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 DADOS DA LICITAÇÃO NR:467  

 Licitação 
Nº...: 

022/2018  Critério:  Menor Preço  Abertura:  11/06/2018 - 08:00:00  
       Processo Nº: 083/2018   Modalidade:  Pregão              Julgamento:  11/06/2018 - 08:00:00  

       
 Código Item Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total  

 27241 1 ACICLOVIR: creme dermatológico de 50 mg/g em bisnaga de 10 
g, uso adulto e pediátrico. Em embalagem original de fábrica, 
contendo externamente especificação do produ-to, informações do 
fabricante, n° do lote, data de fabrica-ção e prazo de validade no 
mínimo de 06 meses, o pro-duto deverá ter registro no ministério 
da saúde. 

300,0000 TUBO R$ 6,332000 R$ 1.899,00 

27242 2 ACICLOVIR: em comprimidos revestidos de 200 mg, via de admi-
nistração oral , uso adulto e pediátrico. Em embalagem original de 
fábrica, contendo externamente especificação do produto, infor-
mações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de 
validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no 
ministério da saúde. 

10.000,0000 UNID R$ 0,490000 R$ 4.900,00 

27243 3 ACIDO ACETILSALICÍLICO (AAS): em comprimidos reves-tidos de 
100 mg, via de administração oral, uso pediátrico. Em embalagem 
original de fábrica, contendo externamente especificação do pro-
duto, informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e 
prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter 
registro no ministério da saúde. 

40.000,0000 UNID R$ 0,045200 R$ 2.000,00 

27244 4 ACIDO FÓLICO: em comprimidos revestidos de 5 mg, via de ad-
ministração oral, uso adulto.Em embalagem original  de fábrica, 
contendo externamente especificação do produ-to, informações do 
fabricante, n° do lote, data de fabrica-ção e prazo de validade no 
mínimo de 06 meses, o pro-duto deverá ter registro no ministério 
da saúde. 

15.000,0000 UNID R$ 0,092000 R$ 1.350,00 

27245 5 ÁCIDO ASCÓBICO (VITAMINA C): em solução injetável de 100 
mg/ ml, em ampola de 5 ml, via de administração intravenosa, uso 
adulto e pediátrico. Em embalagem origi-nal de fábrica, contendo 
externamente especificação do produto, informações do fabricante, 
n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 
meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde. 

2.000,0000 AMPOLA R$ 1,610000 R$ 3.220,00 

27246 6 ADRENALINA (EPINEFRINA): em solução injetável de 1 mg/ml, 
em ampola de 1 ml, via de administração intrave-nosa intramuscu-
lar e subcutânea, uso adulto e pediátrico. Em embalagem original 
de fábrica, contendo externamente especificação do produto, 
informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo 
de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro 
no ministério da saúde. 

3.000,0000 AMPOLA R$ 3,000000 R$ 9.000,00 

27247 7 ÁGUA PARA INJEÇÃO: em solução injetável, límpida e hipotônica, 
estéril e apirogênica, em ampola de 10 ml, via de administração 
intravenoso e individualizado, uso adulto e pediátrico. Em emba-
lagem original de fábrica, contendo externamente especificação do 
produto, informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e 
prazo de vali-dade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter 
regis-tro no ministério da saúde. 

10.000,0000 AMPOLA R$ 0,354000 R$ 3.500,00 

27248 8 ALENDRONATO DE SÓDIO: em comprimidos revestidos de 70 
mg, via de administração oral, uso adulto. Em em-balagem original 
de fábrica, contendo externamente especificação do produto, 
informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo 
de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro 
no ministério da saúde. 

2.000,0000 UNID R$ 0,730000 R$ 1.460,00 

27249 9 ALBENDAZOL: em suspensão oral de 40mg/ml, em frasco de 10 
ml, via de administração oral, uso pediátrico (crianças acima de 2 
anos) ou adulto. Em embalagem original de fábrica, contendo 
externamente especificação do produto, informações do fabricante, 
n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 
meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde. 

4.000,0000 FRASCO R$ 2,550000 R$ 10.200,00 

 

 
 

 PREFEITURA DE CORGUINHO  Página 55 



 

 

  ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  Quality Sistemas 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO  Exercício: 2018  

   R:ANTONIO FURTADO MENDONÇA, , CENTRO, CORGUINHO/MS   

    

 Relação de Produtos da Licitação   

 
27250 10 ALBENDAZOL: em comprimidos mastigável de 400 mg, via de 

administração oral, uso pediátrico (crianças acima de 2 anos) ou 
adulto. Em embalagem original de fábrica, contendo externamente 
especificação do produto, informa-ções do fabricante, n° do lote, 
data de fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o 
produto deverá ter registro no ministério da saúde. 

6.000,0000 UNID R$ 1,400000 R$ 8.400,00  

27251 11 ALOPURINOL: em comprimidos revestidos de 300 mg, via de 
administração oral, uso adulto e pediátrico acima de 10 anos. Em 
embalagem original de fábrica, contendo exter-namente especifi-
cação do produto, informações do fabri-cante, n° do lote, data de 
fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto 
deverá ter registro no ministério da saúde. 

10.000,0000 UNID R$ 0,486000 R$ 4.900,00 

27252 12 AMINOFILINA: em solução injetável de 24mg/ml, via de adminis-
tração intravenoso, em ampola de 10 ml, uso adul-to e pediátrico. 
Em embalagem original de fábrica, conten-do externamente espe-
cificação do produto, informações do fabricante, n° do lote, data de 
fabricação e prazo de vali-dade no mínimo de 06 meses, o produto 
deverá ter regis-tro no ministério da saúde. 

1.000,0000 AMPOLA R$ 2,100000 R$ 2.100,00 

27253 13 AMOXILINA: em comprimido revestido de 500 mg, via de adminis-
tração oral, uso adulto e pediátrico. Em embalagem original de 
fábrica, contendo externamente especificação do produto, infor-
mações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de 
validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no 
ministério da saúde. 

20.000,0000 UNID R$ 0,399800 R$ 8.000,00 

27254 14 AMOXILINA: em pó para suspensão oral de 250 mg/5 ml, em 
frasco de 60 ml +1 copo-medida graduado, via de administração 
oral, uso adulto e pediátrico acima de 2 meses. Em embalagem 
original de fábrica, contendo exter-namente especificação do 
produto, informações do fabri-cante, n° do lote, data de fabricação 
e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter 
registro no ministério da saúde. 

5.000,0000 FRASCO R$ 8,314333 R$ 41.550,00 

27255 15 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO: em comprimi-
dos revertidos de amoxicilina triidratada 500 mg + clavulanato de 
potássio 125 mg, em de frasco de 150 ml +1 copo-medida gradu-
ado, via de administração oral, uso adulto e pediátrico (acima de 
12 anos). Em embalagem original de fábrica, contendo externa-
mente especificação do produto, informações do fabricante, n° do 
lote, data de fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 
meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde. 

20.000,0000 UNID R$ 2,380000 R$ 47.600,00 

27256 16 ATENOLOL: em comprimido revestido de 50 mg, via de adminis-
tração oral, uso adulto. Em embalagem original de fábrica, con-
tendo externamente especificação do produto, informações do 
fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no 
mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no ministério 
da saúde. 

30.000,0000 UNID R$ 0,078000 R$ 2.400,00 

27257 17 ATENOLOL: em comprimido revestido de 25 mg, via de adminis-
tração oral, uso adulto. Em embalagem original de fábrica, con-
tendo externamente especificação do produto, informações do 
fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no 
mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no ministério 
da saúde. 

30.000,0000 UNID R$ 0,092400 R$ 2.700,00 

27258 18 AZITROMICINA DI-HIDRATADA: em comprimidos revestidos de 
500 mg, via de administração oral, uso adulto e pediátrico acima 
de 45 kg. Em embalagem original de fábrica, contendo externa-
mente especificação do produto, informações do fabricante, n° do 
lote, data de fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 
meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde. 

15.000,0000 UNID R$ 0,930000 R$ 13.950,00 
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27259 19 AZITROMICINA DI-HIDRATADA: em pó para suspensão oral de 

200 mg/ 5ml, via de administração oral, em frasco com 15 ml com 
diluente, uso adulto e pediátrico. Em embalagem original de fábri-
ca, contendo externamente especificação do produto, informações 
do fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade 
no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no ministé-
rio da saúde. 

3.000,0000 FRASCO R$ 9,600000 R$ 28.800,00  

27260 20 BENZILPECILINA BENZATINA: em pó para solução injetável na 
concentração de 600.000 ui, via de administração intramuscular, 
em frasco-ampola, uso adulto e pediátrico. Em embalagem original 
de fábrica, contendo externamente especificação do produto, 
informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo 
de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro 
no ministério da saúde. 

1.500,0000 AMPOLA R$ 13,000000 R$ 19.500,00 

27261 21 BENZILPECILINA BENZATINA: em solução injetável com diluente 
de 1.200.000 u + 300.000 u /ml, em frasco-ampola de 4 ml, via de 
administração intramuscular, uso adulto e pediátrico. Em embala-
gem original de fábrica, contendo externamente especificação do 
produto, informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação 
e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter 
registro no ministério da saúde. 

1.500,0000 AMPOLA R$ 18,000000 R$ 27.000,00 

27262 22 BUDESONIDA: em solução aquosa de 32 mcg, em frasco-spray 
com válvula dosificadora de 6 ml (120 doses), via de administra-
ção intranasal, aerossol nasal, uso adulto e pediátrico acima de 6 
anos de idade. Em embalagem original de fábrica, contendo ex-
ternamente especificação do produto, informações do fabricante, 
n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no mínimo de 
06 meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde. 

500,0000 FRASCO R$ 35,000000 R$ 17.500,00 

27263 23 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA: 
em solução oral (gotas) de 6,67 mg/ml + 333,4 mg/ml, em frasco 
com 20 ml, via de administração oral, uso adulto e pediátrico aci-
ma de 1 ano. Em embalagem original de fábrica, contendo exter-
namente especificação do produto, informações do fabricante, n° 
do lote, data de fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 
meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde. 

4.000,0000 FRASCO R$ 6,800000 R$ 27.200,00 

27264 24 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA: 
em solução injetável de 4 mg/ml + 500 mg/ml, em ampolas de 5 
ml, via de administração endovenoso, intramuscular ou subcutâ-
neo, uso adulto e pediátrico. Em embalagem original de fábrica, 
contendo externamente especificação do produto, informações do 
fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no 
mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no ministério 
da saúde. 

3.000,0000 AMPOLA R$ 2,950000 R$ 8.850,00 

27265 25 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA: 
em comprimido revestido de 10mg/250mg, via de administração 
oral, uso adulto. . Em embalagem original de fábrica, contendo 
externamente especificação do produto, informações do fabrican-
te, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no mínimo 
de 06 meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde. 

20.000,0000 UNID R$ 1,044000 R$ 20.800,00 

27266 26 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA: em solução injetável de 
20mg/ml, ampola com 1 ml, via de administração intravenosa, 
intramuscular e subcutânea, adulto e pediátrico. Em embalagem 
original de fábrica, contendo externamente especificação do pro-
duto, informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e 
prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter 
registro no ministério da saúde. 

500,0000 AMPOLA R$ 2,860000 R$ 1.430,00 

27267 27 BROMETO DE IPRATROPIO: em solução inalatória de 0,25 
mg/ml, em frasco de 20 ml, via de administração inalatória, uso 
adulto e pediátrico. . Em embalagem original de fábrica, contendo 
externamente especificação do produto, informações do fabrican-
te, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no mínimo 
de 06 meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde. 

1.000,0000 FRASCO R$ 1,750000 R$ 1.750,00 
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27268 28 BROMIDRATO DE FENOTEROL: em solução gotas de 5mg/ml, 

em frasco de 20 ml, via de administração oral ou inalatório, uso 
adulto e pediátrico. . Em embalagem original de fábrica, contendo 
externamente especificação do produto, informações do fabrican-
te, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no mínimo 
de 06 meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde. 

400,0000 FRASCO R$ 2,800000 R$ 1.120,00  

27269 29 BROMOPRIDA: em solução injetável de 10 mg / 2ml, via de admi-
nistração intramuscular e intravenoso, em ampola de 2 ml, uso 
adulto e pediátrico acima de 01 ano. . Em embalagem original de 
fábrica, contendo externamente especificação do produto, infor-
mações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de 
validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no 
ministério da saúde. 

2.000,0000 AMPOLA R$ 1,810000 R$ 3.620,00 

27270 30 BROMOPRIDA: em solução gotas de 4 m/ml, via e administração 
oral, em frasco de 20 ml, uso pediátrico acima de 01 ano. . Em 
embalagem original de fábrica, contendo externamente especifi-
cação do produto, informações do fabricante, n° do lote, data de 
fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto 
deverá ter registro no ministério da saúde. 

3.000,0000 FRASCO R$ 2,630000 R$ 7.890,00 

27271 31 BROMOPRIDA: em comprimido revestido de 10 mg, via de admi-
nistração oral, uso adulto e pediátrico. . Em embalagem original de 
fábrica, contendo externamente especificação do produto, infor-
mações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de 
validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no 
ministério da saúde. 

6.000,0000 UNID R$ 0,266050 R$ 1.620,00 

27272 32 CARVÃO VEGETAL ATIVADO: em comprimido revestido de 
250mg , via de administração oral, uso adulto e pediátrico (crian-
ças maiores de 2 anos). . Em embalagem original de fábrica, 
contendo externamente especificação do produto, informações do 
fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no 
mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no ministério 
da saúde. 

30,0000 UNID R$ 0,000000 R$ 0,00 

27273 33 CAPTOPRIL: em comprimidos revestido de 25 mg, via de admi-
nistração oral, uso adulto. . Em embalagem original de fábrica, 
contendo externamente especificação do produto, informações do 
fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no 
mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no ministério 
da saúde. 

50.000,0000 UNID R$ 0,042000 R$ 2.000,00 

27274 34 CAPTOPRIL: em comprimidos revestido de 50 mg, via de admi-
nistração oral, uso adulto. . Em embalagem original de fábrica, 
contendo externamente especificação do produto, informações do 
fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no 
mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no ministério 
da saúde. 

50.000,0000 UNID R$ 0,077000 R$ 4.000,00 

27275 35 CARBAMAZEPINA: em comprimidos revestidos de      200mg, 
via de administração oral, uso adulto e pediátrico. Em embalagem 
original de fábrica, contendo externamente especificação do pro-
duto, informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e 
prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter 
registro no ministério da saúde. 

50.000,0000 UNID R$ 0,128000 R$ 6.500,00 

27276 36 CARBAMAZEPINA: em suspensão oral na concentração de 2%, 
via de administração oral, em frasco de 100 ml + copo dosador, 
via de administração oral, uso adulto e pediátrico. . Em embala-
gem original de fábrica, contendo externamente especificação do 
produto, informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação 
e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter 
registro no ministério da saúde. 

100,0000 FRASCO R$ 16,000000 R$ 1.600,00 

27277 37 CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL (VITAMINA D): 
em comprimidos revestidos de carbonato de cálcio 500mg + cole-
calciferol 200ui, via de administração oral, uso adulto e uso pediá-
trico. . Em embalagem original de fábrica, contendo externamente 
especificação do produto, informações do fabricante, n° do lote, 
data de fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o 
produto deverá ter registro no ministério da saúde. 

3.000,0000 UNID R$ 0,546000 R$ 1.650,00 
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27278 38 CARBONATO DE LITIO: em comprimidos revestidos de  300mg, 

via de administração uso oral, uso adulto. . Em embalagem origi-
nal de fábrica, contendo externamente especificação do produto, 
informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo 
de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro 
no ministério da saúde. 

7.000,0000 UNID R$ 0,195000 R$ 1.400,00  

27279 39 CEFALEXINA MONOIDRATADA: em comprimidos revestidos de 
500 mg, via de administração oral, uso adulto. . Em embalagem 
original de fábrica, contendo externamente especificação do pro-
duto, informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e 
prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter 
registro no ministério da saúde. 

12.000,0000 UNID R$ 1,200000 R$ 14.400,00 

27280 40 CEFALEXINA MONOIDRATADA: em suspensão de 250 mg / 5 ml, 
em frasco de 100 ml +1 copo-medida graduado, via de adminis-
tração oral, uso adulto e pediátrico. . Em embalagem original de 
fábrica, contendo externamente especificação do produto, infor-
mações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de 
validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no 
ministério da saúde. 

5.000,0000 FRASCO R$ 14,320000 R$ 71.600,00 

27281 41 CEFALOTINA SÓDICA: em pó para solução injetável de  1 g, em 
frascos-ampola de vidro transparente de 1g, via de administração 
intramuscular/intravenosa,uso adulto e pediátrico. . Em embala-
gem original de fábrica, contendo externamente especificação do 
produto, informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação 
e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter 
registro no ministério da saúde. 

1.000,0000 AMPOLA R$ 4,160000 R$ 4.160,00 

27282 42 CEFTRIAXONA DISSÓDICA: em pó para solução injetável de 500  
mg, em frascos-ampola contendo pó estéril equivalente a 500 mg 
de ceftriaxona dissódica acompanhado de ampola de diluente com 
2 ml (lidocaína a 1%) para aplicação intramuscular via de adminis-
tração intramuscular (im), uso adulto e pediátrico. . Em embala-
gem original de fábrica, contendo externamente especificação do 
produto, informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação 
e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter 
registro no ministério da saúde. 

2.000,0000 AMPOLA R$ 3,200000 R$ 6.400,00 

27283 43 CEFTRIAXONA DISSÓDICA: em pó para solução injetável de 1 g, 
em frascos-ampola contendo pó estéril equivalente a 1 g de ceftri-
axona dissódica. via de administração endovenoso, uso adulto e 
pediátrico. . Em embalagem original de fábrica, contendo exter-
namente especificação do produto, informações do fabricante, n° 
do lote, data de fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 
meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde. 

3.000,0000 AMPOLA R$ 5,220000 R$ 15.660,00 

27284 44 CETOCONAZOL: em comprimidos revestidos de 200 mg, via de 
administração oral, uso adulto e pediátrico. . Em embalagem ori-
ginal de fábrica, contendo externamente especificação do produto, 
informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo 
de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro 
no ministério da saúde. 

5.000,0000 UNID R$ 0,316000 R$ 1.600,00 

27285 45 CETOCONAZOL: creme dermatológico de 20 mg/g, em bisnagas 
de 30g, via de administração tópico, uso adulto e pediátrico. . Em 
embalagem original de fábrica, contendo externamente especifi-
cação do produto, informações do fabricante, n° do lote, data de 
fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto 
deverá ter registro no ministério da saúde. 

2.000,0000 TUBO R$ 4,160000 R$ 8.320,00 

27286 46 CINARIZINA: em comprimidos revestidos de 75 mg, via de admi-
nistração oral, uso adulto. . Em embalagem original de fábrica, 
contendo externamente especificação do produto, informações do 
fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no 
mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no ministério 
da saúde. 

20.000,0000 UNID R$ 0,380000 R$ 7.600,00 

27287 47 CIPROFIBRATO: em comprimidos revestidos de 100 mg, via de 
administração uso oral,uso adulto. . Em embalagem original de 
fábrica, contendo externamente especificação do produto, infor-
mações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de 
validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no 
ministério da saúde. 

15.000,0000 UNID R$ 0,000000 R$ 0,00 
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27288 48 CITRATO DE FENTANIL: em solução injetável de 78,5mcg/ml, em 

ampola de 5 ml, via de administração espinhal, intravenoso e 
intramuscular, uso adulto e pediátrico. . Em embalagem original de 
fábrica, contendo externamente especificação do produto, infor-
mações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de 
validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no 
ministério da saúde. 

100,0000 AMPOLA R$ 0,000000 R$ 0,00  

27289 49 CLORIDRATO DE TETRACAÍNA 1% + CLORIDRATO DE FENI-
LEFRINA 0,1%: em solução oftálmica estéril, em frasco plástico 
conta-gotas contendo 10 ml de solução oftálmica estéril de clori-
drato de tetracaína (10 mg/ml) e cloridrato de fenilefrina (1 mg/ml), 
via de administração tópica ocular, uso adulto. . Em embalagem 
original de fábrica, contendo externamente especificação do pro-
duto, informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e 
prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter 
registro no ministério da saúde. 

100,0000 FRASCO R$ 0,000000 R$ 0,00 

27290 50 COMPLEXO VITAMÍNICO B: em solução oral (gotas), em frasco 
de 20 ml, via de administração oral, uso adulto e pediátrico. . Em 
embalagem original de fábrica, contendo externamente especifi-
cação do produto, informações do fabricante, n° do lote, data de 
fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto 
deverá ter registro no ministério da saúde. 

3.000,0000 FRASCO R$ 0,140000 R$ 420,00 

27291 51 COMPLEXO VITAMÍNICO B (RIBOFLAVINA + CLORIDRATO DE 
PIRIDOXINA + NICOTINAMIDA + PANTENOL): em solução inje-
tável de 2,5mg/ml + 2,5mg/ml + 20mg/ml + 3mg/ml, em ampola de 
2 ml, via de administração intravenosa / intramuscular, uso adulto 
e pediátrico. . Em embalagem original de fábrica, contendo exter-
namente especificação do produto, informações do fabricante, n° 
do lote, data de fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 
meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde. 

2.000,0000 AMPOLA R$ 1,760000 R$ 3.520,00 

27292 52 CLORIDRATO DE AMBROXOL: em suspensão oral (xarope) 
pediátrico de 15 mg/ 5 ml, em frasco com 100 ml + 1 copo-medida 
graduado, via de administração oral, uso pediátrico. Em embala-
gem original de fábrica, contendo externamente especificação do 
produto, informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação 
e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter 
registro no ministério da saúde. 

5.000,0000 FRASCO R$ 3,021500 R$ 15.100,00 

27293 53 CLORIDRATO DE AMBROXOL: em xarope adulto de 30 mg/ 5 ml, 
em frasco com 100 ml + 1 copo-medida graduado,via de adminis-
tração oral, uso adulto e pediátrico acima de 12 anos. Em emba-
lagem original de fábrica, contendo externamente especificação do 
produto, informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação 
e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter 
registro no ministério da saúde. 

6.000,0000 FRASCO R$ 3,081000 R$ 18.480,00 

27294 54 CLORIDRATO DE AMIODARONA: em solução injetável de 50 mg/ 
ml, em ampola de 3 ml, via de administração intravenoso, uso 
adulto. Em embalagem original de fábrica, contendo externamente 
especificação do produto, informações do fabricante, n° do lote, 
data de fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o 
produto deverá ter registro no ministério da saúde. 

500,0000 AMPOLA R$ 4,000000 R$ 2.000,00 

27295 55 CLORIDRATO DE AMIODARONA: em comprimidos revestidos de 
200 mg, via de administração oral, uso adulto. Em embalagem 
original de fábrica, contendo externamente especificação do pro-
duto, informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e 
prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter 
registro no ministério da saúde. 

12.000,0000 UNID R$ 0,980000 R$ 11.760,00 
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27296 56 CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA: em comprimidos revestidos 

de 25 mg, via de administração oral, uso adulto e pediátrico acima 
de 11 anos. Em embalagem original de fábrica, contendo exter-
namente especificação do produto, informações do fabricante, n° 
do lote, data de fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 
meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde. 

90.000,0000 UNID R$ 0,000000 R$ 0,00  

27297 57 CLISTER GLICERINADO: em solução retal, límpida, estéril e 
apirogênica de 120 mg/ml (12%), em frascos de 500 ml e 20 apli-
cadores (sondas retais), via de administração retal e individuali-
zada, uso adulto e pediátrico. . Em embalagem original de fábrica, 
contendo externamente especificação do produto, informações do 
fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no 
mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no ministério 
da saúde. 

200,0000 FRASCO R$ 9,300000 R$ 1.860,00 

27298 58 CLONAZEPAM: em comprimidos revestidos de 2 mg, via de admi-
nistração oral, uso adulto. . Em embalagem original de fábrica, 
contendo externamente especificação do produto, informações do 
fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no 
mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no ministério 
da saúde. 

50.000,0000 UNID R$ 0,144000 R$ 7.000,00 

27299 59 CLONAZEPAN: em solução oral (gotas) de 2,5 mg/ml, em frasco 
com 20 ml, via de administração oral, uso adulto. . Em embalagem 
original de fábrica, contendo externamente especificação do pro-
duto, informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e 
prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter 
registro no ministério da saúde. 

2.000,0000 FRASCO R$ 0,000000 R$ 0,00 

27300 60 CLORETO DE POTÁSSIO 19,1%: em solução injetável  na con-
centração de 191mg/ml, em ampola de 10 ml, via de administra-
ção intravenosa e individualizada, uso adulto e pediátrico. . Em 
embalagem original de fábrica, contendo externamente especifi-
cação do produto, informações do fabricante, n° do lote, data de 
fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto 
deverá ter registro no ministério da saúde. 

2.000,0000 AMPOLA R$ 1,000000 R$ 2.000,00 

27301 61 CLORETO DE POTÁSSIO: em solução oral (xarope) de 60 mg / 
ml (6%), em frasco de 60 ml + copo dosador, via de administração 
oral, uso adulto e pediátrico. . Em embalagem original de fábrica, 
contendo externamente especificação do produto, informações do 
fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no 
mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no ministério 
da saúde. 

2.000,0000 FRASCO R$ 8,000000 R$ 16.000,00 

27302 62 CLORETO DE SÓDIO: em solução injetável, estéril e apirogênica 
na concentração de 20%, em ampola de 10 ml, via de administra-
ção intravenosa, uso adulto e pediátrico. . Em embalagem original 
de fábrica, contendo externamente especificação do produto, 
informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo 
de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro 
no ministério da saúde. 

2.000,0000 AMPOLA R$ 0,720000 R$ 1.440,00 

27303 63 CLORETO DE SÓDIO 3,5G + CLORETO DE POTÁSSIO 1,5G + 
CITRATO DE SÓDIO DI-HIDRATADO 2,9G + GLICOSE 20 G 
(SAIS PARA REIDRATARÃO): em pó para solução oral sabor 
morango, em sache de 27,9g, uso adulto e pediátrico. . Em emba-
lagem original de fábrica, contendo externamente especificação do 
produto, informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação 
e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter 
registro no ministério da saúde. 

3.000,0000 UNID R$ 1,500000 R$ 4.500,00 

27304 64 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA: em solução injetável de 25 
mg/ml, em ampola de 5 ml, via de administração  intramuscular, 
uso adulto e pediátrico acima de 2 anos. . Em embalagem original 
de fábrica, contendo externamente especificação do produto, 
informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo 
de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro 
no ministério da saúde. 

200,0000 AMPOLA R$ 0,000000 R$ 0,00 
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27305 65 CLORIDRATO DE BIPERIDENO: em comprimido revestido de 02 

mg, via de administração oral, uso adulto e pediátrico acima de 3 
anos. . Em embalagem original de fábrica, contendo externamente 
especificação do produto, informações do fabricante, n° do lote, 
data de fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o 
produto deverá ter registro no ministério da saúde. 

200,0000 UNID R$ 0,000000 R$ 0,00  

27306 66 CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO: em comprimidos revesti-
dos de 500mg, via de administração oral, uso adulto. . Em emba-
lagem original de fábrica, contendo externamente especificação do 
produto, informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação 
e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter 
registro no ministério da saúde. 

5.000,0000 UNID R$ 0,802000 R$ 4.000,00 

27307 67 CLORIDRATO DE ETILEFRINA: em solução injetável de 10 
mg/ml, em ampola de 1 ml,via endovenosa, intramuscular ou 
subcutânea, uso adulto e pediátrico. . Em embalagem original de 
fábrica, contendo externamente especificação do produto, infor-
mações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de 
validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no 
ministério da saúde. 

100,0000 AMPOLA R$ 3,040000 R$ 304,00 

27308 68 CLORIDRATO DE FLUOXETINA: em comprimido revestido de 
20mg, via de administração oral, uso adulto acima de 18 anos. . 
Em embalagem original de fábrica, contendo externamente espe-
cificação do produto, informações do fabricante, n° do lote, data de 
fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto 
deverá ter registro no ministério da saúde. 

90.000,0000 UNID R$ 0,000000 R$ 0,00 

27309 69 CLORIDRATO DE HIDRALAZINA: em solução injetável de 20 mg / 
ml, em ampola de 1 ml, via de administração intramuscular, intra-
venosa e infusão intravenosa, uso adulto e pediátrico. . Em emba-
lagem original de fábrica, contendo externamente especificação do 
produto, informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação 
e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter 
registro no ministério da saúde. 

100,0000 AMPOLA R$ 14,660000 R$ 1.466,00 

27310 70 CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA: em Gel estéril de 20 mg/g (2%), 
em embalagem com 1 bisnaga de 30g + aplicador, uso adulto e 
pediátrico. Em embalagem original de fábrica, contendo externa-
mente especificação do produto, informações do fabricante, n° do 
lote, data de fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 
meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde. 

500,0000 TUBO R$ 3,460000 R$ 1.730,00 

27311 71 CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA: em solução injetável (sem vaso-
constritor) de 20mg/ml (2%), em ampola de 20 ml, via de adminis-
tração injetável, uso adulto e pediátrico. Em embalagem original 
de fábrica, contendo externamente especificação do produto, 
informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo 
de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro 
no ministério da saúde. 

500,0000 AMPOLA R$ 5,760000 R$ 2.880,00 

27312 72 CLORIDRATO DE METFORMINA: em comprimidos revestidos de 
500 mg, via de administração oral, uso adulto e  pediátrico  (aci-
ma de 10 anos). Em embalagem original de fábrica, contendo 
externamente especificação do produto, informações do fabrican-
te, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no mínimo 
de 06 meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde. 

30.000,0000 UNID R$ 0,140000 R$ 4.200,00 

27313 73 CLORIDRATO DE METFORMINA: em comprimidos revestidos de 
850 mg, via de administração oral, uso adulto e  pediátrico  (aci-
ma de 10 anos). Em embalagem original de fábrica, contendo 
externamente especificação do produto, informações do fabrican-
te, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no mínimo 
de 06 meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde. 

50.000,0000 UNID R$ 0,163000 R$ 8.000,00 
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27314 74 CLORIDRATO DE METILFENIDATO: em comprimido revestido de 

10 mg, via de administração oral, uso adulto e pediátrico acima de 
6 anos. Em embalagem original de fábrica, contendo externamen-
te especificação do produto, informações do fabricante, n° do lote, 
data de fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o 
produto deverá ter registro no ministério da saúde. 

4.000,0000 UNID R$ 0,000000 R$ 0,00  

27315 75 CLORIDRATO DE PETIDINA: em solução injetável de 50 mg/ml, 
em ampola de 2 ml, via de administração intramuscular, subcutâ-
neo ou intravenoso, uso adulto. Em embalagem original de fábrica, 
contendo externamente especificação do produto, informações do 
fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no 
mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no ministério 
da saúde. 

500,0000 AMPOLA R$ 2,080000 R$ 1.040,00 

27316 76 CLORIDRATO DE PROMETAZINA: em comprimido revestido de 
25 mg, via de administração oral, uso adulto. Em embalagem 
original de fábrica, contendo externamente especificação do pro-
duto, informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e 
prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter 
registro no ministério da saúde. 

20.000,0000 UNID R$ 1,322000 R$ 26.400,00 

27317 77 CLORIDRATO PROMETAZINA: em solução injetável 25 mg/ml, 
em ampola de 2 ml, via de administração intramuscular, uso adul-
to. Em embalagem original de fábrica, contendo externamente 
especificação do produto, informações do fabricante, n° do lote, 
data de fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o 
produto deverá ter registro no ministério da saúde. 

1.000,0000 AMPOLA R$ 3,870000 R$ 3.870,00 

27318 78 CLORIDRATO DE PROPRANOLOL: em comprimido revestido de 
40mg, via de administração oral, uso adulto e pediátrico. Em em-
balagem original de fábrica, contendo externamente especificação 
do produto, informações do fabricante, n° do lote, data de fabrica-
ção e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá 
ter registro no ministério da saúde. 

50.000,0000 UNID R$ 0,122000 R$ 6.000,00 

27319 79 CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA: em solução injetável, 
estéril e apirogênica de 10 mg/ml, em ampola de 2 ml, via de 
administração intravenosa ou intramuscular, uso adulto. Em em-
balagem original de fábrica, contendo externamente especificação 
do produto, informações do fabricante, n° do lote, data de fabrica-
ção e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá 
ter registro no ministério da saúde. 

1.000,0000 AMPOLA R$ 0,636000 R$ 640,00 

27320 80 CLORIDRATO DE TRAMADOL : em solução injetável de 50 
mg/ml, em ampola de 1 ml, via de administração intravenoso, 
intramuscular ou subcutâneo, uso adulto e pediátrico acima de 1 
ano de idade. Em embalagem original de fábrica, contendo exter-
namente especificação do produto, informações do fabricante, n° 
do lote, data de fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 
meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde. 

1.000,0000 AMPOLA R$ 1,120000 R$ 1.120,00 

27321 81 CLORIDRATO DE TRAMADOL: em comprimido revestido de 50 
mg, via de administração oral, uso adulto e pediátrico acima de 12 
anos de idade. Em embalagem original de fábrica, contendo ex-
ternamente especificação do produto, informações do fabricante, 
n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no mínimo de 
06 meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde. 

20.000,0000 UNID R$ 0,240000 R$ 4.800,00 

27322 82 CLORIDRATO DE RANITIDINA: em comprimidos revestidos de 
150 mg, via de administração oral, uso adulto e pediátrico. Em 
embalagem original de fábrica, contendo externamente especifi-
cação do produto, informações do fabricante, n° do lote, data de 
fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto 
deverá ter registro no ministério da saúde. 

25.000,0000 UNID R$ 0,234000 R$ 5.750,00 

 

  
 

 PREFEITURA DE CORGUINHO  Página 63 



 

 

  ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  Quality Sistemas 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO  Exercício: 2018  

   R:ANTONIO FURTADO MENDONÇA, , CENTRO, CORGUINHO/MS   

    

 Relação de Produtos da Licitação   

 
27323 83 CLORIDRATO DE RANITIDINA: em solução injetável de 25 

mg/ml, em ampola de 2 ml, via de administração intravenoso ou 
intramuscular, uso adulto. Em embalagem original de fábrica, 
contendo externamente especificação do produto, informações do 
fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no 
mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no ministério 
da saúde. 

2.000,0000 AMPOLA R$ 1,494000 R$ 2.980,00  

27324 84 DECANATO DE HALOPIRIDOL: em solução injetável de 50 
mg/ml, em ampola de 1 ml, via de administração intramuscular, 
uso adulto. Em embalagem original de fábrica, contendo externa-
mente especificação do produto, informações do fabricante, n° do 
lote, data de fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 
meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde. 

4.000,0000 AMPOLA R$ 8,136000 R$ 32.560,00 

27325 85 DEXAMETASONA: em creme dermatológico de 1 mg/g, em bis-
naga de 10 g, via de administração tópico, uso adulto e pediátrico. 
Em embalagem original de fábrica, contendo externamente espe-
cificação do produto, informações do fabricante, n° do lote, data de 
fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto 
deverá ter registro no ministério da saúde. 

3.000,0000 TUBO R$ 1,456000 R$ 4.380,00 

27326 86 DEXAMETASONA COLÍRIO: em suspensão oftálmica estéril 1,0 
mg/ml, em frasco plástico conta-gotas de 5 ml, via de administra-
ção tópica ocular, uso adulto e pediátrico acima de 2 anos. Em 
embalagem original de fábrica, contendo externamente especifi-
cação do produto, informações do fabricante, n° do lote, data de 
fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto 
deverá ter registro no ministério da saúde. 

500,0000 FRASCO R$ 8,020000 R$ 4.010,00 

27327 87 DEXAMETASONA: em elixir de 0,1mg/ml, em frasco de 120 ml + 
copo dosador, via de administração oral, uso adulto e pediátrico. 
Em embalagem original de fábrica, contendo externamente espe-
cificação do produto, informações do fabricante, n° do lote, data de 
fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto 
deverá ter registro no ministério da saúde. 

2.500,0000 FRASCO R$ 2,680000 R$ 6.700,00 

27328 88 DEXAMETASONA: em elixir de 0,5mg/5ml, em frasco de 100 ml + 
copo dosador, via de administração oral, uso adulto e pediátrico. 
Em embalagem original de fábrica, contendo externamente espe-
cificação do produto, informações do fabricante, n° do lote, data de 
fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto 
deverá ter registro no ministério da saúde. 

5.000,0000 FRASCO R$ 2,824000 R$ 14.100,00 

27329 89 DIAZEPAM: em comprimidos revestido de 5mg, vias de adminis-
tração oral, uso adulto. Em embalagem original de fábrica, con-
tendo externamente especificação do produto, informações do 
fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no 
mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no ministério 
da saúde. 

10.000,0000 UNID R$ 0,000000 R$ 0,00 

27330 90 DIAZEPAM: em comprimidos revestido de 10mg, via de adminis-
tração oral, uso adulto. Em embalagem original de fábrica, con-
tendo externamente especificação do produto, informações do 
fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no 
mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no ministério 
da saúde. 

20.000,0000 UNID R$ 0,048000 R$ 1.000,00 

27331 91 DIAZEPAN: em solução injetável de 5mg/ml, em ampola de 2 ml, 
via de administração intravenoso/intramuscular, uso adulto e pedi-
átrico. Em embalagem original de fábrica, contendo externamente 
especificação do produto, informações do fabricante, n° do lote, 
data de fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o 
produto deverá ter registro no ministério da saúde. 

1.000,0000 AMPOLA R$ 0,800000 R$ 800,00 

27332 92 DICLOFENACO SÓDICO: em comprimidos revestidos de 50 mg, 
via de administração oral, uso adulto. Em embalagem original de 
fábrica, contendo externamente especificação do produto, infor-
mações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de 
validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no 
ministério da saúde. 

10.000,0000 UNID R$ 0,400000 R$ 4.000,00 
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27333 93 DICLOFENACO SÓDICO: em solução injetável de 25 mg/ml, em 

ampola de 3 ml, via de administração intramuscular, uso adulto. 
Em embalagem original de fábrica, contendo externamente espe-
cificação do produto, informações do fabricante, n° do lote, data de 
fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto 
deverá ter registro no ministério da saúde. 

2.000,0000 AMPOLA R$ 1,330000 R$ 2.660,00  

27334 94 DIGOXINA: em comprimido revestido de 0,25 mg, via de adminis-
tração, uso adulto e uso pediátrico (sem restrição de faixa etária). 
Em embalagem original de fábrica, contendo externamente espe-
cificação do produto, informações do fabricante, n° do lote, data de 
fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto 
deverá ter registro no ministério da saúde. 

10.000,0000 UNID R$ 0,106400 R$ 1.100,00 

27335 95 DIMETICONA: em emulsão oral (gotas) de 75mg/ml, em frasco de 
10 ml, via de administração oral, uso adulto e pediátrico. Em em-
balagem original de fábrica, contendo externamente especificação 
do produto, informações do fabricante, n° do lote, data de fabrica-
ção e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá 
ter registro no ministério da saúde. 

2.000,0000 FRASCO R$ 2,200000 R$ 4.400,00 

27336 96 DINITRATO DE ISOSSORBIDA: em comprimido revestido sublin-
gual de 10 mg, via de administração oral, uso adulto. Em embala-
gem original de fábrica, contendo externamente especificação do 
produto, informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação 
e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter 
registro no ministério da saúde. 

100,0000 UNID R$ 0,440000 R$ 44,00 

27337 97 DIOSMINA + HESPERIDINA: em comprimido de 400 mg + 500 
mg, via de administração oral, uso adulto acima de 18 anos. Em 
embalagem original de fábrica, contendo externamente especifi-
cação do produto, informações do fabricante, n° do lote, data de 
fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto 
deverá ter registro no ministério da saúde. 

5.000,0000 UNID R$ 1,500000 R$ 7.500,00 

27338 98 DIPIRONA SÓDICA: em solução injetável de 500 mg / ml, em 
ampola de 2 ml, via de administração intravenoso ou intramuscu-
lar, uso adulto e pediátrico. Em embalagem original de fábrica, 
contendo externamente especificação do produto, informações do 
fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no 
mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no ministério 
da saúde. 

4.000,0000 AMPOLA R$ 1,074000 R$ 4.280,00 

27339 99 DIPIRONA MONOIDRATADA: em solução oral (gotas)  de 500 
mg/ml, em frascos de 10 ml, via de administração oral, uso adulto 
e pediátrico acima de 3 meses. Em embalagem original de fábrica, 
contendo externamente especificação do produto, informações do 
fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no 
mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no ministério 
da saúde. 

8.000,0000 FRASCO R$ 1,276000 R$ 10.240,00 

27340 100 DIPIRONA MONOIDRATADA: em comprimido revestido de 
500mg, via de administração oral, uso adulto e pediátrico acima de 
15 anos. Em embalagem original de fábrica, contendo externa-
mente especificação do produto, informações do fabricante, n° do 
lote, data de fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 
meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde. 

40.000,0000 UNID R$ 0,180400 R$ 7.200,00 

27341 101 DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA: em solução pressuri-
zada para inalação (aerossol) de 50 mcg/dose, em aerossol dosi-
metrado contendo 200 doses (jatos), acompanhado de bocal 
(dispositivo para inalação oral em forma de l), via de administração 
inalatório (oral), uso adulto e pediátrico (somente a apresentação 
de 50 mcg). Em embalagem original de fábrica, contendo exter-
namente especificação do produto, informações do fabricante, n° 
do lote, data de fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 
meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde. 

500,0000 FRASCO R$ 98,000000 R$ 49.000,00 
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27342 102 ESTOLATO DE ERITROMICINA: em suspensão oral de 50 mg/ 

ml, em frasco de 60 ml + copo dosador, via de administração oral, 
uso adulto e pediátrico. Em embalagem original de fábrica, con-
tendo externamente especificação do produto, informações do 
fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no 
mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no ministério 
da saúde. 

1.000,0000 FRASCO R$ 0,000000 R$ 0,00  

27343 103 ESTRIOL: em creme vaginal de 1mg/g, em bisnaga de 50 g + 
aplicador, via de administração intravaginal, uso adulto. Em em-
balagem original de fábrica, contendo externamente especificação 
do produto, informações do fabricante, n° do lote, data de fabrica-
ção e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá 
ter registro no ministério da saúde. 

500,0000 TUBO R$ 19,000000 R$ 9.500,00 

27344 104 ESPIRONOLACTONA: em comprimido revestido de     25  mg, 
via de administração oral, uso adulto e pediátrico. Em embalagem 
original de fábrica, contendo externamente especificação do pro-
duto, informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e 
prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter 
registro no ministério da saúde. 

15.000,0000 UNID R$ 0,160000 R$ 2.400,00 

27345 105 FENITOINA SÓDICA: em solução injetável de 50 mg/ ml, em 
ampola de 5 ml, via de administração intravenoso ou intramuscu-
lar, uso adulto e pediátrico. Em embalagem original de fábrica, 
contendo externamente especificação do produto, informações do 
fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no 
mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no ministério 
da saúde. 

250,0000 AMPOLA R$ 1,440000 R$ 360,00 

27346 106 FENITOINA SÓDICA: em comprimido revestido de 100 mg, via de 
administração oral, uso adulto e pediátrico. Em embalagem origi-
nal de fábrica, contendo externamente especificação do produto, 
informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo 
de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro 
no ministério da saúde. 

5.000,0000 UNID R$ 0,000000 R$ 0,00 

27347 107 FENOBARBITAL: em solução oral (gotas) de 40mg/ml, em frasco 
de 20 ml, via de administração oral, uso pediátrico. Em embala-
gem original de fábrica, contendo externamente especificação do 
produto, informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação 
e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter 
registro no ministério da saúde. 

3.000,0000 FRASCO R$ 0,000000 R$ 0,00 

27348 108 FENOBARBITAL: em comprimido revestido de 100mg, via de 
administração oral, uso adulto. Em embalagem original de fábrica, 
contendo externamente especificação do produto, informações do 
fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no 
mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no ministério 
da saúde. 

15.000,0000 UNID R$ 0,144000 R$ 2.100,00 

27349 109 FENOBARBITAL: em solução injetável de 200 mg (100mg/ml), em 
ampola de 2 ml, via de  administração intramuscular (im), uso 
adulto e pediátrico. Em embalagem original de fábrica, contendo 
externamente especificação do produto, informações do fabrican-
te, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no mínimo 
de 06 meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde. 

500,0000 AMPOLA R$ 1,600000 R$ 800,00 

27350 110 FITOMENADIONA (VITAMINA K): em solução injetável de 
10mg/ml, em ampola de 1 ml, via de administração intramuscu-
lar/subcutâneo, uso adulto e pediátrico. Em embalagem original de 
fábrica, contendo externamente especificação do produto, infor-
mações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de 
validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no 
ministério da saúde. 

500,0000 AMPOLA R$ 0,000000 R$ 0,00 

27351 111 FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA: em solução inje-
tável de 4mg/ml, em ampolas de vidro transparente com 2,5ml, via 
de administração intramuscular,   intravenosa, uso adulto e pedi-
átrico. Em embalagem original de fábrica, contendo externamente 
especificação do produto, informações do fabricante, n° do lote, 
data de fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o 
produto deverá ter registro no ministério da saúde. 

3.000,0000 AMPOLA R$ 1,390000 R$ 4.170,00 
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27352 112 FOSFATO DE SÓDICO DE PREDNISOLONA: em suspensão oral 

de 3mg/ml, em frasco de 60 ml + copo dosador via de administra-
ção oral, uso adulto e pediátrico. Em embalagem original de fábri-
ca, contendo externamente especificação do produto, informações 
do fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade 
no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no ministé-
rio da saúde. 

3.000,0000 FRASCO R$ 0,000000 R$ 0,00  

27353 113 FOSFATO DE SÓDICO DE PREDNISOLONA: em suspensão oral 
de 1mg/ml, em frasco de 60 ml + copo dosador, via de adminis-
tração oral, uso adulto e pediátrico. Em embalagem original de 
fábrica, contendo externamente especificação do produto, infor-
mações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de 
validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no 
ministério da saúde. 

3.000,0000 FRASCO R$ 0,000000 R$ 0,00 

27354 114 FUROSEMIDA: em comprimido revestido de 40 mg, via de admi-
nistração oral, uso adulto e pediátrico. Em embalagem original de 
fábrica, contendo externamente especificação do produto, infor-
mações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de 
validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no 
ministério da saúde. 

25.000,0000 UNID R$ 0,080800 R$ 2.000,00 

27355 115 FUROSEMIDA: em solução injetável 10mg/ml, em ampola de 2 ml, 
via de administração  intravenoso ou intramuscular, uso adulto e 
pediátrico. Em embalagem original de fábrica, contendo externa-
mente especificação do produto, informações do fabricante, n° do 
lote, data de fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 
meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde. 

500,0000 AMPOLA R$ 0,960000 R$ 480,00 

27356 116 FLUCONAZOL: em comprimido revestido de 150mg, via de admi-
nistração oral, uso adulto. Em embalagem original de fábrica, 
contendo externamente especificação do produto, informações do 
fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no 
mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no ministério 
da saúde. 

15.000,0000 UNID R$ 0,596000 R$ 9.000,00 

27357 117 GLIBENCLAMIDA: em comprimido revestido de 5 mg, via de 
administração oral, uso adulto. Em embalagem original de fábrica, 
contendo externamente especificação do produto, informações do 
fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no 
mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no ministério 
da saúde. 

50.000,0000 UNID R$ 0,050933 R$ 2.500,00 

27358 118 GLICOSE: em solução injetável límpida, estéril e apirogênica de 
25%, em ampola de 10 ml, via de administração intravenosa, uso 
adulto e pediátrico. Em embalagem original de fábrica, contendo 
externamente especificação do produto, informações do fabrican-
te, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no mínimo 
de 06 meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde. 

3.000,0000 AMPOLA R$ 0,720000 R$ 2.160,00 

27359 119 GLICOSE: em solução injetável límpida, estéril e apirogênica de 
50%, em ampola de 10 ml, via de administração intravenosa, uso 
adulto e pediátrico. Em embalagem original de fábrica, contendo 
externamente especificação do produto, informações do fabrican-
te, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no mínimo 
de 06 meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde. 

2.000,0000 AMPOLA R$ 0,860000 R$ 1.720,00 

27360 120 GLICONATO DE CALCIO: em solução injetável de 100 mg/ ml, em 
ampola de 10 ml, via de administração intravenosa e individuali-
zada, uso adulto e pediátrico. Em embalagem original de fábrica, 
contendo externamente especificação do produto, informações do 
fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no 
mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no ministério 
da saúde. 

100,0000 AMPOLA R$ 4,720000 R$ 472,00 

27361 121 HALOPERIDOL: em comprimido revestido de 5 mg, via de admi-
nistração oral, uso adulto e pediátrico. Em embalagem original de 
fábrica, contendo externamente especificação do produto, infor-
mações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de 
validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no 
ministério da saúde. 

20.000,0000 UNID R$ 0,144000 R$ 2.800,00 
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27362 122 HALOPERIDOL: em solução injetável de 5 mg/ml, em ampola de 1 

ml, via de administração intramuscular, uso adulto. Em embala-
gem original de fábrica, contendo externamente especificação do 
produto, informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação 
e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter 
registro no ministério da saúde. 

5.000,0000 AMPOLA R$ 1,040000 R$ 5.200,00  

27363 123 HEPARINA SÓDICA: em solução injetável na concentração de 
5.000 ui/0,25ml, em frascos-ampola de 0,25 ml, via de adminis-
tração intravenosa ou subcutânea, uso adulto e pediátrico. Em 
embalagem original de fábrica, contendo externamente especifi-
cação do produto, informações do fabricante, n° do lote, data de 
fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto 
deverá ter registro no ministério da saúde. 

200,0000 AMPOLA R$ 12,000000 R$ 2.400,00 

27364 124 HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA: em solução injetável de 
8mg/4ml, em ampola de 4 ml, via de administração exclusivamen-
te para uso intravenoso, uso adulto. Em embalagem original de 
fábrica, contendo externamente especificação do produto, infor-
mações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de 
validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no 
ministério da saúde. 

300,0000 AMPOLA R$ 5,980000 R$ 1.794,00 

27365 125 HIDROCLOROTIAZIDA: em comprimido revestido de 25  mg, via 
de administração oral, uso adulto e pediátrico. Em embalagem 
original de fábrica, contendo externamente especificação do pro-
duto, informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e 
prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter 
registro no ministério da saúde. 

50.000,0000 UNID R$ 0,039800 R$ 2.000,00 

27366 126 HIDROXIDO DE ALUMINIO E MAGNESIO: em suspensão oral de 
60 mg/ml + 40ml/ml, em frasco de 100 ml + copo dosador, via de 
administração oral, uso adulto e pediátrico. Em embalagem origi-
nal de fábrica, contendo externamente especificação do produto, 
informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo 
de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro 
no ministério da saúde. 

2.000,0000 FRASCO R$ 3,263000 R$ 6.520,00 

27367 127 IBUPROFENO: em comprimido revestido de 300 mg, via de admi-
nistração oral, uso adulto. Em embalagem original de fábrica, 
contendo externamente especificação do produto, informações do 
fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no 
mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no ministério 
da saúde. 

30.000,0000 UNID R$ 0,218733 R$ 6.600,00 

27368 128 IBUPROFENO: em comprimido revestido de 600 mg, via de admi-
nistração oral, uso adulto. Em embalagem original de fábrica, 
contendo externamente especificação do produto, informações do 
fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no 
mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no ministério 
da saúde. 

30.000,0000 UNID R$ 0,257767 R$ 7.800,00 

27369 129 IBUPROFENO: em suspensão oral (gotas) 50mg/ml, em frascos 
com 30ml, via de administração oral, uso adulto e pediátrico acima 
de 6 meses de idade. Em embalagem original de fábrica, contendo 
externamente especificação do produto, informações do fabrican-
te, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no mínimo 
de 06 meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde. 

10.000,0000 FRASCO R$ 2,872000 R$ 28.700,00 

27370 130 IVERMECTINA: em comprimido revestido de 6mg, via de adminis-
tração oral, uso adulto e pediátrico crianças acima de 5 anos ou 
com mais de 15kg. Em embalagem original de fábrica, contendo 
externamente especificação do produto, informações do fabrican-
te, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no mínimo 
de 06 meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde. 

4.000,0000 UNID R$ 0,670067 R$ 2.680,00 

27371 131 KOLLAGENASE COM CLORANFENICOL: em pomada dermato-
lógica de colagenase 0,6 u/g + cloranfenicol 0,01 g/g, em bisnagas 
de 30g, via de administração tópico, uso adulto e pediátrico. Em 
embalagem original de fábrica, contendo externamente especifi-
cação do produto, informações do fabricante, n° do lote, data de 
fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto 
deverá ter registro no ministério da saúde. 

1.500,0000 TUBO R$ 30,313000 R$ 45.465,00 
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27372 132 LAXANTE (ÓLEO MINERAL): em solução oral de 100%, em fras-

co de 100 ml, via de administração uso oral, adulto e pediátrico. 
Em embalagem original de fábrica, contendo externamente espe-
cificação do produto, informações do fabricante, n° do lote, data de 
fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto 
deverá ter registro no ministério da saúde. 

500,0000 FRASCO R$ 3,785000 R$ 1.895,00  

27373 133 LEVOTIROXINA SÓDICA: em comprimido revestido de   50  
mcg, via de administração oral, uso adulto e pediátrico. Em emba-
lagem original de fábrica, contendo externamente especificação do 
produto, informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação 
e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter 
registro no ministério da saúde. 

5.000,0000 UNID R$ 0,262000 R$ 1.300,00 

27374 134 ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS  (A.G.E) E T.C.M: em loção 
oleosa a base de a.g.e/tcm, vitaminas a e e, lecitina e ácidos 
graxos essenciais presentes no óleo de girassol, em frasco de 100 
ml, uso adulto e pediátrico. Em embalagem original de fábrica, 
contendo externamente especificação do produto, informações do 
fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no 
mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no ministério 
da saúde. 

300,0000 FRASCO R$ 7,000000 R$ 2.100,00 

27375 135 LORATADINA: em suspensão oral (xarope) de 1mg/ml, em frasco 
de 100 ml + copo dosador, via de administração oral, uso adulto e 
pediátrico acima de 2 anos. Em embalagem original de fábrica, 
contendo externamente especificação do produto, informações do 
fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no 
mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no ministério 
da saúde. 

1.000,0000 FRASCO R$ 3,366000 R$ 3.370,00 

27376 136 LOSARTANA POTÁSSICA: em comprimido revestido de 50mg, 
via de administração oral, uso adulto. Em embalagem original de 
fábrica, contendo externamente especificação do produto, infor-
mações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de 
validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no 
ministério da saúde. 

90.000,0000 UNID R$ 0,154733 R$ 13.500,00 

27377 137 MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA OU DEXCLOFERINAMI-
NA: em comprimidos revestido de 2 mg, via de administração oral, 
uso adulto e pediátrico acima de 6 anos. Em embalagem original 
de fábrica, contendo externamente especificação do produto, 
informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo 
de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro 
no ministério da saúde. 

20.000,0000 UNID R$ 0,187600 R$ 3.800,00 

27378 138 MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA: em elixir ou solução oral 
em xarope de 02 mg/5ml, via de administração oral, uso adulto e 
pediátrico acima de 2 anos. Em embalagem original de fábrica, 
contendo externamente especificação do produto, informações do 
fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no 
mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no ministério 
da saúde. 

5.000,0000 FRASCO R$ 4,050000 R$ 20.250,00 

27379 139 MALEATO DE ENALAPRIL: em comprimido revestido de 10 mg, 
via de administração oral, uso adulto. Em embalagem original de 
fábrica, contendo externamente especificação do produto, infor-
mações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de 
validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no 
ministério da saúde. 

25.000,0000 UNID R$ 0,090667 R$ 2.250,00 

27380 140 MALEATO DE ENALAPRIL: em comprimido revestido de 20 mg, 
via de administração oral, uso adulto. Em embalagem original de 
fábrica, contendo externamente especificação do produto, infor-
mações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de 
validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no 
ministério da saúde. 

35.000,0000 UNID R$ 0,114333 R$ 3.850,00 

27381 141 MALEATO DE TIMOLOL: em solução oftálmica estéril (colírio) 
0,5%%, em frasco de 5 ml, via de administração oftálmico, uso 
adulto e pediátrico acima de 02 anos. Em embalagem original de 
fábrica, contendo externamente especificação do produto, infor-
mações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de 
validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no 
ministério da saúde. 

500,0000 FRASCO R$ 0,000000 R$ 0,00 
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27382 142 MALEATO DE METILERGOMETRINA: em solução injetável 0,2 

mg/ml, em ampola de 1 ml, via de administração subcutâneo, 
endovenoso e intramuscular, uso adulto. Em embalagem original 
de fábrica, contendo externamente especificação do produto, 
informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo 
de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro 
no ministério da saúde. 

200,0000 AMPOLA R$ 2,618000 R$ 524,00  

27383 143 MALEATO DE MIDAZOLAM: em solução injetável de 5 mg/ ml, em 
ampola de 3 ml, via de administração intravenosa, intramuscular e 
retal, uso adulto e pediátrico. Em embalagem original de fábrica, 
contendo externamente especificação do produto, informações do 
fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no 
mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no ministério 
da saúde. 

150,0000 AMPOLA R$ 0,000000 R$ 0,00 

27384 144 MEBENDAZOL: em comprimido revestido de 100 mg, via de ad-
ministração oral, uso adulto e pediátrico. Em embalagem original 
de fábrica, contendo externamente especificação do produto, 
informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo 
de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro 
no ministério da saúde. 

10.000,0000 UNID R$ 0,098633 R$ 1.000,00 

27385 145 MEBENDAZOL: em suspensão oral de 20 mg/ml, em frasco de 30 
ml + copo dosador, via de administração, uso adulto e pediátrico. 
Em embalagem original de fábrica, contendo externamente espe-
cificação do produto, informações do fabricante, n° do lote, data de 
fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto 
deverá ter registro no ministério da saúde. 

15.000,0000 FRASCO R$ 2,218333 R$ 33.300,00 

27386 146 METILDOPA: em comprimidos revestidos de 250 mg, via de admi-
nistração oral, uso adulto. Em embalagem original de fábrica, 
contendo externamente especificação do produto, informações do 
fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no 
mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no ministério 
da saúde. 

30.000,0000 UNID R$ 0,470367 R$ 14.100,00 

27387 147 METILDOPA: em comprimidos revestidos de 500 mg, via de admi-
nistração oral, uso adulto. Em embalagem original de fábrica, 
contendo externamente especificação do produto, informações do 
fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no 
mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no ministério 
da saúde. 

30.000,0000 UNID R$ 0,746200 R$ 22.500,00 

27388 148 METRONIDAZOL: em comprimido revestido de 250 mg, via de 
administração oral, uso adulto e pediátrico acima de 12 anos. Em 
embalagem original de fábrica, contendo externamente especifi-
cação do produto, informações do fabricante, n° do lote, data de 
fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto 
deverá ter registro no ministério da saúde. 

15.000,0000 UNID R$ 0,268767 R$ 4.050,00 

27389 149 METRONIDAZOL: em solução injetável de 5mg/ml (05%), sistema 
fechado, em frascos de polietileno de 100 ml, via de administração 
intravenosa, uso adulto e pediátrico. Em embalagem original de 
fábrica, contendo externamente especificação do produto, infor-
mações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de 
validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no 
ministério da saúde. 

300,0000 FRASCO R$ 17,900000 R$ 5.370,00 

27390 150 METRONIDAZOL: em suspensão oral na concentração de 40 
mg/ml, em frasco de 100 ml + copo dosador, via de administração 
oral, uso pediátrico acima de 1 ano de idade. Em embalagem 
original de fábrica, contendo externamente especificação do pro-
duto, informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e 
prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter 
registro no ministério da saúde. 

5.000,0000 FRASCO R$ 0,000000 R$ 0,00 

27391 151 METRONIDAZOL: em creme vaginal de 100mg/g, em bisnaga 
com 50g, acompanhada de aplicadores descartáveis, via de admi-
nistração vaginal,uso adulto. Em embalagem original de fábrica, 
contendo externamente especificação do produto, informações do 
fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no 
mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no ministério 
da saúde. 

200,0000 TUBO R$ 6,022500 R$ 1.204,00 
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27392 152 MIKANIA GLOMERATA SPRENG.( GUACO): em solução de 

xarope na concentração de 35 mg de extrato fluído/ ml, em frasco 
de 100 ml + copo dosador, via de administração oral, uso adulto e 
pediátrico acima de 2 anos. Em embalagem original de fábrica, 
contendo externamente especificação do produto, informações do 
fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no 
mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no ministério 
da saúde. 

3.000,0000 FRASCO R$ 3,309667 R$ 9.930,00  

27393 153 NITRATO DE MICONAZOL: em creme vaginal de 20mg/g, em 
bisnaga de 80g, acompanhada de aplicadores, via de administra-
ção vaginal, uso adulto. Em embalagem original de fábrica, con-
tendo externamente especificação do produto, informações do 
fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no 
mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no ministério 
da saúde. 

100,0000 TUBO R$ 9,951000 R$ 995,00 

27394 154 NITRATO DE MICONAZOL: em creme dermatológico de 20mg/g, 
em bisnaga de 28g, via de administração tópico, uso adulto e 
pediátrico. Em embalagem original de fábrica, contendo externa-
mente especificação do produto, informações do fabricante, n° do 
lote, data de fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 
meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde. 

600,0000 TUBO R$ 3,139667 R$ 1.884,00 

27395 155 NIFEDIPINO: em cápsulas gelatinosas de 20 mg, via de adminis-
tração oral, uso adulto. Em embalagem original de fábrica, con-
tendo externamente especificação do produto, informações do 
fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no 
mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no ministério 
da saúde. 

20.000,0000 capsula R$ 0,070800 R$ 1.400,00 

27396 156 NISTATINA: em creme de 100.000u.i./4g, em bisnaga com 60g + 
aplicadores, via de administração vaginal, uso adulto. Em emba-
lagem original de fábrica, contendo externamente especificação do 
produto, informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação 
e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter 
registro no ministério da saúde. 

700,0000 TUBO R$ 7,391000 R$ 5.173,00 

27397 157 NISTATINA: em suspensão oral de 100.000 ui/ml, em frasco de 30 
ml, via de administração oral, uso adulto e pediátrico. Em emba-
lagem original de fábrica, contendo externamente especificação do 
produto, informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação 
e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter 
registro no ministério da saúde. 

500,0000 FRASCO R$ 4,201500 R$ 2.100,00 

27398 158 OMEPRAZOL: em cápsula revestida dura com microgrânulos 
gastrorresistentes de 20mg, via de administração oral, uso adulto 
e pediátrico. Em embalagem original de fábrica, contendo exter-
namente especificação do produto, informações do fabricante, n° 
do lote, data de fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 
meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde. 

40.000,0000 capsula R$ 0,143767 R$ 5.600,00 

27399 159 OMEPRAZOL: em cápsula revestida dura com microgrânulos 
gastrorresistentes de 40mg, via de administração oral, uso adulto 
e pediátrico. Em embalagem original de fábrica, contendo exter-
namente especificação do produto, informações do fabricante, n° 
do lote, data de fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 
meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde. 

40.000,0000 capsula R$ 0,211167 R$ 8.400,00 

27400 160 OXALATO DE ESCITALOPRAM: em comprimido revestido de 10 
mg, via de administração oral, uso adulto. Em embalagem original 
de fábrica, contendo externamente especificação do produto, 
informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo 
de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro 
no ministério da saúde. 

2.000,0000 UNID R$ 0,595000 R$ 1.200,00 

27401 161 PARACETAMOL: em solução oral de 200 mg/ml, em frasco de 15 
ml, via de administração oral, uso adulto e pediátrico. Em emba-
lagem original de fábrica, contendo externamente especificação do 
produto, informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação 
e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter 
registro no ministério da saúde. 

5.000,0000 FRASCO R$ 1,423000 R$ 7.100,00 
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27402 162 PARACETAMOL: em comprimido revestido de 500mg, via de 

administração oral, uso adulto e pediátrico acima de 12 anos. Em 
embalagem original de fábrica, contendo externamente especifi-
cação do produto, informações do fabricante, n° do lote, data de 
fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto 
deverá ter registro no ministério da saúde. 

20.000,0000 UNID R$ 0,370333 R$ 7.400,00  

27403 163 PERMANGANATO DE POTASSIO: em comprimido revestido de 
100mg, via de administração oral, uso adulto. Em embalagem 
original de fábrica, contendo externamente especificação do pro-
duto, informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e 
prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter 
registro no ministério da saúde. 

2.000,0000 UNID R$ 0,000000 R$ 0,00 

27404 164 PERICIAZINA: em solução oral 1%, em frasco com 20 ml. via de 
oral, uso pediátrico acima de 3 anos. Em embalagem original de 
fábrica, contendo externamente especificação do produto, infor-
mações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de 
validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no 
ministério da saúde. 

2.000,0000 FRASCO R$ 0,000000 R$ 0,00 

27405 165 PERMETRINA: em loção de 50 mg/g (50%), em frasco de 60 ml, 
via de administração capilar, uso adulto e pediátrico acima de 2 
anos. Em embalagem original de fábrica, contendo externamente 
especificação do produto, informações do fabricante, n° do lote, 
data de fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o 
produto deverá ter registro no ministério da saúde. 

1.000,0000 FRASCO R$ 5,000000 R$ 5.000,00 

27406 166 PERMETRINA: em loção de 10 mg/g (10%), em frasco de 60 ml, 
via de administração capilar, uso adulto e pediátrico acima de 2 
anos. Em embalagem original de fábrica, contendo externamente 
especificação do produto, informações do fabricante, n° do lote, 
data de fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o 
produto deverá ter registro no ministério da saúde. 

1.000,0000 FRASCO R$ 3,784000 R$ 3.780,00 

27407 167 PREDNISONA: em comprimido revestido de 5mg, via de adminis-
tração oral, uso adulto e pediátrico. Em embalagem original de 
fábrica, contendo externamente especificação do produto, infor-
mações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de 
validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no 
ministério da saúde. 

15.000,0000 UNID R$ 0,210000 R$ 3.150,00 

27408 168 PREDNISONA: em comprimido revestido de 20mg comprimido, 
via de administração oral, uso adulto e pediátrico. Em embalagem 
original de fábrica, contendo externamente especificação do pro-
duto, informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e 
prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter 
registro no ministério da saúde. 

20.000,0000 UNID R$ 0,466000 R$ 9.400,00 

27409 169 PREGABALINA: em comprimido revestido de 75 mg, via de admi-
nistração oral uso adulto e pediátrico acima de 12 anos (vide 
indicações). Em embalagem original de fábrica, contendo exter-
namente especificação do produto, informações do fabricante, n° 
do lote, data de fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 
meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde. 

1.000,0000 UNID R$ 0,000000 R$ 0,00 

27410 170 RISPERIDONA: em comprimido revestido de 2 mg, via de admi-
nistração oral, uso adulto e pediátrico acima de 5 anos. Em emba-
lagem original de fábrica, contendo externamente especificação do 
produto, informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação 
e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter 
registro no ministério da saúde. 

2.000,0000 UNID R$ 0,484500 R$ 960,00 

27411 171 SINVASTATINA: em comprimidos revestidos de 20 mg, via de 
administração oral, uso adulto. Em embalagem original de fábrica, 
contendo externamente especificação do produto, informações do 
fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no 
mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no ministério 
da saúde. 

25.000,0000 UNID R$ 0,179467 R$ 4.500,00 
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27412 172 SINVASTATINA: em comprimidos revestidos de 40 mg, via de 

administração oral, uso adulto. Em embalagem original de fábrica, 
contendo externamente especificação do produto, informações do 
fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no 
mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no ministério 
da saúde. 

20.000,0000 UNID R$ 0,224400 R$ 4.400,00  

27413 173 SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 9,0MG/ML + CLORETO DE 
BENZALCÔNIO 0,1 MG/ML: em solução nasal,  frasco de 30 ml, 
via de administração nasal, uso adulto e pediátrico. Em embala-
gem original de fábrica, contendo externamente especificação do 
produto, informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação 
e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter 
registro no ministério da saúde. 

1.500,0000 FRASCO R$ 0,000000 R$ 0,00 

27414 174 SUCCINATO DE METROPROLOL: em comprimidos revestidos de 
liberação controlada de 25 mg,  via de administração oral, uso 
adulto. Em embalagem original de fábrica, contendo externamente 
especificação do produto, informações do fabricante, n° do lote, 
data de fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o 
produto deverá ter registro no ministério da saúde. 

5.000,0000 UNID R$ 0,961400 R$ 4.800,00 

27415 175 SUCCINATO DE METROPROLOL: em comprimidos revestidos de 
liberação controlada de 50 mg,  via de administração oral, uso 
adulto. Em embalagem original de fábrica, contendo externamente 
especificação do produto, informações do fabricante, n° do lote, 
data de fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o 
produto deverá ter registro no ministério da saúde. 

5.000,0000 UNID R$ 2,070250 R$ 10.350,00 

27416 176 SULFATO DE ATROPINA MONOIDRATADA: em solução  inje-
tável de 0,25 mg / ml, via de administração intravenosa, intramus-
cular ou subcutânea, em ampola de 1 ml, uso adulto e pediátrico. 
Em embalagem original de fábrica, contendo externamente espe-
cificação do produto, informações do fabricante, n° do lote, data de 
fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto 
deverá ter registro no ministério da saúde. 

1.000,0000 AMPOLA R$ 0,000000 R$ 0,00 

27417 177 SULFATO DE GENTAMICINA: em solução injetável de  
80mg/2ml, em ampola de 2 ml, via de administração intramuscular, 
uso pediátrico e adulto. Em embalagem original de fábrica, con-
tendo externamente especificação do produto, informações do 
fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no 
mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no ministério 
da saúde. 

1.000,0000 AMPOLA R$ 1,797000 R$ 1.800,00 

27418 178 SULFATO DE GENTAMICINA: em solução injetável de  40mg/ml, 
em ampola de 1 ml, via de administração intramuscular, uso pedi-
átrico e adulto. Em embalagem original de fábrica, contendo ex-
ternamente especificação do produto, informações do fabricante, 
n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no mínimo de 
06 meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde. 

1.000,0000 AMPOLA R$ 2,080000 R$ 2.080,00 

27419 179 SULFATO DE GENTAMICINA: em solução oftálmica estéril de 5 
mg/ml, em frasco plástico conta-gotas de 5 ml, via de administra-
ção tópica ocular, uso adulto e pediátrico. Em embalagem original 
de fábrica, contendo externamente especificação do produto, 
informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo 
de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro 
no ministério da saúde. 

1.000,0000 FRASCO R$ 25,420000 R$ 25.420,00 

27420 180 SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA ZÍNCICA: em po-
mada dermatológica de 5 mg/g + 250 ui/g, em bisnaga de 10 g, via 
de administração tópico, uso adulto e pediátrico. Em embalagem 
original de fábrica, contendo externamente especificação do pro-
duto, informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e 
prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter 
registro no ministério da saúde. 

1.500,0000 TUBO R$ 2,435000 R$ 3.660,00 
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27421 181 SULFATO DE SALBUTAMOL: em solução oral (xarope) de 0,48 

mg/ml, em frasco de 120 ml + 1 copo dosador,  
via de administração oral, uso adulto e pediátrico acima de 2 anos. 
Em embalagem original de fábrica, contendo externamente espe-
cificação do produto, informações do fabricante, n° do lote, data de 
fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto 
deverá ter registro no ministério da saúde. 

2.000,0000 FRASCO R$ 1,649000 R$ 3.300,00  

27422 182 SULFATO DE SALBUTAMOL: em solução inalatória (aerosol) de 
100mc/doce, em spray contendo 200 doses com aplicador, via de 
administração oral, uso adulto e pediátrico. Em embalagem origi-
nal de fábrica, contendo externamente especificação do produto, 
informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo 
de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro 
no ministério da saúde. 

200,0000 FRASCO R$ 10,905333 R$ 2.182,00 

27423 183 SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA: em pó liófilo para 
solução injetável de 100mg, em frasco-ampola, via de administra-
ção intramuscular ou intravenoso, uso adulto e pediátrico (restrito 
às indicações mais graves). Em embalagem original de fábrica, 
contendo externamente especificação do produto, informações do 
fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no 
mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no ministério 
da saúde. 

3.000,0000 AMPOLA R$ 5,736000 R$ 17.220,00 

27424 184 SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA: em pó liófilo para 
solução injetável de 500mg, em frasco-ampola, via de administra-
ção intramuscular ou intravenoso, uso adulto e pediátrico (restrito 
às indicações mais graves). Em embalagem original de fábrica, 
contendo externamente especificação do produto, informações do 
fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no 
mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no ministério 
da saúde. 

2.000,0000 AMPOLA R$ 9,074000 R$ 18.140,00 

27425 185 SULFADIAZINA: em comprimido revestido de 500 mg, via de 
administração oral, uso adulto pediátrico. Em embalagem original 
de fábrica, contendo externamente especificação do produto, 
informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo 
de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro 
no ministério da saúde. 

3.000,0000 UNID R$ 0,000000 R$ 0,00 

27426 186 SULFADIAZINA DE PRATA: em creme dermatológico de 10 mg/g, 
em bisnaga de 50 g, via de administração tópico, uso adulto e 
pediátrico acima de 2 meses. Em embalagem original de fábrica, 
contendo externamente especificação do produto, informações do 
fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no 
mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no ministério 
da saúde. 

3.000,0000 TUBO R$ 6,025000 R$ 18.090,00 

27427 187 SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA: em suspensão oral de 
200mg/5ml + 40 mg/5ml, em frasco de 100ml + copo dosador, via 
de administração oral, uso adulto e pediátrico a partir de 6 sema-
nas de vida. Em embalagem original de fábrica, contendo exter-
namente especificação do produto, informações do fabricante, n° 
do lote, data de fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 
meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde. 

3.000,0000 FRASCO R$ 1,600000 R$ 4.800,00 

27428 188 SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA: em comprimido revestido 
de 400mg + 80 mg, em frasco de 100ml + copo dosador, via de 
administração oral, uso adulto e pediátrico a partir de 12 anos de 
idade. Em embalagem original de fábrica, contendo externamente 
especificação do produto, informações do fabricante, n° do lote, 
data de fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o 
produto deverá ter registro no ministério da saúde. 

8.000,0000 UNID R$ 0,260000 R$ 2.080,00 

27429 189 SULFATO DE MAGNÉSIO: em solução injetável de sulfato de 
magnésio de 100 mg/ml (10%), em ampola de 10 ml, via de admi-
nistração  intravenosa, via intramuscular ou via infusão intrave-
nosa, uso adulto e pediátrico. Em embalagem original de fábrica, 
contendo externamente especificação do produto, informações do 
fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no 
mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no ministério 
da saúde. 

500,0000 AMPOLA R$ 0,820000 R$ 410,00 
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27430 190 SULFATO DE MORFINA: em solução injetável de 10mg/ml, em 

ampola 1 ml, via de administração intravenoso e intramuscular, 
uso adulto. Em embalagem original de fábrica, contendo externa-
mente especificação do produto, informações do fabricante, n° do 
lote, data de fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 
meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde. 

5.000,0000 AMPOLA R$ 4,626500 R$ 23.150,00  

27431 191 SULFATO FERROSO: em solução oral de 25 mgFe++/ml, em 
frasco de 30 ml, via de administração oral, uso adulto e pediátrico. 
Em embalagem original de fábrica, contendo externamente espe-
cificação do produto, informações do fabricante, n° do lote, data de 
fabricação e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto 
deverá ter registro no ministério da saúde. 

500,0000 FRASCO R$ 1,151500 R$ 575,00 

27432 192 SULFATO FERROSO: em comprimido revestido de 40 mg Fe ++, 
via de administração oral, uso adulto e pediátrico. Em embalagem 
original de fábrica, contendo externamente especificação do pro-
duto, informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e 
prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter 
registro no ministério da saúde. 

20.000,0000 UNID R$ 0,083633 R$ 1.600,00 

27433 193 VALPROATO DE SÓDICO OU ÁCIDO  VALPRÓICO: em com-
primido revestido de liberação entérica de 500 mg, via de adminis-
tração oral, uso adulto e pediátrico acima de 10 anos. Em emba-
lagem original de fábrica, contendo externamente especificação do 
produto, informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação 
e prazo de validade no mínimo de 06 meses, o produto deverá ter 
registro no ministério da saúde. 

10.000,0000 UNID R$ 0,000000 R$ 0,00 

27434 194 VARFARINA SÓDICA: em comprimido revestido de 5 mg, via de 
administração oral, uso adulto. Em embalagem original de fábrica, 
contendo externamente especificação do produto, informações do 
fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade no 
mínimo de 06 meses, o produto deverá ter registro no ministério 
da saúde. 

3.000,0000 UNID R$ 0,332100 R$ 990,00 

 
   
 Qtde de Itens......: 

194 
 194  

   Valor Global........:  1.304.300,25 
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