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UnidadeCódigo Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total

Critério:

Modalidade:Processo Nº: 126/2022

Licitação
Nº...:

032/2022 Abertura:

Julgamento: 28/11/2022 - 08:00:00

DADOS DA LICITAÇÃO NR:1069

Pregão

Menor Preço 11/11/2022 - 08:00:00

Item

FRASCO32031 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 especificação do produto, informações do

fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade

no mínimo de 12 meses, o produto deverá ter registro no

ministério da saúde.

1000 R$ 6,550000 R$ 6.550,001

TUBO31898 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 produto,

informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e

prazo de validade no mínimo de 12  meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

500 R$ 2,700000 R$ 1.350,002

COMPRIMID

O

31900 ACIDO FÓLICO: em comprimidos revestidos 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 12  meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

25000 R$ 0,340000 R$ 8.500,003

AMPOLA32032 ADRENALINA (EPINEFRINA): em solução injetável de 1

mg/ml, em ampola de 1 ml, via de administração intravenosa

intramuscular 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 12

meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde.

3000 R$ 0,000000 R$ 0,004

COMPRIMID

O

33580 ALBENDAZOL: em comprimidos mastigáveis 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, informações do

fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade

no mínimo de 12  meses, o produto deverá ter registro no

ministério da saúde.

10000 R$ 1,006700 R$ 10.067,005

FRASCO31903 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 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

5000 R$ 2,485000 R$ 12.425,006

COMPRIMID

O

31904 ALENDRONATO DE SÓDIO: em comprimidos revestidos de

70 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 12 meses, o

produto deverá ter registro no ministério da saúde.

5000 R$ 0,320000 R$ 1.600,007

COMPRIMID

O

31905 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 externamente

especificação do produto, informações do fabricante, n° do

lote, data de fabricação e prazo de validade no mínimo de 12

meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde.

20000 R$ 0,420000 R$ 8.400,008

FRASCO31907 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO: em

suspensão oral de 50 mg + 12,5 mg/ml, em frasco de 75 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 12 meses, o

produto deverá ter registro no ministério da saúde.

20000 R$ 23,902500 R$ 478.050,009
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COMPRIMID

O

31908 AMOXICILINA + CLAVULANATO: Comprimidos revestidos

500 mg + 125 mg, 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 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

15000 R$ 0,000000 R$ 0,0010

FRASCO33581 AMOXILINA:  50 mg ml pó para suspensão oralvia de

administração oral, 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 12

meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde.

4000 R$ 10,710000 R$ 42.840,0011

COMPRIMID

O

32035 ATENOLOL: em comprimido revestido 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 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

40000 R$ 0,103300 R$ 4.132,0012

COMPRIMID

O

31909 ATENOLOL: em comprimido revestido 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 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

50000 R$ 0,082500 R$ 4.125,0013

COMPRIMID

O

31910 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

externamente especificação do produto, informações do

fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade

no mínimo de 12 meses, o produto deverá ter registro no

ministério da saúde.

16000 R$ 1,287500 R$ 20.600,0014

FRASCO33582 AZITROMICINA DI-HIDRATADA: em pó para suspensão oral

de 40 mg/ml, 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 12 meses, o produto deverá ter registro no

ministério da saúde.

3000 R$ 11,987500 R$ 35.962,5015

AMPOLA31911 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 12

meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde.

1500 R$ 21,400000 R$ 32.100,0016

AMPOLA33583 BENZILPECILINA BENZATINA: em solução injetável com

diluente de 1.200.000 UI, em frasco-ampola de 4 ml, via de

administração intramuscular, 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 12

meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde

1500 R$ 24,750000 R$ 37.125,0017

AMPOLA33466 BENZILPENICILINA PROCAÍNA + BENZILPENICILINA

POTÁSSICA: em solução injetável de 300.000 UI + 100.000

UI pó para suspensão injetável. 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 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

500 R$ 10,150000 R$ 5.075,0018

FRASCO33584 BENZOILMETRONIDAZOL: em pó para suspensão oral de

40 mg/ml, 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 12

meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde

400 R$ 12,640000 R$ 5.056,0019
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COMPRIMID

O

32040 BROMOPRIDA: em comprimido revestido de 10 mg, 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 12 meses, o

produto deverá ter registro no ministério da saúde.

10000 R$ 0,280000 R$ 2.800,0020

FRASCO32041 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 especificação do produto, informações do

fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade

no mínimo de 12 meses, o produto deverá ter registro no

ministério da saúde.

5000 R$ 2,580000 R$ 12.900,0021

FRASCO33585 BUDESONIDA: em solução aquosa de 32 mcg, em

frasco-spray com válvula dosificadora de 6 ml (120 doses),

via de administração intranasal, aerossol nasal, uso adulto e

pediátrico acima de 6 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 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

300 R$ 15,140000 R$ 4.542,0022

FRASCO31916 BUDESONIDA: em solução aquosa de 64 mcg, em

frasco-spray com válvula dosificadora de 6 ml (120 doses),

via de administração intranasal, aerossol nasal, uso adulto e

pediátrico acima de 6 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 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

300 R$ 30,600000 R$ 9.180,0023

COMPRIMID

O

33565 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 fabricante, n° do lote, data de fabricação e

prazo de validade no mínimo de 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

25000 R$ 0,545000 R$ 13.625,0024

FRASCO32044 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 acima de 1 ano. 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 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

5000 R$ 12,663300 R$ 63.316,5025

COMPRIMID

O

32043 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA: em comprimido

revestido de 10mg, 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 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

8000 R$ 0,640000 R$ 5.120,0026

COMPRIMID

O

33588 CAPTOPRIL: em comprimidos revestido 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 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

50000 R$ 0,046700 R$ 2.335,0027

COMPRIMID

O

33566 CAPTOPRIL: em comprimidos revestido 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 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

40000 R$ 0,050000 R$ 2.000,0028
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COMPRIMID

O

31917 CARBAMAZEPINA: em comprimidos revestidos de     

200mg, 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 12

meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde.

40000 R$ 0,382500 R$ 15.300,0029

FRASCO31918 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 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 12

meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde.

500 R$ 16,950000 R$ 8.475,0030

COMPRIMID

O

33590 CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL (VITAMINA

D): em comprimidos revestidos de carbonato de cálcio 500mg

+ colecalciferol 400ui, via de administração oral, uso adulto e

uso 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 12 meses, o produto deverá ter registro no

ministério da saúde.

5000 R$ 0,232500 R$ 1.162,5031

COMPRIMID

O

33592 CARBONATO DE LITIO: em comprimidos revestidos de

300mg, via de administração uso 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 12

meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde

40000 R$ 0,533300 R$ 21.332,0032

COMPRIMID

O

33597 CARVEDILOL: em comprimidos revestidos de 12,5 mg, via

de administração uso 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 12 meses, o

produto deverá ter registro no ministério da saúde.

25000 R$ 0,230000 R$ 5.750,0033

COMPRIMID

O

33599 CARVEDILOL: em comprimidos revestidos de 25 mg, via de

administração uso 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 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

20000 R$ 0,285000 R$ 5.700,0034

COMPRIMID

O

33594 CARVEDILOL: em comprimidos revestidos de 3,125 mg, via

de administração uso 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 12 meses, o

produto deverá ter registro no ministério da saúde.

25000 R$ 0,220000 R$ 5.500,0035

COMPRIMID

O

33596 CARVEDILOL: em comprimidos revestidos de 6,25 mg, via

de administração uso 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 12 meses, o

produto deverá ter registro no ministério da saúde.

25000 R$ 0,186700 R$ 4.667,5036

COMPRIMID

O

33600 CEFALEXINA MONOIDRATADA: em comprimidos revestidos

de 500 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 12

meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde.

30000 R$ 1,120000 R$ 33.600,0037

AMPOLA32052 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 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 12 meses, o produto deverá ter registro no

ministério da saúde.

1000 R$ 9,170000 R$ 9.170,0038
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AMPOLA33567 CEFTRIAXONA DISSÓDICA: em pó para solução injetável de

1 g, em frascos-ampola contendo pó estéril equivalente a 1 g

de ceftriaxonadissódica. via de administração endovenoso,

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 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

3000 R$ 8,990000 R$ 26.970,0039

AMPOLA33601 CEFTRIAXONA: em pó para solução injetável de 500  mg,

em frascos-ampola contendo pó estéril equivalente a 500 mg

de ceftriaxonadissódica acompanhado de ampola de diluente

com 2 ml (lidocaína a 1%) para aplicação intramuscular via de

administração intramuscular (im), 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 12

meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde

2000 R$ 16,365000 R$ 32.730,0040

AMPOLA32057 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, contendo externamente especificação do

produto, informações do fabricante, n° do lote, data de

fabricação e prazo de validade no mínimo de 12 meses, o

produto deverá ter registro no ministério da saúde.

2000 R$ 6,575000 R$ 13.150,0041

AMPOLA32056 CETOPROFENO: em solução injetável de 50 mg/ml, em

ampola de 2 ml, via de administração 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 12 meses, o produto deverá ter registro no

ministério da saúde.

2000 R$ 2,275000 R$ 4.550,0042

COMPRIMID

O

32059 CINARIZINA: em comprimidos revestidos de 75 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 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

25000 R$ 0,400000 R$ 10.000,0043

COMPRIMID

O

32060 CIPROFIBRATO: em comprimidos revestidos de 100 mg, via

de administração uso 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 12 meses, o

produto deverá ter registro no ministério da saúde.

10000 R$ 0,656700 R$ 6.567,0044

AMPOLA33568 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, informações do fabricante, n° do

lote, data de fabricação e prazo de validade no mínimo de 12

meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde.

500 R$ 7,540000 R$ 3.770,0045

COMPRIMID

O

33569 CLONAZEPAM: em comprimidos revestidos de 2 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 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

40000 R$ 0,103300 R$ 4.132,0046

FRASCO33602 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 produto, informações do fabricante, n° do

lote, data de fabricação e prazo de validade no mínimo de 12

meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde.

3000 R$ 3,385000 R$ 10.155,0047
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AMPOLA33604 CLORETO DE SÓDIO: em solução injetável, estéril e

apirogênica na concentração de 20%/3,4 mEq/ml, 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

fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade

no mínimo de 12 meses, o produto deverá ter registro no

ministério da saúde.

2000 R$ 0,700000 R$ 1.400,0048

FRASCO32066 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 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 12 meses, o produto deverá ter registro no

ministério da saúde.

4000 R$ 6,793300 R$ 27.173,2049

FRASCO32067 CLORIDRATO DE AMBROXOL: em xarope adulto de 30 mg/

5 ml, em frasco com 100 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 12 meses, o produto deverá ter registro no

ministério da saúde.

4000 R$ 6,895000 R$ 27.580,0050

COMPRIMID

O

31929 CLORIDRATO DE AMIODARONA: em comprimidos

revestidos de 200 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 12

meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde.

10000 R$ 0,950000 R$ 9.500,0051

AMPOLA33570 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 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

500 R$ 0,930000 R$ 465,0052

COMPRIMID

O

31930 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 externamente especificação do produto,

informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e

prazo de validade no mínimo de 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

70000 R$ 0,162500 R$ 11.375,0053

COMPRIMID

O

31932 CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO: em comprimidos

revestidos de 500mg, 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 12 meses, o produto deverá ter registro no

ministério da saúde.

20000 R$ 0,366700 R$ 7.334,0054

COMPRIMID

O

33607 CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA: em comprimido

revestido de 25 mg, via de administração oral, uso adulto e

pediátrico acima de 5 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 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

10000 R$ 1,500000 R$ 15.000,0055

COMPRIMID

O

33608 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA: em comprimido

revestido de 25 mg, 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 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde

8000 R$ 0,395000 R$ 3.160,0056
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COMPRIMID

O

31935 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA: em comprimidos

revestidos de 100mg, via de administração uso oral, uso

adulto e pediátrico 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 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

10000 R$ 0,403300 R$ 4.033,0057

COMPRIMID

O

33610 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 especificação do produto, informações do

fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade

no mínimo de 12 meses, o produto deverá ter registro no

ministério da saúde.

90000 R$ 0,122500 R$ 11.025,0058

COMPRIMID

O

33571 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 fabricante, n° do lote, data de fabricação e

prazo de validade no mínimo de 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

8000 R$ 0,545000 R$ 4.360,0059

COMPRIMID

O

32074 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 externamente especificação do produto,

informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e

prazo de validade no mínimo de 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

4000 R$ 0,910000 R$ 3.640,0060

COMPRIMID

O

31941 CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA: em comprimidos

revestidos de  10mg, via de administração uso 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 12 meses, o produto deverá ter registro no

ministério da saúde.

5000 R$ 0,175000 R$ 875,0061

AMPOLA31947 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 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 12 meses, o produto deverá ter registro no

ministério da saúde.

1500 R$ 0,680000 R$ 1.020,0062

FRASCO31946 CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA: em solução oral

(xarope) de 4 mg/ml, em frasco de 10 ml, 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 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

1000 R$ 2,423300 R$ 2.423,3063

COMPRIMID

O

31945 CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA: em cápsula de 25mg,

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 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

20000 R$ 0,427500 R$ 8.550,0064

COMPRIMID

O

31942 CLORIDRATO DE PROMETAZINA: em comprimido revestido

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 12

meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde.

20000 R$ 0,900000 R$ 18.000,0065
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COMPRIMID

O

31944 CLORIDRATO DE PROPRANOLOL: em comprimido

revestido de 40mg, 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 12 meses, o produto deverá ter registro no

ministério da saúde.

60000 R$ 0,045000 R$ 2.700,0066

COMPRIMID

O

33614 CLORIDRATO DE TIAMINA: em comprimidos de 300 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 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

500 R$ 0,316700 R$ 158,3567

COMPRIMID

O

32081 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 externamente especificação do produto,

informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e

prazo de validade no mínimo de 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

15000 R$ 0,750000 R$ 11.250,0068

AMPOLA33572 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 externamente especificação do produto,

informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e

prazo de validade no mínimo de 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

1500 R$ 2,366700 R$ 3.550,0569

AMPOLA33615 CLORIDRATO OU HEMITARTARATO EPINEFRINA: 1 mg/ml

solução injetável .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 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde

500 R$ 0,000000 R$ 0,0070

AMPOLA31943 CLORIDRATO PROMETAZINA: em solução injetável 25

mg/ml, em ampola de 2 ml, via de administração

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 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

2000 R$ 3,130000 R$ 6.260,0071

AMPOLA33574 COMPLEXO VITAMÍNICO B (RIBOFLAVINA +

CLORIDRATO DE PIRIDOXINA + NICOTINAMIDA +

PANTENOL): em solução injetável 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 externamente

especificação do produto, informações do fabricante, n° do

lote, data de fabricação e prazo de validade no mínimo de 12

meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde.

2000 R$ 0,000000 R$ 0,0072

COMPRIMID

O

33573 COMPLEXO VITAMÍNICO B: em comprimido revestido, via

de administração oral, uso adulto e pediátrico acima 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 12 meses, o produto deverá ter registro no

ministério da saúde.

10000 R$ 0,060000 R$ 600,0073

COMPRIMID

O

31951 DEXAMETASONA: em comprimido revestido de 4 mg, 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 12 meses, o

produto deverá ter registro no ministério da saúde.

10000 R$ 0,253300 R$ 2.533,0074
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TUBO31954 DEXAMETASONA: em creme dermatológico de 1 mg/g (1%),

em bisnaga de 10 g, via de administração tópico, 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 12 meses, o produto deverá ter registro no

ministério da saúde.

3000 R$ 2,337500 R$ 7.012,5075

FRASCO31953 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 especificação do produto, informações do

fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade

no mínimo de 12 meses, o produto deverá ter registro no

ministério da saúde.

3000 R$ 4,693300 R$ 14.079,9076

COMPRIMID

O

31956 DIAZEPAM: em comprimidos revestido de 5mg, vias 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 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

12000 R$ 0,340000 R$ 4.080,0077

COMPRIMID

O

33619 DIAZEPAM: em comprimidos revestidos de 10mg, 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 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

25000 R$ 0,135000 R$ 3.375,0078

AMPOLA33621 DIAZEPAM: em solução injetável de 5mg/ml, em ampola de 2

ml, via de administração intravenoso/intramuscular, 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 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde

1000 R$ 1,095000 R$ 1.095,0079

COMPRIMID

O

32085 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 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

50000 R$ 0,170000 R$ 8.500,0080

COMPRIMID

O

32084 DICLOFENACO SÓDICO: em comprimidos revestidos 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 12 meses, o

produto deverá ter registro no ministério da saúde.

20000 R$ 0,130000 R$ 2.600,0081

AMPOLA32086 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 especificação do produto, informações do

fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade

no mínimo de 12 meses, o produto deverá ter registro no

ministério da saúde.

2000 R$ 0,000000 R$ 0,0082

COMPRIMID

O

31959 DIGOXINA: em comprimido revestido de 0,25 mg, via de

administração, uso adulto e uso pediátrico (sem restrição de

faixa etária). 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 12 meses, o produto deverá ter registro no

ministério da saúde.

12000 R$ 0,160000 R$ 1.920,0083

FRASCO32087 DIMETICONA: em emulsão oral (gotas) de 75mg/ml, em

frasco de 10 ml, 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 12 meses, o produto deverá ter registro no

ministério da saúde.

2000 R$ 1,440000 R$ 2.880,0084
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AMPOLA31960 DIPIRONA SÓDICA: em solução injetável de 500 mg / ml, em

ampola de 2 ml, via de administração intravenoso ou

intramuscular, 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 12 meses, o

produto deverá ter registro no ministério da saúde.

4000 R$ 2,580000 R$ 10.320,0085

FRASCO31961 DIPIRONA SÓDICA: 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 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

10000 R$ 1,537500 R$ 15.375,0086

FRASCO33624 DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA: em solução

pressurizada para inalação (aerossol) de  200mcg/dose, em

aerossol dosimetrado contendo 200 doses (jatos),

acompanhado de bocal (dispositivo para inalação oral em

forma de l), via de administração inalatório (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 12 meses, o produto deverá ter registro no

ministério da saúde.

1000 R$ 40,000000 R$ 40.000,0087

SERINGA32092 ENOXAPARINA SÓDICA: em solução injetável de

40mg/0,4mL, via de administração subcutâneo 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 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

2000 R$ 46,835000 R$ 93.670,0088

COMPRIMID

O

33625 ESTROGÊNIOS CONJUGADOS: em comprimido revestido

de 0,3 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 12

meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde

10000 R$ 0,000000 R$ 0,0089

AMPOLA32093 ETOMIDATO: ampolas de 10 mL de solução de 2,0 mg/mL

via de administração intramuscular, 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 12 meses, o produto deverá ter registro no

ministério da saúde.

1500 R$ 28,000000 R$ 42.000,0090

AMPOLA32094 FENITOINA SÓDICA: em solução injetável de 50 mg/ ml, em

ampola de 5 ml, via de administração intravenoso ou

intramuscular, 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 12 meses, o

produto deverá ter registro no ministério da saúde.

800 R$ 4,250000 R$ 3.400,0091

COMPRIMID

O

31971 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 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

25000 R$ 0,866700 R$ 21.667,5092

AMPOLA32095 FITOMENADIONA (VITAMINA K): em solução injetável de

10mg/ml, em ampola de 1 ml, via de administração

intramuscular/subcutâneo, 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 12

meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde.

500 R$ 4,200000 R$ 2.100,0093
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COMPRIMID

O

32096 FLUCONAZOL: em comprimido revestido de 150mg, 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 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

10000 R$ 0,576700 R$ 5.767,0094

COMPRIMID

O

33630 FOLINATO DE CALCIO (ÁCIDO FOLÍNICO): em

comprimidos revestidos de liberação controlada de 15 mg,

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 12

meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde

700 R$ 2,250000 R$ 1.575,0095

COMPRIMID

O

31976 FUROSEMIDA: em comprimido revestido de 40 mg, 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 12 meses, o

produto deverá ter registro no ministério da saúde.

30000 R$ 0,107500 R$ 3.225,0096

AMPOLA33575 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 externamente especificação do produto,

informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e

prazo de validade no mínimo de 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

500 R$ 0,170000 R$ 85,0097

COMPRIMID

O

31978 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 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

60000 R$ 0,046700 R$ 2.802,0098

COMPRIMID

O

31979 GLICLAZIDA: em comprimido revestido de 30 mg de

liberação controlada, 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 12

meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde.

20000 R$ 0,595000 R$ 11.900,0099

AMPOLA32101 HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA: em solução

injetável de 8mg/4ml, em ampola de 4 ml, via de

administração exclusivamente para uso 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 12 meses, o produto deverá ter registro no

ministério da saúde.

300 R$ 11,000000 R$ 3.300,00100

AMPOLA31982 HEPARINA SÓDICA: em solução injetável na concentração

de 5.000 ui/0,25ml, em frascos-ampola de 0,25 ml, via de

administração intravenosa ou 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 12 meses, o produto deverá ter registro no

ministério da saúde.

300 R$ 20,700000 R$ 6.210,00101

COMPRIMID

O

33632 HIDROCLOROTIAZIDA: em comprimido revestido de 25  mg,

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 12

meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde

100000 R$ 0,036700 R$ 3.670,00102

FRASCO32102 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 original de fábrica, contendo externamente

especificação do produto, informações do fabricante, n° do

lote, data de fabricação e prazo de validade no mínimo de 12

meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde.

2000 R$ 7,173300 R$ 14.346,60103
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COMPRIMID

O

32103 IBUPROFENO: em comprimido revestido de 300 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 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

30000 R$ 0,273300 R$ 8.199,00104

FRASCO31985 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 fabricante, n° do lote, data de

fabricação e prazo de validade no mínimo de 12 meses, o

produto deverá ter registro no ministério da saúde.

10000 R$ 2,855000 R$ 28.550,00105

BOLSA32105 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 fabricante, n° do

lote, data de fabricação e prazo de validade no mínimo de 12

meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde.

500 R$ 0,000000 R$ 0,00106

COMPRIMID

O

33636 LEVOTIROXINA SÓDICA: em comprimido revestido de   100

mcg, 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 12

meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde.

5000 R$ 0,115000 R$ 575,00107

COMPRIMID

O

33635 LEVOTIROXINA SÓDICA: em comprimido revestido de   25

mcg, 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 12

meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde.

5000 R$ 0,115000 R$ 575,00108

FRASCO31988 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 12 meses, o

produto deverá ter registro no ministério da saúde.

8000 R$ 5,056700 R$ 40.453,60109

COMPRIMID

O

31989 LOSARTANA POTÁSSICA: em comprimido revestido de

50mg, 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 12 meses, o

produto deverá ter registro no ministério da saúde.

200000 R$ 0,090000 R$ 18.000,00110

COMPRIMID

O

31990 MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA: 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 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

15000 R$ 0,106700 R$ 1.600,50111

FRASCO31991 MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA: em 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 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

5000 R$ 2,510000 R$ 12.550,00112

COMPRIMID

O

31992 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, informações do fabricante, n° do lote, data de

fabricação e prazo de validade no mínimo de 12 meses, o

produto deverá ter registro no ministério da saúde.

35000 R$ 0,063300 R$ 2.215,50113
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COMPRIMID

O

33639 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, informações do fabricante, n° do lote, data de

fabricação e prazo de validade no mínimo de 12 meses, o

produto deverá ter registro no ministério da saúde

35000 R$ 0,090000 R$ 3.150,00114

AMPOLA32109 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 12

meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde.

300 R$ 5,170000 R$ 1.551,00115

AMPOLA32107 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 12 meses, o

produto deverá ter registro no ministério da saúde.

150 R$ 4,200000 R$ 630,00116

FRASCO31994 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, informações do fabricante, n° do

lote, data de fabricação e prazo de validade no mínimo de 12

meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde.

300 R$ 2,890000 R$ 867,00117

FRASCO32111 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 especificação do produto, informações do

fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade

no mínimo de 12 meses, o produto deverá ter registro no

ministério da saúde.

15000 R$ 2,070000 R$ 31.050,00118

COMPRIMID

O

33456 MESILATO DE DOXASOSINA: em comprimidos de 4mg, 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 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

8000 R$ 0,460000 R$ 3.680,00119

COMPRIMID

O

31995 METILDOPA: em comprimidos revestidos de 250 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 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

30000 R$ 0,845000 R$ 25.350,00120

COMPRIMID

O

32112 METILDOPA: em comprimidos revestidos de 500 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 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

25000 R$ 1,790000 R$ 44.750,00121

COMPRIMID

O

31996 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 especificação do produto, informações do

fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade

no mínimo de 12 meses, o produto deverá ter registro no

ministério da saúde.

15000 R$ 0,220000 R$ 3.300,00122

TUBO31997 METRONIDAZOL: em creme vaginal de 100mg/g, em

bisnaga com 50g, acompanhada de aplicadores descartáveis,

via de administração 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 12 meses, o

produto deverá ter registro no ministério da saúde.

400 R$ 7,400000 R$ 2.960,00123
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FRASCO32113 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, informações do fabricante, n° do

lote, data de fabricação e prazo de validade no mínimo de 12

meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde.

300 R$ 13,440000 R$ 4.032,00124

FRASCO32114 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 produto, informações do fabricante, n° do

lote, data de fabricação e prazo de validade no mínimo de 12

meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde.

4000 R$ 11,870000 R$ 47.480,00125

FRASCO31999 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 12 meses, o

produto deverá ter registro no ministério da saúde.

3000 R$ 3,287500 R$ 9.862,50126

COMPRIMID

O

33643 MONONITRATO DE ISOSSORBIDA: em comprimidos de

20mg 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 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde

1000 R$ 0,250000 R$ 250,00127

COMPRIMID

O

33644 MONONITRATO DE ISOSSORBIDA: em comprimidos de

40mg 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 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

1000 R$ 0,520000 R$ 520,00128

capsula32000 NIFEDIPINO: em cápsulas gelatinosas 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 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

40000 R$ 0,136700 R$ 5.468,00129

TUBO32115 NISTATINA: em creme de 100.000u.i./4g, em bisnaga com

60g + aplicadores, via de administração 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 12

meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde.

1500 R$ 5,923300 R$ 8.884,95130

TUBO33648 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 externamente especificação do produto,

informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e

prazo de validade no mínimo de 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

600 R$ 3,733300 R$ 2.239,98131

TUBO32003 NITRATO DE MICONAZOL: em creme vaginal de 20mg/g,

em bisnaga de 80g, acompanhada de aplicadores, via de

administração 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 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

300 R$ 10,200000 R$ 3.060,00132

capsula33649 OMEPRAZOL: em cápsula revestida dura com

microgrânulosgastrorresistentes de 20mg, 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 12 meses, o

produto deverá ter registro no ministério da saúde.

35000 R$ 0,130000 R$ 4.550,00133

PREFEITURA DE CORGUINHO Página 14 de 18



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Exercício: 2022

25/11/2022 - 09:22:07

Relação de Produtos da Licitação 

Quality Sistemas

capsula33576 OMEPRAZOL: em cápsula revestida dura com

microgrânulosgastrorresistentes de 40mg, 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 12 meses, o

produto deverá ter registro no ministério da saúde.

30000 R$ 0,910000 R$ 27.300,00134

FRASCO32118 OTOSPORIN: em Solução Otológica de 10mg com 10ml, 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 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

1000 R$ 17,080000 R$ 17.080,00135

COMPRIMID

O

32120 OXALATO DE ESCITALOPRAM: em comprimido revestido

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 12

meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde.

12000 R$ 0,935000 R$ 11.220,00136

FRASCO33650 PARACETAMOL: em solução oral de 200 mg/ml, em frasco

de 15 ml, 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 12

meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde

3000 R$ 1,693300 R$ 5.079,90137

COMPRIMID

O

32123 PERMANGANATO DE POTASSIO: 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 12

meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde.

2000 R$ 0,500000 R$ 1.000,00138

FRASCO32008 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 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

1000 R$ 3,320000 R$ 3.320,00139

FRASCO32007 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 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

1000 R$ 5,210000 R$ 5.210,00140

COMPRIMID

O

32009 PREDNISONA: em comprimido revestido de 5mg, 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 12 meses, o

produto deverá ter registro no ministério da saúde.

15000 R$ 0,093300 R$ 1.399,50141

COMPRIMID

O

33577 RISPERIDONA: em comprimido revestido de 1 mg, via de

administração oral, uso adulto e pediátrico acima de 5 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 12

meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde

15000 R$ 0,340000 R$ 5.100,00142

COMPRIMID

O

32126 RISPERIDONA: em comprimido revestido de 2 mg, via de

administração oral, uso adulto e pediátrico acima de 5 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 12

meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde.

20000 R$ 0,456700 R$ 9.134,00143
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COMPRIMID

O

32127 RISPERIDONA: em comprimido revestido de 3 mg, via de

administração oral, uso adulto e pediátrico acima de 5 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 12

meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde.

10000 R$ 0,380000 R$ 3.800,00144

COMPRIMID

O

32012 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 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

25000 R$ 0,207500 R$ 5.187,50145

FRASCO32129 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 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 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

2000 R$ 6,370000 R$ 12.740,00146

AMPOLA32131 SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA: em pó liófilo

para solução injetável de 100mg, em frasco-ampola, via de

administração 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 12

meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde.

3000 R$ 5,100000 R$ 15.300,00147

AMPOLA32018 SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA: em pó liófilo

para solução injetável de 500mg, em frasco-ampola, via de

administração 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 12

meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde.

3000 R$ 9,360000 R$ 28.080,00148

COMPRIMID

O

32021 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 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

15000 R$ 2,006700 R$ 30.100,50149

FRASCO33658 SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA: em suspensão oral

de 40mg + 8mg, em frasco de 100ml + copo dosador, via de

administração oral, uso adulto e pediátrico a partir de 6

semanas de vida. 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 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

5000 R$ 5,925000 R$ 29.625,00150

AMPOLA32014 SULFATO DE GENTAMICINA: em solução injetável de 

40mg/ml, em ampola de 1 ml, via de administração

intramuscular, uso pediátrico e 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 12 meses, o

produto deverá ter registro no ministério da saúde.

1000 R$ 3,140000 R$ 3.140,00151

AMPOLA33578 SULFATO DE GENTAMICINA: em solução injetável

de80mg/2ml, em ampola de 2 ml, via de administração

intramuscular, uso pediátrico e 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 12 meses, o

produto deverá ter registro no ministério da saúde.

1500 R$ 1,450000 R$ 2.175,00152
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FRASCO32015 SULFATO DE GENTAMICINA: em solução oftálmica estéril

de 5 mg/ml, em frasco plástico conta-gotas de 5 ml, via de

administração 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 12

meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde.

1000 R$ 9,470000 R$ 9.470,00153

AMPOLA32137 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 externamente especificação do produto,

informações do fabricante, n° do lote, data de fabricação e

prazo de validade no mínimo de 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

3000 R$ 2,660000 R$ 7.980,00154

TUBO33579 SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA ZÍNCICA: em

pomada 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 produto, informações do fabricante, n° do

lote, data de fabricação e prazo de validade no mínimo de 12

meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde

3000 R$ 3,365000 R$ 10.095,00155

FRASCO32019 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 original de fábrica, contendo externamente

especificação do produto, informações do fabricante, n° do

lote, data de fabricação e prazo de validade no mínimo de 12

meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde.

1000 R$ 14,402500 R$ 14.402,50156

FRASCO32139 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 especificação do produto, informações do

fabricante, n° do lote, data de fabricação e prazo de validade

no mínimo de 12 meses, o produto deverá ter registro no

ministério da saúde.

2000 R$ 2,066700 R$ 4.133,40157

COMPRIMID

O

33660 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 produto, informações do fabricante, n° do

lote, data de fabricação e prazo de validade no mínimo de 12

meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde

20000 R$ 0,066700 R$ 1.334,00158

COMPRIMID

O

32024 VALPROATO DE SÓDICO OU ÁCIDO VALPRÓICO: em

comprimido revestido de liberação entérica de 576 mg

(equivale a 500 mg de ácido valpróico), via de administração

oral, uso adulto e pediátrico acima de 10 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 12

meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde.

10000 R$ 0,910000 R$ 9.100,00159

FRASCO32025 VALPROATO DE SÓDICO OU ÁCIDO VALPRÓICO: em

solução oral de 57,624 mg/ml (equivale a 50 mg de ácido

valpróico), via de administração oral, uso adulto e pediátrico

acima de 10 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 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

10000 R$ 5,813300 R$ 58.133,00160

COMPRIMID

O

32026 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 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

5000 R$ 0,240000 R$ 1.200,00161
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capsula32143 VITAMINA D3 (COLECALCIFEROL): em capsulas

molesde50.000ui, 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 12

meses, o produto deverá ter registro no ministério da saúde.

8000 R$ 3,710000 R$ 29.680,00162

COMPRIMID

O

32030 ÁCIDO TRANEXÂMICO: em comprimido revestido de 250

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 12 meses, o

produto deverá ter registro no ministério da saúde.

1500 R$ 0,000000 R$ 0,00163

FRASCO33564 ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (A.G.E) E T.C.M:em loção

oleosaa 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 12 meses, o produto deverá

ter registro no ministério da saúde.

400 R$ 7,770000 R$ 3.108,00164

AMPOLA31901 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 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 12  meses, o produto deverá ter registro no

ministério da saúde.

15000 R$ 0,910000 R$ 13.650,00165

Qtde de Itens......:

165Valor Global........: 2.258.008,73

165
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