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 DADOS DA LICITAÇÃO NR:491  

 Licitação 
Nº...: 

045/2018  Critério:  Menor Preço  Abertura:  24/09/2018 - 08:00:00  
       Processo Nº: 143/2018   Modalidade:  Pregão              Julgamento:  24/09/2018 - 08:00:00  

       
 Código Item Descrição Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total  

 27733 1 ACEBROFILINA: em solução oral (xarope) de 5 mg/ml, em frasco 
de 120 ml + copo dosador, via de administração oral, uso pediátri-
co acima de 02 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$ 5,268000 R$ 5.270,00 

27734 2 ACEBROFILINA: em solução oral (xarope) de 10 mg/ml, em frasco 
de 120 ml + copo dosador, via de administração oral, uso adulto. 
Em embalagem original de fábrica, contendo externamente especi-
ficação 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$ 8,517000 R$ 8.520,00 

27735 3 ÁCIDO TRANEXÂMICO: em solução injetável de 50 mcg/ml, em 
ampola de 5 ml, via de administração intravenoso 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$ 7,011500 R$ 3.505,00 

27736 4 ÁCIDO TRANEXÂMICO: em comprimido revestido de 250 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. 

1.500,0000 COMPRI-
MIDO 

R$ 1,185000 R$ 1.785,00 

27255 5 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO: em comprimidos 
revertidos de amoxicilina triidratada 500 mg + clavulanato de po-
tássio 125 mg, em de frasco de 150 ml +1 copo-medida graduado, 
via de administração oral, uso adulto e pediátrico (acima de 12 
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$ 1,700000 R$ 34.000,00 

27737 6 BESILATO DE ANLODIPINO: em comprimido revestido de 5mg , 
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. 

100.000,0000 COMPRI-
MIDO 

R$ 0,042600 R$ 4.000,00 

27738 7 BICARBONATO DE SÓDIO 8,4%: em solução injetável de 8,4%, 
em ampola de 10 ml, via de administração INTRAVENOSA E 
INDIVIDUALIZADA SISTEMA FECHADO- BLOWPACK, 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. 

200,0000 AMPOLA R$ 1,177000 R$ 236,00 

27739 8 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, 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 

30,0000 COMPRI-
MIDO 

R$ 1,060800 R$ 31,80 
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27282 9 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$ 9,882500 R$ 19.760,00  

27740 10 CETOPROFENO: em solução injetável de 50 mg/ml, em ampola 
de 2 ml, via de administração 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$ 2,455000 R$ 2.460,00 

27741 11 CETOPROFENO: em pó liófilo para solução injetável de 100  mg, 
em frascos-ampola contendo pó estéril equivalente a 100 mg de 
cetoprofeno para aplicação endovenosa, via de administração 
intravenoso, 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. 

1.000,0000 AMPOLA R$ 4,449000 R$ 4.450,00 

27288 12 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$ 3,367000 R$ 337,00 

27742 13 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA: em comprimidos revesti-
dos de  100mg, via de administração uso oral, uso adulto e pediá-
trico acima de 02 anos. 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 COMPRI-
MIDO 

R$ 0,339700 R$ 6.800,00 

27743 14 CLORIDRATO DE DOPAMINA: em solução injetável de 5 mg/ml, 
em ampola de 10 ml, via de administração intravenoso, 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. 

200,0000 AMPOLA R$ 2,212000 R$ 442,00 

27744 15 CLORIDRATO DE IMIPRAMINA: em comprimidos revestidos de  
25 mg, via de administração uso oral, uso adulto e pediátrico 
acima de 09 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. 

2.000,0000 COMPRI-
MIDO 

R$ 0,498300 R$ 1.000,00 

27289 16 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$ 11,152000 R$ 1.115,00 

27745 17 CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA: em comprimidos reves-
tidos de  10mg, via de administração uso oral, uso adulto. 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 COMPRI-
MIDO 

R$ 0,246300 R$ 1.250,00 
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27290 18 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$ 4,480500 R$ 13.440,00  

27746 19 CLORETO DE SUXAMETÔNIO: em pó para solução injetável de 
100 mg, em frasco - ampola, via de administração endovenoso e  
intramuscular, uso exclusivo em anestesiologia, 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. 

100,0000 AMPOLA R$ 13,575000 R$ 1.358,00 

27748 20 DICLOFENACO POTÁSSICO: em comprimido revestido de 50 
mg, via de administração oral, uso adulto e pediátrico acima de 14 
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. 

50.000,0000 COMPRI-
MIDO 

R$ 0,072600 R$ 3.500,00 

27341 21 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$ 76,015000 R$ 38.010,00 

27349 22 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$ 2,635500 R$ 1.320,00 

27749 23 LEVOFLOXACINO HEMI-HIDRATADO: em solução injetável de 5 
mg/ml - 0,5%, solução de glicose 5%, via de administração infusão 
intravenosa,  embalagem contendo envelope bolsa em sistema 
fechado, 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. 

500,0000 BOLSA R$ 130,465000 R$ 65.235,00 

27383 24 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$ 1,919000 R$ 288,00 

27750 25 MALEATO DE MIDAZOLAN: em comprimidos revestidos de  15 
mg, via de administração uso 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. 

200,0000 COMPRI-
MIDO 

R$ 1,911000 R$ 382,00 

27399 26 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$ 0,457100 R$ 18.400,00 
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27751 27 PERICIAZINA: em solução oral 1%, em frasco com 20 ml. via de 

administração oral, uso pediátrico acima de 03 anos. 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 FRASCO R$ 15,965000 R$ 31.940,00  

27752 28 RISPERIDONA: em solução oral 1 MG/ML, em frasco com 30 ml 
acompanhado de seringa plástica dosadora, via de administração 
oral, uso adulto e pediátrico acima de 05 anos. 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. 

200,0000 FRASCO R$ 22,865500 R$ 4.574,00 

27753 29 TIABENDAZOL: creme dermatológico de 50 mg/g em bisnaga de 
10 g, 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. 

5.000,0000 TUBETE R$ 8,279000 R$ 41.400,00 

27754 30 VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA: em comprimido reves-
tido de 160/12,5 mg, via de administração oral, uso adulto. 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 COMPRI-
MIDO 

R$ 1,695600 R$ 3.400,00 

 
   
 Qtde de Itens......: 

30 
 30  

   Valor Global........:  318.410,97 
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