita 
encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão. Embalagem individuaiL, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
205 AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 6 - COM 100 UNIDADES 50,000 PEÇA    0,00 0,00

Especificação : Agulha descartável espinhal 25 x 6, c/ponta uniforme tipo quincke, s/rebarbas ou imperfeições para evitar a dilaceração dos tecidos da medula, canhão translúcido com visor para 
proporcionar rápida e fácil visualização do líquor, afunilado, isento de ângulos internos p/facilitar a reinserção do mandril, estéril, embalado individualmente, caixa com 25 un Agulha descartável 13x3, c/ponta 
uniforme tipo quincke, s/rebarbas ou imperfeições para evitar a dilaceração dos tecidos da medula, canhão translúcido com visor para proporcionar rápida e fácil visualização do líquor, afunilado, isento de 
ângulos internos p/facilitar a reinserção do mandril, estéril, embalado individualmente, caixa com 25 un

Valor total extenso:
206 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 08 - COM 100 UNIDADES 50,000 CAIXA   0,00 0,00

Especificação : Descartável, esteril, atóxica, apirogênica, canula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizada, com bisel trifacetado, afiado, rígido e centralizado, canhão em polipropileno e que permita 
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encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em petala. Na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, procedencia, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde

Valor total extenso:
207 AGULHA DESCARTAVEL 30 X 07 - COM 100 UNIDADES 50,000 CAIXA   0,00 0,00

Especificação : Descartável, esteril, atóxica, apirogênica. canula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizada, com bisel trifacetado, afiado, rígido e centralizado, canhão em polipropileno e que permita 
encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão. Embalagem: caixa com 100 unidades individuais, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na 
embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
208 AGULHA HIPODÉRMICA 30 X 08 - COM 100 UNIDADES 50,000 CAIXA   0,00 0,00

Especificação : Descartável, esteril, atóxica, apirogênica, canula em aço inox, cilíndrica, reta, oca, siliconizada, com bisel trifacetado, afiado, rígido e centralizado, canhão em polipropileno e que permita 
encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar 
impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
209 AGULHA RAQUI SPINAL Nº 22 100,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Descartável, estéril, atóxica, apirogênica, com bisel tipo quincke, isenta de corte, sem rebarbas, com orifício lateral, canula de parede fina, canhão Luer Lok, com visor translúcido e 
internamente cônico que garanta conexão segura. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico ou blisterrigido, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
210 AGULHA RAQUI SPINAL Nº 25 100,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Descartável, estéril, atóxica, apirogênica, com ponta tipo quincke, sem rebarbas, canula de paredefina, canhão Luer Lok, com visor translúcido e internamente cônico que garanta 
conexão segura. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico ou blister rígido, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de 
fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
211 ÁLCOOL ETÍLICO 70% 200,000 LITRO   0,00 0,00

Especificação : Para desinfecção hospitalar.rfice fixa e anti-sepsia antes de punção venosa, tendo como princípio ativo o álcool etílico a 77% (v/v) que corresponde a 70% em peso, com acao 
antimicrobiana para Staphuylococus aureus, Salmonella choleraesuis e Pseudomonas aeruginosa, apresentando documentacao a ser solicitada: laudo de ação antimicrobiana para bacterias citadas, laudo do
produto assinado pelo químico responsável, Embalagem: de 01 litro.

Valor total extenso:
212 ÁLCOOL IODADO MEDICINAL 100,000 LITRO   0,00 0,00

Especificação : 1%, solução tópica, 1000ml a embalagem do produto deverá conter a seguinte impressão venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas 
Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
213 ALGODÃO HIDRÓFILO 500G 120,000 ROLO    0,00 0,00

Especificação : 100% algodão, alvejado, insento de impurezas, inodoro e insípido, rolo com 500 g. fina com espessura uniforme, camadas sobrepostas regularmente, compacto, aspecto homogêneo e 
macio, boa absorção, enrolado em papel apropriado em toda sua extensão Embalagem: rolo com 500 g em embalegem individual. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, procedência, data de 
fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde

Valor total extenso:
214 ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 CM COM 12 UNIDADES 50,000 PACOTE  0,00 0,00

Especificação : 100%, cru, baixo teor de impurezas, rolos com mantas uniformes. Embalagem: pacote com peso superior a 400 gramas. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
215 ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM COM 12 UNIDADES 50,000 PACOTE  0,00 0,00

Especificação : 100%, cru, baixo teor de impurezas, rolos com mantas uniformes. Embalagem: pacote com peso superior a 400 gramas. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
216 ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 CM COM 12 UNIDADES 50,000 PACOTE  0,00 0,00

Especificação : 100%, cru, baixo teor de impurezas, rolos com mantas uniformes. Embalagem: pacote com peso superior a 400 gramas. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, 
procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
217 APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL COM ESTETOSCOPIO 10,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : De mesa, automático, de braço, circuito eletrônico microprocessado, memória, mostrador em cristal líquido, método de medida oscilométrica, inflagem, desinflagem e desligamento 
automáticos, gabinete construído em ABS, acondicionado em estojo próprio e registrado no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
218 APARELHO PARA TESTE DE GLICEMIA 20,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : De mesa, automático, de braço, circuito eletrônico microprocessado, memória, mostrador em cristal líquido, método de medida oscilométrica, inflagem, desinflagem e desligamento 
automáticos, gabinete construído em ABS, acondicionado em estojo próprio e registrado no Ministério da Saúde.
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Valor total extenso:
219 APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL INFANTIL 5,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : De mesa, automático, de braço, circuito eletrônico microprocessado, memória, mostrador em cristal líquido, método de medida oscilométrica, inflagem, desinflagem e desligamento 
automáticos, gabinete construído em ABS, acondicionado em estojo próprio e registrado no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
220 ATADURA DE CREPE 10 CM X 4,50M COM 12 UNIDADES 400,000 PACOTE  0,00 0,00

Especificação : Atadura de crepe em tecido 100% algodão ou misto c/ dimensão de 10cm de largura x 4,50m de comprim. bordas devem ser devidamente acabadas, evitando desfiamento, classe tipo I e 
elasticidade de 50 por cento, enrolada uniformemente, em forma cilíndrica, embalado em material que garanta a integridade do produto, o produto deverá ser entregue com laudo analítico que comprove o
cumprimento NBR 14056, embalagem pacote com 12 rolos

Valor total extenso:
221 ATADURA DE CREPE 15 CM X 4,50M COM 12 UNIDADES 400,000 PACOTE  0,00 0,00

Especificação : Atadura de crepe, em tecido 100 por cento algodão ou misto ,çom dimensão de 15 cm de largura x 4,50 m de comprim. , as bordas devem ser devidamente acabadas, evitando 
desfiamento,çlasse tipo I e elasticidade de 50 por cento, enrolada uniformemente, em forma cilíndrica, embalado em material que garanta a integridade do produto, o produto devera ser entregue com laudo analítico 
que comprove o cumprimento NBR 14056, 13F, embalgem pacote com 12 unidades

Valor total extenso:
222 ATADURA DE CREPE 20 CM X 4,50M COM 12 UNIDADES 400,000 PACOTE  0,00 0,00

Especificação : Atadura de crepe em tecido 100% algodão ou misto c/ dimensão de 20cm de largura x 4,50 m de comprim., as bordas devem ser devidamente acabadas, evitando desfiamento,çlasse tipo I e 
elasticidade de 50%, enrolada uniformemente, em forma cilíndrica, embaladoem material que garanta a integridade do produto. O produto devera ser entregue com laudo analítico que comprove o cumprimento NBR 
14056, 13F, embalagem pacote com 12 unidades

Valor total extenso:
223 ATADURA GESSADA 10CM X 3,0M COM 20 UNIDADES 10,000 CAIXA   0,00 0,00

Especificação : Na cor branca, alvejada, isenta de amido, dextrina, alcalis, ácidos, corantes corretivos e alvejantes ópticos, confeccionada em tecido de gaze especial 100% algodão, impregnada 
uniformemente com massa de pouca viscosidade composta de gesso, derivados de celulosee solventes anidros, bordas com corte sinuoso para evitar o desfiamento durante a confecção do aparelho gessado e
com tempo de secagem no máximo de10 minutos. Embalagem individual. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e 
registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
224 ATADURA GESSADA 15CM X 3,0M COM 20 UNIDADES 10,000 ROLO    0,00 0,00

Especificação : Na cor branca, alvejada, isenta de amido, dextrina, alcalis, ácidos, corantes corretivos e alvejantes ópticos, confeccionada em tecido de gaze especial 100% algodão, impregnada 
uniformemente com massa de pouca viscosidade composta de gesso, derivados de celulosee solventes anidros, bordas com corte sinuoso para evitar o desfiamento durante a confecção do aparelho gessado e
com tempo de secagem no máximo de 10 minutos. Embalagem individual. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e 
registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
225 ATADURA GESSADA 20CM X 4,0M COM 20 UNIDADES 10,000 ROLO    0,00 0,00

Especificação : Na cor branca, alvejada, isenta de amido, dextrina, alcalis, ácidos, corantes corretivos e alvejantes ópticos, confeccionada em tecido de gaze especial 100% algodão, impregnada 
uniformemente com massa de pouca viscosidade composta de gesso, derivados de celulosee solventes anidros, bordas com corte sinuoso para evitar o desfiamento durante a confeccao do aparelho gessado e
com tempo de secagem no máximo de 10 minutos. Embalagem individual. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e 
registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
226 CAMPO OPERATORIO 45 CM X 50 CM COM 50 UNIDADES 20,000 CAIXA   0,00 0,00

Especificação : campo cirúrgico, composto por um filme de polietileno, recoberto por adesivo hipoalergênico em sua área incisional, medindo aproximadamente 60 cm x 60cm, esterilizado em raio gama, 
cobalto 60, medindo externamente aproximadamente 90 x 45cm, compatível com anti-sepsia a base de clorhexidine. Embalado individualmente, caixa c/10 un

Valor total extenso:
227 CATETER INTRAVENOSO Nº 14 500,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Descrição e Características Gerais: descartável, estéril, confeccionado em PVC atóxico, flexível, macio, transparente, de extremidade proximal arredondada, de dimensões adequadas à 
finalidade, de forma a adaptar-se perfeitamente ao objetivo, isento de rebarbas, saliências, ou qualquer defeito prejudicial a sua finalidade.

Valor total extenso:
228 CATETER INTRAVENOSO Nº 16 500,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Descrição e Características Gerais: descartável, estéril, confeccionado em PVC atóxico, flexível, macio, transparente, de extremidade proximal arredondada, de dimensões adequadas à 
finalidade, de forma a adaptar-se perfeitamente ao objetivo, isento de rebarbas, saliências, ou qualquer defeito prejudicial a sua finalidade.

Valor total extenso:
229 CATETER INTRAVENOSO Nº 18 500,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Descrição e Características Gerais: descartável, estéril, confeccionado em PVC atóxico, flexível, macio, transparente, de extremidade proximal arredondada, de dimensões adequadas à 
finalidade, de forma a adaptar-se perfeitamente ao objetivo, isento de rebarbas, saliências, ou qualquer defeito prejudicial a sua finalidade.

Valor total extenso:
230 CATETER INTRAVENOSO Nº 20 1000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Descrição e Características Gerais: descartável, estéril, confeccionado em PVC atóxico, flexível, macio, transparente, de extremidade proximal arredondada, de dimensões adequadas à 
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finalidade, de forma a adaptar-se perfeitamente ao objetivo, isento de rebarbas, saliências, ou qualquer defeito prejudicial a sua finalidade.

Valor total extenso:
231 CATETER INTRAVENOSO Nº 22 5000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Descrição e Características Gerais: descartável, estéril, confeccionado em PVC atóxico, flexível, macio, transparente, de extremidade proximal arredondada, de dimensões adequadas à 
finalidade, de forma a adaptar-se perfeitamente ao objetivo, isento de rebarbas, saliências, ou qualquer defeito prejudicial a sua finalidade.

Valor total extenso:
232 CATETER INTRAVENOSO Nº 24 5000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Descrição e Características Gerais: descartável, estéril, confeccionado em PVC atóxico, flexível, macio, transparente, de extremidade proximal arredondada, de dimensões adequadas à 
finalidade, de forma a adaptar-se perfeitamente ao objetivo, isento de rebarbas, saliências, ou qualquer defeito prejudicial a sua finalidade.

Valor total extenso:
233 CATETER TIPO ÓCULOS 600,000 UNIDADE 0,00 0,00

Valor total extenso:
234 FIO PARA SUTURA, CATGUT CROMADO N.0, COM 70CM, AGULHA DE 4,0CM, 1/2 CÍRCULO 20,000 CAIXA   0,00

0,00
Especificação : Fio para sutura, catgut cromado, 70cm, n.0, com agulha de 4cm, 1/2 círculo cilíndrica.
Valor total extenso:

235 FIO PARA SUTURA, CATGUT CROMADO N.1, COM 70CM, AGULHA DE 3,0CM 20,000 CAIXA   0,00 0,00

Especificação : Fio para sutura, catgut cromado, n.1, 70cm de comprimento, com agulha de 3 cm., com 3/8 de círculo, cilíndrica Embalagem: envelope individual, em papel aluminizado ou papel grau 
cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
236 FIO PARA SUTURA, CATGUT CROMADO N.2-0, COM 70CM, AGULHA DE 3,5CM, GASTROINTEST. 20,000 CAIXA   0,00

0,00
Especificação : Fio para sutura, catgut cromado n. 2-0, fio com 70 cm de comprimento, agulha de 3,5 cm e 1/2 circulo, cilindrica, para cirurgia gastrointestinal. Embalagem: envelope individual, em papel 

aluminizado e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. FIO, para sutura, catgut cromado n. 2-0, fio com 70 cm de comprimento, agulha de 3,5 cm e 1/2 circulo, cilindrica, para cirurgia gastrointestinal. Embalagem: envelope individual, em papel 
aluminizado e/ou filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no 
Ministerio da Saude.

Valor total extenso:
237 FIO PARA SUTURA, CATGUT CROMADO N.2-0, SEM AGULHA 20,000 CAIXA   0,00 0,00

Especificação : Fio para sutura, catgut cromado n. 2-0, fio com 70 cm de comprimento, agulha de 3,5 cm e 1/2 circulo, cilindrica, para cirurgia gastrointestinal. Embalagem: envelope individual, em papel 
aluminizado e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde. FIO, para sutura, catgut cromado n. 2-0, fio com 70 cm de comprimento, agulha de 3,5 cm e 1/2 circulo, cilindrica, para cirurgia gastrointestinal. Embalagem: envelope individual, em papel 
aluminizado e/ou filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, tipo de esterilizacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no 
Ministerio da Saude.

Valor total extenso:
238 FIO PARA SUTURA, CATGUT CROMADO N.3-0, SEM AGULHA 20,000 CAIXA   0,00 0,00

Especificação : Fio para sutura, catgut cromado, n.3-0, fio com 70 cm de comprimento, agulha de 2,0 cm e 3/8 círculo cilíndrica, para cirurgia gastrointestinal. Embalagem individul em papel aluminizado 
e/ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de estelização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
239 FIO PARA SUTURA, CATGUT CROMADO N.3-0, COM 70CM, AGULHA DE 2,0CM, GASTROINTEST. 20,000 CAIXA   0,00

0,00
Especificação : Fio para sutura, catgut cromado, n.3-0, fio com 70 cm de comprimento, agulha de 2,0 cm e 3/8 círculo cilíndrica, para cirurgia gastrointestinal. Embalagem individul em papel aluminizado 

e/ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de estelização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
240 FIO PARA SUTURA, CATGUT CROMADO N.4-0, COM 70CM, AGULHA DE 2,5CM 20,000 CAIXA   0,00 0,00

Especificação : Fio para sutura, catgut cromado n.4.0, 70cm, com agulha de 2,5cm, 1/2 círculo cilíndrica.
Valor total extenso:

241 FIO PARA SUTURA, CATGUT CROMADO N.5-0, CX COM 24 20,000 CAIXA   0,00 0,00
Especificação : Fio para sutura, catgut cromado n.5.0, 70cm, com agulha, caixa com 24 unidades.
Valor total extenso:
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242 FIO PARA SUTURA, CATGUT SIMPLES N.0, COM AGULHA, CX 24 UNIDADES 20,000 CAIXA   0,00 0,00

Especificação : Fio para sutura, catgut simples, n.0 , fio com 70cm de comprimento, agulha de 4.0cm, 3/8 círculo cilídrica. Embalagem: caixa com 24 unidades, impessos dados de identificação, tipo de
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
243 FIO PARA SUTURA, CATGUT SIMPLES N.1, COM AGULHA, CX 24 UNID. 20,000 CAIXA   0,00 0,00

Especificação : Fio para sutura, catgut simples, 70cm, n.1, com agulha de 3cm, caixa com 24 unidades.
Valor total extenso:

244 FIO PARA SUTURA, CATGUT SIMPLES N.2-0, COM AGULHA, COM 24 UNIDADES 20,000 CAIXA   0,00 0,00

Especificação : Fio para sutura, catgut simples n. 2-0, fio com 70 cm de comprimento, agulha de 3,5 cm caixa com 24 unidades. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de 
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
245 FIO PARA SUTURA, CATGUT SIMPLES N.3-0, COM AGULHA, COM 24 UNIDADES 20,000 CAIXA   0,00 0,00

Especificação : Fio para sutura, catgut simples n. 3-0, fio com 70 cm de comprimento, agulha de 3,5 cm caixa com 24 unidades. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de 
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
246 FIO PARA SUTURA, CATGUT SIMPLES N.4-0, COM AGULHA, COM 24 UNIDADES 20,000 CAIXA   0,00 0,00

Especificação : Fio para sutura, catgut simples n. 4-0, fio com 70 cm de comprimento, agulha de 3,5 cm caixa com 24 unidades. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de 
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
247 FIO PARA SUTURA, CATGUT SIMPLES N.4-0, SEM AGULHA, COM 24 UNIDADES 20,000 CAIXA   0,00 0,00

Especificação : Fio para sutura, catgut simples n. 2-0, fio com 70 cm de comprimento, sem agulha, em caixa com 24 unidades. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de 
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
248 FIO PARA SUTURA, CATGUT SIMPLES N.5-0, COM AGULHA, COM 24 UNIDADES 20,000 CAIXA   0,00 0,00

Especificação : Fio para sutura, catgut simples n. 5-0, fio com 70 cm de comprimento, agulha de 3,5 cm caixa com 24 unidades. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de 
esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
249 CLAMP UMBILICAL 300,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Descrição e Características Gerais: descartável, estéril, confeccionado em PVC atóxico, macio, de dimensões adequadas à finalidade, de forma a adaptar-se perfeitamente a cavidade 
umbilical e proporcionar níveis adequados de oxigenação, isento de rebarbas, saliências, ou qualquer defeito.

Valor total extenso:
250 COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO 2000ML 400,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Bolsa em PVC, resistente, atóxica, branco opaco na face posterior, branco transparente na face anterior, com selagem segura, câmera de pasteur flexível, válvula ante refluxo, filtro de 
ar, alça de sustentação rígida, tipo óculos, tubo de PVC, atóxico, flexível, com 1,40 cm de comprimento, com clamp denteado e/ou corta-fluxo, injetor lateral fixo com 10 cm abaixo do inicio do circuito, com 
membrana auto cicatrizante, conector universal para sondas uretro/vesicais, com tampa protetora da estéril, sistema de esvaziamento com clampe deteado e/ou corta fluxo, bolsa com escala de graduação de 100 
em 100 ml e com capacidade para 2000 ml. Embalagem. individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação e registro no 
Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
251 COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML 400,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Bolsa em PVC, resistente, atóxica, branco opaco na face posterior, branco transparente na face anterior, com selagem segura, camera de pasteur flexível, válvula ante refluxo, filtro de 
ar, alca de sustentação rígida, tipo óculos, tubo de PVC, atóxico, flexível, com 1,40 cm de comprimento, com clamp denteado e/ou corta-fluxo, injetor lateral fixo com 10 cm abaixo do início do circuito, com 
membrana auto cicatrizante, conector universal para sondas uretro/vesicais, com tampa protetora da estéril, sistema de esvaziamento com clampe deteado e/ou corta fluxo, bolsa com escala de graduação de 100 
em 100 ml e com capacidade para 2000 ml.Embalagem. individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação e registro no 
Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
252 COLETOR PERFUROCORTANTE 13 LITROS 50,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Embalagem: individual contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
253 COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 7,5 X 7,5 COM 500 UNIDADES 600,000 PACOTE  0,00 0,00
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Especificação : Descartável, 100 % algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas, 13 fios por cm2, inodora, insípida, alvejada, isenta de impurezas, amido, gordura, corante e com acabamento lateral para 
evitar o desfiamento. Embalagem: pacote com 500 unidades. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no 
Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
254 ELETRODO ADULTO DESCARTÁVEL 500,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : De prata clorado, compatível com uso em equipamento auditivo marca Bera, modelo 101610imiar de perda auditiva, compatível com uso em equipamento auditivo marca Bera, modelo 
101610. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

Valor total extenso:
255 EQUIPO MACROGOTAS 10000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Estéril, para administração de soluções parenteral com injetor lateral autocicatrizante, constituído de ponta perfurante para ampola plástica e entrada de ar com membrana hidrofoba e
bacteriologica, câmara de gotejamento flexível, pinça rolete de alta precisão. Embalagem: em papel grau cirúrgico, visor transparente com dados de identificação, procedência, tipo, data de esterilização e tempo 
de validade.

Valor total extenso:
256 EQUIPO MICROGOTAS 5000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Com injetor lateral estéril descartável. embalado em papel grau cirúrgico esterilizado a base de óxido de etileno.

Valor total extenso:
257 EQUIPO MULTIVIAS COM CLAMPS 5000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Com injetor lateral estéril descartável. embalado em papel grau cirúrgico esterilizado a base de óxido de etileno.

Valor total extenso:
258 ESPARADRAPO 10CM X 4,5M DESCARTAVEL 1000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Na cor branca, em tecido apropriado de algodão e óxido de zinco e borracha na outra, com boa aderência, isento de substâncias alergenas, enrolado em carretel e no tamanho de 10 cm x 
4,5 m. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministêrio da Saúde.

Valor total extenso:
259 ESTETOSCÓPIO SIMPLES 20,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Constituído de um conjunto que inclui peca de auscultação de alta sensibilidade que fica em contato direto com o peito do paciente; tubo condutor de som e hastes de contato com os 
ouvidos do aplicador. O aparelho deverá captar o som dos batimentos cardiacos, diretamente no peito do paciente e conduzir aos ouvidos do aplicador. A peça de auscultação que fica em contato direto com o 
peito do paciente deverá ser de forma circular, com no mínimo 4,0 cm de diâmetro, dotada de dispositivo que permita cessar a auscultação com um simples giro da peça. As hastes do aparelho que ficam em contato 
com os ouvidos do aplicador deverão ser de aco inoxidável com as extremidades revestidas em material macio (silicone, borracha ou material plástico) que torne confortável a utilização do aparelho. As hastes 
deverão ser unidas entre si por uma lâmina metálica em forma de U, também confeccionada em aço inoxidável. O tubo condutor entre a peça de contato com o peito do paciente e a haste de auscultação deverá ter 
no mínimo 50 cm de comprimento. O aparelho devera ser de uso profissional. Deverá possuir Registro ou Certificado de Isenção do Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
260 FILME RADIOLÓGICO, DIMENSÕES 18 X 24CM COM 100 UNIDADES 8,000 CAIXA   0,00 0,00

Especificação : Filme radiológico, dimensões 18 x 24 cm. Embalagem: caixa com 100 películas.
Valor total extenso:

261 FILME RADIOLÓGICO, DIMENSÕES 24 X 30CM COM 100 UNIDADES 8,000 CAIXA   0,00 0,00
Especificação : Filme radiológico, dimensões 24 x 30cm. Embalagem: caixa com 100 películas.
Valor total extenso:

262 FILME RADIOLÓGICO, DIMENSÕES 30 X 40CM 8,000 CAIXA   0,00 0,00
Especificação : Filme radiológico, dimensões 30 x 40cm. Embalagem: caixa com 100 películas.
Valor total extenso:

263 FIO DE ALGODÃO N.2-0 COM AGULHA, CAIXA COM 24 UNIDADES 20,000 CAIXA   0,00 0,00
Especificação : Fio de algodão n. 2-0 com agulha. caixa com 24 unidades. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da Saúde.
Valor total extenso:

264 FIO DE ALGODÃO 3.0 COM AGULHA, CAIXA COM 24 UNIDADES 20,000 CAIXA   0,00 0,00
Especificação : Fio de algodão n. 3-0 com agulha. caixa com 24 unidades. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de 

validade e registro no Ministério da Saúde.
Valor total extenso:

265 FIO PARA SUTURA, EM NYLON N.0, COM AGULHA CAIXA COM 24 UNIDADES 20,000 CAIXA   0,00 0,00

Especificação : Fio para sutura, em nylon monofilamentar n. 0, fio com 45 cm de comprimento, agulha de 2,0 cm e 3/8 de círculo, cortante, cuticular. Embalagem: caixa com 24 unidades. Na embalagem 
deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
266 FIO PARA SUTURA, EM NYLON N.1-0, COM AGULHA, CAIXA COM 24 UNIDADES 20,000 CAIXA   0,00 0,00
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Especificação : Fio para sutura, em nylon monofilamentar n. 1-0, fio com 45 cm de comprimento, agulha de 2,0 cm e 3/8 de círculo, cortante, cuticular. Embalagem: caixa com 24 unidades. Na embalagem 
deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
267 FIO PARA SUTURA, EM NYLON N.2-0, COM AGULHA, CAIXA COM 24 UNIDADES 20,000 CAIXA   0,00 0,00

Especificação : Fio para sutura, em nylon monofilamentar n. 2-0, fio com 45 cm de comprimento, agulha de 2,0 cm e 3/8 de círculo, cortante, cuticular. Embalagem: envelope individual, em papel 
aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de 
validade e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
268 FIO PARA SUTURA, EM NYLON N.3-0, COM AGULHA CX 24 UNIDADES 20,000 ENVELOPE 0,00 0,00

Especificação : Fio para sutura, em nylon monofilamentar n. 3-0, fio com 45 cm de comprimento, agulha de 3,0 cm e 3/8 de círculo, cortante, cuticular. Embalagem: envelope individual, em papel 
aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de 
validade e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
269 FIO PARA SUTURA, EM NYLON N.4-0, COM AGULHA CX 24 UNIDADES 20,000 CAIXA   0,00 0,00

Especificação : Fio para sutura, em nylon monofilamentar preto, n. 4-0, fio com 40 cm de comprimento, com agulha 3/8 - 2 ou 2,5cm triangular cuticular. Embalagem: caixa com 24 envelopes individuais em 
papel aluminizado e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, prazo de validade e registro no Ministério da 
Saúde.

Valor total extenso:
270 FIO PARA SUTURA, EM NYLON N.5-0, COM AGULHA CX COM 24 UNIDADES 20,000 CAIXA   0,00 0,00

Especificação : Fio para sutura, em nylon monofilamentar n. 5-0, fio com 45 cm de comprimento, agulha de 2,0 cm e 3/8 de círculo, cortante, cuticular. Embalagem: envelope individual, em papel 
aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de 
validade e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
271 FIO PARA SUTURA, EM NYLON N.6-0, COM AGULHA CX COM 24 UNIDADES 20,000 CAIXA   0,00 0,00

Especificação : Fio para sutura, em nylon monofilamentar n. 6-0, fio com 45 cm de comprimento, agulha de 2,0 cm e 3/8 de círculo, cortante, cuticular. Embalagem: envelope individual, em papel 
aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de 
validade e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
272 FITA ADESIVA CIRÚRGICA DESCARTAVEL, DIMENSÕES 16MM X 50M 100,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Fita adesiva cirúrgica, branca, dimensões 16 mm x 50 m, com dorso de papel crepado recoberto com adesivo na face interna resistente a esterilização. Embalagem em rolo, com dados de 
identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
273 FITA AUTOCLAVÁVEL, DIMENSÕES 19MM X 30M 50,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Fita adesiva, em PVC, autoclavável, cor laranja, dimensões 19 mm x 30 m, para marcação de instrumental cirúrgico. Embalagem em rolo, com dados de identificação do produto e marca do 
fabricante.

Valor total extenso:
274 FITA MICROPOROSA DESCARTAVEL, DIMENSÃO 12,5CM X 10M 100,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Fita cirúrgica, de uso hopitalar, hipoalérgica, microporosa, de uso hospitalar, dimensão 12,5 cm x 10 m.

Valor total extenso:
275 FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO G 100,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : FRALDA, descartável geriátrica, tamanho G, para peso superior a 70 Kg, atóxica, com capa de tela polimérica, núcleo absorvente, com a primeira camada composta por algodão hidrófilo, 
polpa de celulose virgem e/ou materiais poliméricos absorventes e com capa de apoio estrutural. Embalagem com dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
276 FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO M 100,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : FRALDA, descartável geriátrica, tamanho M, para peso superior a 70 Kg, atóxica, com capa de tela polimérica, nucleo absorvente, com a primeira camada composta por algodão hidrófilo, 
polpa de celulose virgem e/ou materiais poliméricos absorventes e com capa de apoio estrutural. Embalagem com dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
277 FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO P 100,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : FRALDA, descartável geriátrica, tamanho P, atÓxica, com capa de tela polimérica, núcleo absorvente, com a primeira camada composta por algodão hidrófilo, polpa de celulose virgem 
e/ou materiais poliméricos absorventes e com capa de apoio estrutural. Embalagem com dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde.
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Valor total extenso:
278 FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO P PARA CRIANÇAS DE 02 A 06 KG 100,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : FRALDA, descartável, tamanho P, para crianças de 02 a 06 Kg, atóxica, com capa de tela polimérica, núcleo absorvente com a primeira camada composta por algodão hidrófilo, polpa de 
celulose virgem e/ou materias poliméricos absorventes e com capa de apoio estrutural. Embalagem com dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
279 GAZE TIPO QUEIJO 91 X 91CM 100,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Tipo queijo, não esteril. Embalagem rolo 91 x 91cm.
Valor total extenso:

280 GEL PARA ULTRA-SONOGRAFIA 1000ML 30,000 LITRO   0,00 0,00
Especificação : Uso interno e externo incolor, inodoro, não gorduroso, umectante, solúvel em água e pH neutro, para uso como meio de contato para transmissão ultra-sônica, ecografos e dopplers. 

Embalagem: frasco com 1000ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
281 GEL PARA ULTRA-SONOGRAFIA 5000ML 10,000 GALÃO   0,00 0,00

Especificação : Uso interno e externo incolor, inodoro, não gorduroso, umectante, solúvel em água e pH neutro, para uso como meio de contato para transmissão ultra-sônica, ecografos e dopplers. 
Embalagem: galão com 5000ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
282 GERMI RIO 1000ML 36,000 LITRO   0,00 0,00

Especificação : Embalagem: frasco com 1000ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
283 GLUTARALDEIDO SOLUÇÃO 20MG/ML GALÃO 1000ML 36,000 GALÃO   0,00 0,00

Especificação : A embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do 
fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
284 GLUTARALDEIDO SOLUÇÃO 20MG/ML GALÃO 5000ML 6,000 GALÃO   0,00 0,00

Especificação : A embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do 
fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
285 GORRO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL 60,000 PACOTE  0,00 0,00

Especificação : Branco, hipoalérgico, atóxico, em prolipropileno, gramatura 20 g/m2, com tiras ajustáveis, solda eletrônica, sem costura. Embalagem com 100 unidades com identificação, procedência, 
data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
286 INALADOR PARA NEBULIZAÇÃO 5,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Completo, composto de máscara, copo e extensão. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
287 KIT PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO 25,000 KIT     0,00 0,00

Especificação : Completo, composto de máscara, copo e extensão. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
288 KIT PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL 25,000 KIT     0,00 0,00

Especificação : Completo, composto de máscara, copo e extensão. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
289 LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 15 COM 100 UNIDADES 10,000 CAIXA   0,00 0,00

Especificação : Descartável, estéril, em aço inoxidável, sem rebarbas com corte afiado e que se adaptem aos cabos de bisturi padrão. Embalagem: caixa com 100 unidades individuais, em papel laminado,
abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
290 LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 23 COM 100 UNIDADES 10,000 CAIXA   0,00 0,00
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Especificação : Descartável, estéril, em aço inoxidável, sem rebarbas com corte afiado e que se adaptem aos cabos de bisturi padrão. Embalagem: caixa com 100 unidades individuais, em papel laminado,
abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
291 LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 24 COM 24 UNIDADES 30,000 CAIXA   0,00 0,00

Especificação : Descartável, estéril, em aco inoxidável, sem rebarbas com corte afiado e que se adaptem aos cabos de bisturi padrão. Embalagem: caixa com 100 unidades individuais, em papel laminado,
abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
292 LAMINA FOSCA CAIXA COM 50 UNIDADES 100,000 CAIXA   0,00 0,00

Especificação : Descartável, estéril, em aco inoxidável, sem rebarbas com corte afiado e que se adaptem aos cabos de bisturi padrão. Embalagem: caixa com 50 unidades individuais, em papel laminado, 
abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
293 LUVA CIRURGICA DESCARTÁVEL Nº 7,0 1000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Valor total extenso:
294 LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL Nº 7,5 2000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Valor total extenso:
295 LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL 8,0 1000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Valor total extenso:
296 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. EXTRA COM 100 UNIDADES 300,000 CAIXA   0,00 0,00

Valor total extenso:
297 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G COM 100 UNIDADES 100,000 CAIXA   0,00 0,00

Valor total extenso:
298 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M COM 100 UNIDADES 300,000 CAIXA   0,00 0,00

Valor total extenso:
299 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P COM 100 UNIDADES 300,000 CAIXA   0,00 0,00

Valor total extenso:
300 MALHA TUBULAR ALGODÃO 10CM X 15M 3,000 PACOTE  0,00 0,00

Especificação : Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
301 MALHA TUBULAR ALGODÃO 15CM X 15M 3,000 PACOTE  0,00 0,00

Especificação : Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
302 ÓLEO DE GIRASSOL 100ML 40,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : Frasco 100 mL, a embalagem devera conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e 
Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:
303 PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL 50 X 50 40,000 ROLO    0,00 0,00

Valor total extenso:
304 PROPE DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 UNIDADES 30,000 PACOTE  0,00 0,00

Valor total extenso:
305 RIODINE DEGERMANTE 1000ML 70,000 LITRO   0,00 0,00

Especificação : Frasco contendo 100 mL, embalagem com dados do fabricante, composição, data de fabricação e prazo de validade.

Valor total extenso:
306 RIODINE TOPICO 1000ML 70,000 LITRO   0,00 0,00

Especificação : Frasco contendo 100 mL, embalagem com dados do fabricante, composição, data de fabricação e prazo de validade.

Valor total extenso:
307 SCALPE DESCARTÁVEL Nº19 1000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, 
tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
308 SCALPE DESCARTÁVEL Nº21 3000,000 UNIDADE 0,00 0,00
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Especificação : Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, 
tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
309 SCALPE DESCARTÁVEL Nº23 3000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, 
tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
310 SCALPE DESCARTÁVEL Nº27 1000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, 
tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
311 SERINGA DESCARTÁVEL DE 10ML AGULHA DE 25 X 08MM 5000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : embalada em papel grau cirúrgico, esterilizada a óxido de etileno.
Valor total extenso:

312 SERINGA DESCARTÁVEL DE 1ML AGULHA DE INSULINA 5000,000 UNIDADE 0,00 0,00
Especificação : embalada em papel grau cirúrgico, esterilizada a óxido de etileno.
Valor total extenso:

313 SERINGA DESCARTÁVEL DE 20ML AGULHA DE 25 X 08MM 6000,000 UNIDADE 0,00 0,00
Especificação : embalada em papel grau cirúrgico, esterilizada a óxido de etileno.
Valor total extenso:

314 SERINGA DESCARTÁVEL DE 3ML AGULHA DE 25 X 08MM 6000,000 UNIDADE 0,00 0,00
Especificação : embalada em papel grau cirúrgico, esterilizada a óxido de etileno.
Valor total extenso:

315 SERINGA DESCARTÁVEL DE 5ML AGULHA DE 25 X 08MM 5000,000 UNIDADE 0,00 0,00
Especificação : embalada em papel grau cirúrgico, esterilizada a óxido de etileno.
Valor total extenso:

316 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 60,000 UNIDADE 0,00 0,00
Especificação : Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem 

individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
317 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 60,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem 
individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
318 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 60,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem 
individual, em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de 
validade e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
319 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 60,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem 
individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
320 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18 60,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem 
individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
321 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 60,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício distal, 02 nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem 
individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em petala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade 
e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
322 SONDA DE FOLLEY N. 10 2 VIAS 50,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : 02 vias, balão de 30 ml, estéril. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo 
de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
323 SONDA DE FOLLEY N. 12 2 VIAS 50,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : 02 vias, balão de 30 ml, estéril. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo 
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de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.
Valor total extenso:

324 SONDA DE FOLLEY N. 14 2 VIAS 50,000 UNIDADE 0,00 0,00
Especificação : 02 vias, balão de 30 ml, estéril. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo 

de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.
Valor total extenso:

325 SONDA DE FOLLEY N. 16 02 VIAS 100,000 UNIDADE 0,00 0,00
Especificação : Balão de 30 ml, estéril. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de 

esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.
Valor total extenso:

326 SONDA DE FOLLEY N. 18 02 VIAS 50,000 UNIDADE 0,00 0,00
Especificação : Balão de 30 ml, estéril, Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de 

esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.
Valor total extenso:

327 SONDA DE FOLLEY N. 20 02 VIAS 50,000 UNIDADE 0,00 0,00
Especificação : Balão de 30 ml, estéril. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de 

esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.
Valor total extenso:

328 SONDA DE FOLLEY N. 08 2 VIAS 60,000 UNIDADE 0,00 0,00
Especificação : 02 vias, balão de 5 cc, estéril, em borracha natural de formato adequado, siliconizada, com anti-incrustante, ponta proximal arredondada, com orifícios grandes, arredondados e lisos. 

Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo 
de validade e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
329 SONDA NASOGÁSTRICA N. 10 CURTA 50,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em 
papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
330 SONDA NASOGÁSTRICA N. 12 CURTA 50,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em 
papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
331 SONDA NASOGÁSTRICA N. 14 CURTA 14,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em 
papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
332 SONDA NASOGÁSTRICA N. 16 CURTA 50,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em 
papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
333 SONDA NASOGÁSTRICA N. 18 CURTA 50,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em 
papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
334 SONDA NASOGÁSTRICA N. 06 CURTA 50,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em 
papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
335 SONDA NASOGÁSTRICA N. 08 CURTA 50,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em 
papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
336 SONDA NASOGÁSTRICA N. 10 LONGA 50,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em 
papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde.
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Valor total extenso:
337 SONDA NASOGÁSTRICA N. 12 LONGA 50,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em 
papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
338 SONDA NASOGÁSTRICA N. 14 LONGA 50,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em 
papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
339 SONDA NASOGÁSTRICA N. 16 LONGA 50,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em 
papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
340 SONDA NASOGÁSTRICA N. 18 LONGA 50,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em 
papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilizacao, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
341 SONDA NASOGÁSTRICA N. 06 LONGA 50,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em 
papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
342 SONDA NASOGÁSTRICA N. 08 LONGA 50,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual, em 
papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro 
no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
343 SONDA URETRAL N. 10 50,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério 
da Saúde.

Valor total extenso:
344 SONDA URETRAL N. 12 50,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério 
da Saúde.

Valor total extenso:
345 SONDA URETRAL N. 14 50,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério 
da Saúde.

Valor total extenso:
346 SONDA URETRAL N. 16 50,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério 
da Saúde.

Valor total extenso:
347 SONDA URETRAL N. 18 50,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério 
da Saúde.

Valor total extenso:
348 SONDA URETRAL N. 06 50,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério 
da Saúde.

Valor total extenso:
349 SONDA URETRAL N. 08 50,000 UNIDADE 0,00 0,00
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Especificação : Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau 
cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério 
da Saúde.

Valor total extenso:
350 TINTURA DE IODO 1000ML 30,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Proporção 3/1, para uso laboratorial. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.

Valor total extenso:
351 TIRA PARA TESTES DE GLICEMIA COM 50 UNIDADES 120,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Com faixa de medição de 10 a 600 mg/dl, para uso em aparelhos que permitam troca de batérias comuns. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
352 TOUCA DESCARTÁVEL PACOTE 100 UNIDADES 50,000 PACOTE  0,00 0,00

Especificação : Em polipropileno, gramatura de 20 g/m2, elástico em toda volta, diâmetro mínimo de 45 cm. Embalagem caixa tipo dispenser-box com 100 unidades. Na embalagem deverá estar impresso 
dados de identificação, procedência, data de fabricação.

Valor total extenso:
353 VASELINA LÍQUIDA 1000ML 5,000 LITRO   0,00 0,00

Especificação : para tratamento de fisioterapia. Embalagem: com 1 litro.
Valor total extenso:

354 MASCARA CIRÚRGICA DESC.COM ELÁSTICO C/ 50UNID 100,000 PACOTE  0,00 0,00
Especificação : Simples, retangular, Embalagem: unidade, com a caixa contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

Valor total extenso:
355 ADESIVO CIRÚRGICO 10,000 CAIXA   0,00 0,00

Especificação : Tissular não tóxico a base de n-butil-2-cianocrilato.que se polimeriza rapidamente em contato com os fluidos teciduais, não cancerígeno e de alta resistência mecânica que permite o 
fechamento de pequenas incisões de ate 3cms livre de tensões na superfície corporal sem a necessidade de anestesia, de maneira fácil e rápida, com excelentes resultados. Embalagem caixa com 05 ampolas.

Valor total extenso:
356 ANESTÉSICO BUCAL 100,000 CAIXA   0,00 0,00

Valor total extenso:
357 BABADOR USO ODONTOLÓGICO EM PAPEL COM FRISA HORIZONTAIS 15,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : que permite a distribuição uniforme dos líquidos absorvidos, impermeável, descartável, dimensões 33 x 48 cm. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

Valor total extenso:
358 BANDA MATRIZ 5MM 50,000 UNIDADE 0,00 0,00

Valor total extenso:
359 CUNHA DE MADEIRA 20,000 PACOTE  0,00 0,00

Especificação : PACOTE COM 100 UNIDADES
Valor total extenso:

360 FIO DENTAL, ROLO COM 500 METROS 20,000 UNIDADE 0,00 0,00
Especificação : Fio dental, rolo com no minimo 500 metros. Embalagem com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

Valor total extenso:
361 FLUOR GEL TOPICO 200 ML 20,000 UNIDADE 0,00 0,00

Valor total extenso:
362 HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO, P.A., EM PÓ 9,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : Embalagem: frasco com 10 gramas, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
363 LUVA DE PROCEDIMENTO PP CX. COM 100 UNID. 200,000 CAIXA   0,00 0,00

Valor total extenso:
364 MATRIZ TRANSPARENTE PARA RESTAURAÇÃO 15,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Para amalgama. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

Valor total extenso:
365 MICROSBRUSH COM 100 UNIDADES 20,000 FRASCO  0,00 0,00

Valor total extenso:
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366 PASTA PROFILÁTICA TUBO 20,000 TUBO    0,00 0,00
Valor total extenso:

367 RESINA A1 20,000 FRASCO  0,00 0,00
Especificação : Resina acrílica auto polimerizável em pó cor 62, para confecção de padrões em coroas, pontes e incrustações. Composta à base de metil metacrilato, peróxido de benzoila, manter-se 

firme sem escoamento e endurecer rapidamente. Embalagem com frascos de 220 gramas.
Valor total extenso:

368 REVELADOR 15,000 FRASCO  0,00 0,00
Valor total extenso:

369 SUGADOR 50,000 PACOTE  0,00 0,00
Valor total extenso:

370 FIXADOR RAIO X ODONTOLÓGICO 475ML 8,000 FRASCO  0,00 0,00
Valor total extenso:

371 ÁCIDO FOSFÓRICO 30,000 UNIDADE 0,00 0,00
Valor total extenso:

372 ÁGUA DESTILADA 30,000 UNIDADE 0,00 0,00
Valor total extenso:

373 AGULHA RAQUI SPIRAL Nº 23 100,000 UNIDADE 0,00 0,00
Valor total extenso:

374 ÁLCOOL 70 50,000 UNIDADE 0,00 0,00
Valor total extenso:

375 AMBU INFANTIL (KIT COMPLETO) 1,000 KIT     0,00 0,00
Valor total extenso:

376 AMBU PARA RECÉM NASCIDO 1,000 KIT     0,00 0,00
Valor total extenso:

377 AMIDORONA COMPRIMIDO 500,000 UNIDADE 0,00 0,00
Valor total extenso:

378 AMIODORONA INJETÁVEL 500,000 AMPOLA  0,00 0,00
Valor total extenso:

379 ANESTÉSICO CAIXA 100,000 CAIXA   0,00 0,00
Valor total extenso:

380 ANESTÉSICO TÓPICO 20,000 UNIDADE 0,00 0,00
Valor total extenso:

381 ARGIROL COLÍRIO (VETELINATO DE PRATA) 50,000 FRASCO  0,00 0,00
Valor total extenso:

382 ATENOLOL + CLORTALIDONA 25 + 12,5MG (ABLOK PLUS) 1000,000 COMPRIMI 0,00 0,00
Valor total extenso:

383 BICARBONATO DE SÓDIO 15,000 UNIDADE 0,00 0,00
Valor total extenso:

384 BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG (PLAGREL) 500,000 FRASCO  0,00 0,00
Valor total extenso:

385 BROMOPRIDA 5MG/ML 5000,000 AMPOLA  0,00 0,00
Valor total extenso:

386 CANAGLIFOZINA 300 MG (IVOKANA) 2000,000 COMPRIMI 0,00 0,00
Valor total extenso:

387 CARBONO OU CLUSAL 20,000 UNIDADE 0,00 0,00
Valor total extenso:

388 CARVEDILOL 3,125 MG 500,000 COMPRIMI 0,00 0,00
Valor total extenso:

389 CARVEDILOL 6,25 MG 500,000 COMPRIMI 0,00 0,00
Valor total extenso:

390 CETOPROFENO 100 MG/ML 500,000 FRASCO  0,00 0,00
Valor total extenso:

391 CIMENTO HIDRÓXIDO 10,000 CAIXA   0,00 0,00
Valor total extenso:

392 CLORETO DE SÓDIO 20% 10ML INJETÁVEL 1000,000 AMPOLA  0,00 0,00
Valor total extenso:

393 CLORIDRATO DE LEVOMEPRAZINA 25MG 1000,000 COMPRIMI 0,00 0,00
Valor total extenso:

394 CLORPROMAZINA INJETÁVEL 500,000 AMPOLA  0,00 0,00
Valor total extenso:

395 CLORPROMAZINA 25MG/ML 100,000 AMPOLA  0,00 0,00
Valor total extenso:
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396 COLAR CERVICAL G 5,000 UNIDADE 0,00 0,00
Valor total extenso:

397 COLAR CERVICAL M 5,000 UNIDADE 0,00 0,00
Valor total extenso:

398 COLAR CERVICAL P 5,000 UNIDADE 0,00 0,00
Valor total extenso:

399 COLETOR PERFUROCORTANTE 20 LITROS 500,000 UNIDADE 0,00 0,00
Valor total extenso:

400 COTOZOL 20,000 UNIDADE 0,00 0,00
Valor total extenso:

401 DRAMIM B6 INJETÁVEL 500,000 AMPOLA  0,00 0,00
Valor total extenso:

402 ENVELOPES ALTOSELANTES 140MM290MM 30,000 UNIDADE 0,00 0,00
Valor total extenso:

403 ENVELOPES ATOSELANTES 160MMX300MM 20,000 UNIDADE 0,00 0,00
Valor total extenso:

404 ENVELOPES ATOSELANTES 90MMX230MM 20,000 UNIDADE 0,00 0,00
Valor total extenso:

405 FIO DE ALGODÃO N. 0-0 COM AGULHA, CAIXA COM 24 UNIDADES 20,000 CAIXA   0,00 0,00
Valor total extenso:

406 FORMOCREZOL 10,000 UNIDADE 0,00 0,00
Valor total extenso:

407 FUMARATO DE FORMOTEROL 12/400 MG (ALENIA) 1000,000 COMPRIMI 0,00 0,00
Valor total extenso:

408 FUROSEMIDA + CLORETO DE POTÁSSIO 40/100 (HIDRION) 2000,000 COMPRIMI 0,00 0,00
Valor total extenso:

409 ISOSSORBIDA 05MG 1000,000 COMPRIMI 0,00 0,00
Valor total extenso:

410 ISOSSORBIDA 10MG 1000,000 COMPRIMI 0,00 0,00
Valor total extenso:

411 KETALAR OU KETAMIM 200,000 AMPOLA  0,00 0,00
Valor total extenso:

412 KIT PAPANICOLAU G 1000,000 KIT     0,00 0,00
Valor total extenso:

413 KIT PAPANICOLAU M 2000,000 KIT     0,00 0,00
Valor total extenso:

414 KIT PAPANICOLAU P 2000,000 KIT     0,00 0,00
Valor total extenso:

415 LARINGOSCOPIO COM LÂMINA RETA E CURVA 1,000 KIT     0,00 0,00
Valor total extenso:

416 LENÇOS 50,000 UNIDADE 0,00 0,00
Valor total extenso:

417 LEVODOPA + CARBIDOPA 250/25 MG 3000,000 COMPRIMI 0,00 0,00
Valor total extenso:

418 LIXA DE AÇO 30,000 PACOTE  0,00 0,00
Valor total extenso:

419 LIXA DE POLIESTE 30,000 UNIDADE 0,00 0,00
Valor total extenso:

420 LUBRIFICANTE PARA CANETA 20,000 UNIDADE 0,00 0,00
Valor total extenso:

421 MASCARAS, CAIXA 20,000 CAIXA   0,00 0,00
Valor total extenso:

422 MORFINA 30MG 600,000 COMPRIMI 0,00 0,00
Valor total extenso:

423 OLANZAPINA (ZAP) 500,000 COMPRIMI 0,00 0,00
Valor total extenso:

424 OXALATO DE ESCITALOPRAN 500,000 COMPRIMI 0,00 0,00
Valor total extenso:

425 OXACILINA 500MG 300,000 AMPOLA  0,00 0,00
Valor total extenso:

426 PAPEL GRAL CIRÚRGICO 50,000 PACOTE  0,00 0,00
Valor total extenso:
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427 PEDRA POMES 15,000 UNIDADE 0,00 0,00
Valor total extenso:

428 PROPATILNITRATO 10MG (SUSTRATE) 2000,000 COMPRIMI 0,00 0,00
Valor total extenso:

429 RISPERIDONA 2MG 5000,000 COMPRIMI 0,00 0,00
Valor total extenso:

430 ROLETES DE ALGODÃO 180,000 UNIDADE 0,00 0,00
Valor total extenso:

431 SCALPE DESCARTÁVEL Nº 25 4000,000 UNIDADE 0,00 0,00
Valor total extenso:

432 SIMETICONA 70MG/ML GOTAS 5000,000 FRASCO  0,00 0,00
Valor total extenso:

433 SIMETICONA COMPRIMIDO 40MG 20000,000 COMPRIMI 0,00 0,00
Valor total extenso:

434 SONDA ALIVIUM 30,000 UNIDADE 0,00 0,00
Valor total extenso:

435 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 60,000 UNIDADE 0,00 0,00
Valor total extenso:

436 SULFATO DE MAGNÉSIO 100,000 FRASCO  0,00 0,00
Valor total extenso:

437 SUTURA 120,000 UNIDADE 0,00 0,00
Valor total extenso:

438 TENOXICAN 20MG INJETÁVEL 2000,000 AMPOLA  0,00 0,00
Valor total extenso:

439 TENOXICAN 40MG INJETÁVEL 4000,000 AMPOLA  0,00 0,00
Valor total extenso:

440 TERMÔMETRO DIGITAL 30,000 UNIDADE 0,00 0,00
Especificação : De máxima e mínima com temperatura interna e externa, dois valores, 1 cabo extensor de 3 metros, escala em Celsius: interna de - 10 graus C a + 60 graus C e externa de - 50 graus C a 

+ 70 graus C, escala em Fahrenheit: interna de + 14 graus F a + 140 graus F e externa de - 58 graus F a + 158 graus F. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

Valor total extenso:
441 TOUCAS DESCARTÁVEIS PACOTE COM 100 UNIDADES 60,000 PACOTE  0,00 0,00

Valor total extenso:
442 TUBETE PLÁSTICO 12X75 12000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Valor total extenso:
443 TUBO DE LATEX 100,000 METRO   0,00 0,00

Valor total extenso:
444 VICRIL 1.0 COM AGULHA CAIXA COM 12 UNIDADES 15,000 CAIXA   0,00 0,00

Valor total extenso:
445 VICRIL 2.0 COM AGULHA CAIXA COM 12 UNIDADES 15,000 CAIXA   0,00 0,00

Valor total extenso:
446 VICRIL 4.0 COM AGULHA CAIXA COM 12 UNIDADES 15,000 CAIXA   0,00 0,00

Valor total extenso:
Total : 0,00

Valor total da proposta por extenso :

Por esta proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor,especialmente aos da Lei 10.520/02 e da Lei 8.666/93 e às cláusulas e condições 
constantes no Edital de Pregão No 9/2018-26 FMS  . Propomos executarmos o objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente Edital e às suas 
espe- cificações, e asseverando que: 

a) o prazo de validade desta proposta é de  :  dias;
b) as condições de pagamento são:  ;
c) todos os componentes de despesas de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados com salários, encargos trabalhistas, previdenciários e 

sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão do contrato a ser assinado, encontram-se 
inclusos nos preços ofertados;
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d) o  prazo  de  entrega / execução  do  objeto  licitado  é  de:  dias.

ANEXO II - MODELOS DE DECLAÇÕES EXIGIDAS

Modelo - I
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DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

PREGÃO n°: 9/2018-26 FMS

[Nome do Licitante], CNPJ/CPF n.º __________________sediada à 

[Endereço completo], DECLARA que cumpre plenamente com todos os 

requisitos de habilitação constantes do edital do Pregão nº 9/2018-26 

FMS.

_____________________________

Local e Data

_________________________________________

Razão Social e CNPJ/CPF do Declarante 
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MODELO - II

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO

PREGÃO n°: 9/2018-26 FMS

[Nome do Licitante], CNPJ/CPF n.º __________________sediada à 

[Endereço completo], DECLARA sob as penas da lei, que até a presente 

data, inexiste fato superveniente impeditivo para sua habilitação no 

presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores.

_____________________________

Local e Data

_________________________________________

Razão Social e CNPJ/CPF do Declarante 
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Modelo - III

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

PREGÃO n°: 9/2018-26 FMS

[Nome do Licitante], CNPJ/CPF n.º __________________, sediada à 

[Endereço completo], por intermédio de seu representante legal o (a) 

Senhor (a) [Nome do Representante Legal], portador (a) da Carteira de 

Identidade n° [Número da Carteira de Identidade] e do CPF Nº. [Número 

do CPF], DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 

Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 

9.854, de 27 de outubro de 1999, em conformidade com o previsto no

inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88, que não possui 

em seu quadro de pessoal empregado(s) menor (es) de 18 (dezoito) anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos 

em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 

(quatorze) anos.

_____________________________

Local e Data

_________________________________________

Razão Social e CNPJ/CPF do Declarante 
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Modelo - IV

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP

PREGÃO n°: 9/2018-26 FMS

[Nome do Licitante], CNPJ/CPF n.º __________________sediada à 

[Endereço completo], DECLARA sob as penas da lei,  para fins do 

disposto no art. 44 da lei complementar nº 123 de dezembro de 2006, e 

participação neste Pregão Presencial, que esta empresa, na presente 

data, é considerada:

(  ) Microempresa

(  ) Empresa de Pequeno Porte

DECLARA ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do 

parágrafo 4º do artigo 3º da lei Complementar nº 123/2006. .

_____________________________

Local e Data
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_________________________________________

Razão Social e CNPJ/CPF do Declarante 

ANEXO - III

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DO PROCESSO: 9/2018-26 FMS

1.0. OBJETO.

1.1. Para atender às necessidades do(a) Prefeitura Municipal de Brejo

Grande do Araguaia, faz-se necessário a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, 

MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E ORTOPÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E 

DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BREJO 

GRANDE DO ARAGUAIA.

1.2. Os bens objeto da aquisição devem atender aos padrões de qualidade 

estabelecidos pelos órgãos competentes.

1.3. Os bens deverão ter prazo de garantia mínimo de 12 (doze) meses,

prevalecendo o prazo de garantia fixado pelo fabricante ou fornece dor, caso 

maior.

1.4. Os bens devem ser acondicionados em embalagem individual adequada , com 

o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 

garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

2.0. JUSTIFICATIVA.

2.1. 2.1. A aquisição dos bens acima elencados atenderá às necessidades

cotidianas da(o) Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia.  Atender 

as necessidades da população do município..
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2.2. A quantidade solicitada no item 1.1. deste Termos de Referencia, esta 

justificada de acordo com a média de consumo dos órgãos integrantes da(o) 

Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia. 

2.3. O objeto desse termo de referência enquadra-se na categoria de bens 

comuns, de que, trata a lei n° 10.520/2002  por possuir padrões de

desempenho e características gerais e especificas usualmente encon tradas no 

mercado, podendo ser licitado por meio da modalidade pregão.

3.0. ESTRATÉGIA DE FORNECIMENTO.

3.1. Os produtos serão fornecidos obedecendo a especificação de cada bem, 

conforme o disposto no item  1.1 deste termo de referência, sendo recusado 

item que estiver com alguma característica diferente.

3.2. O fornecimento do material deverá ser realizado de forma parcelada, 

para um período de 12 meses, contados a partir da data de publicação do 

extrato do contrato.

3.3. O prazo de entrega não será superior a 48 (quarenta e oito) horas, 

contados a partir do recebimento da Ordem de Compra ou da assinatura do 

instrumento de contrato, se for o caso.

3.3.1. A Ordem de Compra, será emitida, preferencialmente, por meio 

eletrônico e deverá constar nela as informações afetas aos produtos 

adquiridos, detalhando o item e a quantidade demandada.

3.3.2. Somente serão aceitas entregas completas, ou seja, nas quantidades 

totais do item especificado na Ordem de Compra.

3.4. A entrega do objeto licitado deverá ser feita na sede na CONTRATANTE.

3.5. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, 

inclusive frete, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA. A

movimentação dos materiais até o local designado para entrega é de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA ou da transportadora, não sendo a 

CONTRATANTE responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o 

transporte.

3.6. O objeto dessa licitação será recebido PROVISORIAMENTE, pela 

CONTRATANTE, após conferência do critério quantitativo, com a util ização de 

carimbo e assinatura no canhoto da Nota Fiscal Eletrônica e/ou no 

conhecimento de transporte da transportadora, devidamente datado e

assinado.

3.7. Após o recebimento provisório do material, em um prazo máximo de 02 
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(dois) dias úteis, será verificada, pela CONTRATANTE, a conformidade do 

material proposto e entregue com as especificações contidas neste Termo de 

Referência.

3.8. Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, o material deve rá ser 

substituído, por conta e ônus da CONTRATADA, em no máximo 01 (um) dia útil, 

não considerado como prorrogação do prazo de entrega. Esse processo de 

verificação de compatibilidade será também aplicado ao material en caminhado 

pela licitante em substituição, e somente após o cumprimento dessa etapa, 

será o objeto da licitação definitivamente recebido e aceito;

3.9. O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA 

pela perfeita qualidade do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer 

irregularidades detectadas, no prazo de garantia do produto, quando da 

utilização desse material;

3.10. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta 

mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, 

designados pela autoridade competente.

4.0. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS.

4.1. Considerar o critério de julgamento: MENOR PREÇO UNITÁRIO para cada 

item;

4.2. Ao final do certame, o vencedor de cada item deverá apresentar am ostra 

do produto para validação do material ofertado. 

4.3. Somente após a validação das amostras, será considerada como venc edora 

a menor proposta para cada item.

5.0. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS E DA DESPESA.

5.1.O objeto desse termo de referência enquadra-se na categoria de bens 

comuns, de que, trata a lei n° 10.520/2002. Portanto, as depesas oriundas 

desta contratação serão classificadas nas seguintes dotações: Exercício 

2018 Atividade 1412.101220126.2.076 Manutenção do Fundo  Municipal  de Saúde 

, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.

6.0. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

6.1. A Contratada obriga-se a:

6.1.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e 

local indicados pela Administração, em estrita observância das 

especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota 
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fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, 

modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

6.1.1.1. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do 

manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de 

assistência técnica autorizada.

6.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de 

acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor 

(Lei nº 8.078, de 1990).

6.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, 

a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou 

reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 01 (um) dia útil, o 

produto com avarias ou defeitos;

6.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, 

inerentes ao objeto da presente licitação.

6.1.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 12 (doze) horas que

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento 

do prazo previsto, com a devida comprovação.

6.1.5. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 

previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação 

específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 

Administração;

6.1.6. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 

dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 

quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

6.1.7. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação;

6.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo 

parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das 

prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo 

de Referência ou na minuta de contrato;

7.0. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

7.1. A Contratante obriga-se a:
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7.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e 

horário;

7.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 

recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da 

proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos; 

7.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da 

Contratada, através de servidor especialmente designado;

7.1.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais 

imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 

correção;

7.1.5. Efetuar o pagamento no prazo previsto;

7.1.6. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, 

em compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.0. MEDIDAS ACAUTELADORAS.

8.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração 

Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, 

adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso 

de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil 

ou impossível reparação.

9.0. CONTROLE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL.

10.1. Em conformidade com os arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 10.1, 

a fiscalização da contratação será exercida por um representante da 

Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso 

da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

9.1.1. O representante da Administração deverá ter a experiência 

necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

9.2. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e 

ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as 

providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e 

comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o  disposto 

nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.3. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
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resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de 

material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não 

implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e

prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.0. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no 

curso da licitação e da contratação é aquela prevista no Edital.

BENEDITO COSTA FERREIRA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO - IV

MINUTA DO CONTRATO

O(A)  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, neste ato denominado CONTRATANTE, com 

sede na Travessa Moacir Fernandes de Souza, sn, inscrito no CNPJ (MF) 

sob o nº 12.985.215/0001-98, representado pelo(a) Sr.(a) BENEDITO 

COSTA FERREIRA e, de outro lado a firma ____________________., 

inscrita no CNPJ (MF) sob o nº ______________, estabelecida 

________________________________doravante denominada simplesmente 

CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) 

____________________________, portador da Cédula de Identidade nº 

______ SSP/__ e CPF (MF) nº _________________,têm entre si justo e

avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes 

integrantes o Edital do Pregão nº ________ e a proposta apresentada 

pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE  e CONTRATADA às normas 

disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as 

cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente Contrato tem como objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, 

MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E ORTOPÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E 
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DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 

BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

1.    O valor deste contrato,  de R$.............................

(..................................).

2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços 

constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão _________ 

e na Cláusula Primeira deste instrumento são meramente estimativos, 

não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação 

quanto a sua execução ou pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão 

nº    __________, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-

se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito 

público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria 

Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do 

artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 

do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1. O prazo de vigência deste Contrato será a partir da data de sua

assinatura até 30/05/2019, com validade e eficácia legal após a 

publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de 

expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:

AV. 13 DE MAIO, 272, C., BREJO GRANDE DO ARAGUAIA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia

1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às 

dependências do CONTRATANTE para a entrega dos produtos;

1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste 

Contrato;

1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a 

ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;

1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de 

serem consumidos;

1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante 

comunicação a ser feita pelo Serviço de Almoxarifado;

1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento 

expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o fornecimento dos produtos

objeto deste Contrato;

1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no 

fornecimento dos produtos e interromper imediatamente o fornecimento, 

se for o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA:

1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as 

despesas decorrentes dos serviços, tais como:

a) salários;

b) seguros de acidentes;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vales-refeição;

f) vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas 

pelo Governo.

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares 

do CONTRATANTE, porém sem qualquer  vínculo empregatício com o órgão;

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por 

crachá, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer 
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um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas 

disciplinares do CONTRATANTE;

1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso 

às dependências do CONTRATANTE;

1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração 

do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, 

durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente 

a bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido 

ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;

1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de 

Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse do 

CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da

Autorização de Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado;

1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de 

consumo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do

recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado;

1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por 

escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 

esclarecimentos que julgar necessário; e

1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do 

contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as

condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº ______.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. À CONTRATADA caberá, ainda:

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos 

previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e 

trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez 

que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o 

CONTRATANTE;

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as 

providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de 
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acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem 

vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em

conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, 

civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do produto, 

originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais 

e comerciais resultantes da adjudicação deste Contrato.

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos 

estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por 

seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o 

objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia 

expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, 

para com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1 -  expressamente proibida a contratação de servidor 

pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência

deste Contrato;

1.2 -  expressamente proibida, a veiculação de publicidade 

acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da 

Administração do CONTRATANTE; e

1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o 

fornecimento do produto objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor 

designado para esse fim, representando o CONTRATANTE, permitida a 

contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações 

pertinentes a essa atribuição.

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 

servidor designadoo para esse fim deverão ser solicitadas a 

Autoridade Competente do(a)  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, em tempo hábil 
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para a adoção das medidas convenientes.

3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do 

CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para 

representá-la administrativamente sempre que for necessário.

CLUÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO, DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES

1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto 

caberá ao Chefe do Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro 

servidor designado para esse fim;

2. O Objeto licitado deverá ser entregue pela CONTRATADA, na sede da 

CONTRATANTE, sem nenhum custo adicional;

3. Após feita a solicitação de compra pela CONTRATANTE, a CONTRATADA 

terá o prazo máximo de 24 (Vinte e quatro) horas para fazer a 

entrega, o não cumprimento incidirá na quebra de contrato;

4. Os volumes contendo o produto deverão estar, ainda, identificados 

externamente com os dados constantes da Nota Fiscal e o endereço de 

entrega.

5. O Objeto licitado deverá ser entregue na  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  

em dia e em horário de expediente normal;

6. Qualquer despesa com o transporte e/ou extravio da mercadoria, 

ficará a cargo da CONTRATADA.

7. O recebimento do produto deverá ser efetuado por servidor 

designado para esse fim, representando o(a)  FUNDO MUNICIPAL DE 

SAUDE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, 

está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2018 Atividade 

1412.101220126.2.076 Manutenção do Fundo  Municipal de Saúde , 

Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

AV. 13 DE MAIO, 272, C., BREJO GRANDE DO ARAGUAIA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia

1. A CONTRATADA deverá apresentar  nota fiscal para liquidação e 

pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária 

creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor no prazo 

de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a(o)  

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá 

estar acompanhada das guias de comprovação da regularidade fiscal 

para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e

Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou 

em fotocópia autenticada.

3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no 

ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas 

condições de consumo ou em desacordo com as especificações 

apresentadas e aceitas.

4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos 

termos deste Contrato.

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à 

alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de 

pagamento.

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a 

CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica 

convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo 

CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao 

efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:

EM = I x N x VP

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 

efetivo pagamento;

VP  =  Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação  financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX)  

    ____

    365
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I = (6/100)

    _______

      365

I = 0,0001644

TX  = Percentual da taxa anual  = 6%.

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será 

incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos nos artigos 

57 e 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do 

CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial 

atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 

65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições 

licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 

o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido 

nesta cláusula, salvo as supressões resultante de acordo celebrado

entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo 

descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a 

Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

1.1 - advertência;
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1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste 

Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 

(quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso 

e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor 

total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por 

motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à

solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 

1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e 

por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor 

total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por 

motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à 

solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 

1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo mximo 

de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração do do(a)  FUNDO 

MUNICIPAL DE SAUDE, por até 2 (dois) anos.

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração 

Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio 

da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA 

que:

2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste 

Contrato;

2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

2.3 - comportar-se de modo inidôneo;

2.4 - fizer declaração falsa;

2.5 - cometer fraude fiscal;

2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;

2.7- não celebrar o contrato;

2.8- deixar de entregar documentação exigida no certame;

2.9- apresentar documentação falsa.

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, 

ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do 

CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no 
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Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente 

justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, em relação a 

um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA 

ficará isenta das penalidades mencionadas.

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar 

com a Administração do CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à 

CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a 

serem efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

1. A inexecução total ou parcial do Contrato  enseja a sua rescisão, 

conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração 

do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do

artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no 

processo da licitação, desde que haja conveniência para a 

Administração do CONTRATANTE;

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a 

matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de 

autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente 

motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA 

CONTRATADA

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº _____, cuja 

realização decorre da autorização do Sr(a). BENEDITO COSTA FERREIRA, 
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e da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não 

possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e 

julgadas no Foro do Município de SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA, com 

exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente 

Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um 

só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas 

representantes das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas 

testemunhas abaixo.

 BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA, em ___ de ______de ____.

_______________________ ______________________

  CONTRATANTE                  CONTRATADA(O)

TESTEMUNHAS:

1.___________________________ 

                                                                                                                                                                                         

2.___________________________
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