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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
PROCESSO LICITATÓRIO 064/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N° 057/2018 

MODALIDADE: 
 

 PREGÃO PRESENCIAL N° 057/2018 
(Regido pela Lei 10.520/2002 e decreto Federal 3.555 de 
08/08/2000, subsidiariamente, pelas Leis: 8.078/90 
8.666/93, 9.784/99 e suas alterações), lei complementar 
123/2006 e Lei Complementar 147/2014. 

DATA DE ABERTURA: 
(Sessão pública para 

recebimento das propostas e 
documentação de habilitação) 

  14 DE JANEIRO DE 2019 

HORÁRIO  15H00MIN  

OBJETO 

 Aquisição de Medicamentos Hospitalar, 
Medicamentos Atenção Básica de Saúde/Assistência 
Farmacêutica, Medicamentos Controlados, Material 
Técnico e Insumos para Hospitalar, Insumos para 
Atenção Básica, Vigilância em Saúde, Material para 
Raio-X, Instrumental Cirúrgico Hospitalar, Aparelhos e 
Equipamentos Hospitalar e Equipamentos para saúde 
Bucal para serem utilizados na Rede pública de Saúde do 
Município de Cumaru do Norte - PA.  

TIPO DA LICITAÇÃO  MENOR PREÇO POR ITEM 

 
LOCAL DA SESSÃO 

PÚBLICA 
 

 Na sede da Prefeitura Municipal Cumaru do Norte sito 
a Avenida dos Estados, N. º 73 – Cumaru do Norte – Pará, 
na sala da Comissão Permanente de Licitação. 

INTERESSADO  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Retire e acompanhe este edital 
Maiores informações poderão 

ser obtidas a partir do endereço 
eletrônico:  

 licitacoes@pmcn.pa.gov.br, www.pmcn.pa.gov.br e 
www.tcm.pa.gov.br .  
 
Informações adicionais podem ser obtidas junto a Equipe 
de Apoio e a Pregoeira, na Avenida dos Estados, n.º 73 – 
Cumaru do Norte – Pará, nesta cidade, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação.  
Horário de expediente 7h30min as 13h30min 

Tempo de Duração dos Lances 
verbais* 

* Caso chegue à fase 
competitiva 

 Até 03 minutos*  
*O pregoeiro poderá inferir tempo adicional ou inferior de 
acordo com a demanda. 

mailto:licitacoes@pmcn.pa.gov.br
http://www.pmcn.pa.gov.br/
http://www.tcm.pa.gov.br/
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PROCESSO Nº 064/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 057/2018 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE torna público aos interessados, que 
a Pregoeira (Railane Barbosa Almeida) e equipe de apoio Edivaldo Silva Araújo, Walter 

Machado das Chagas e Liliane Rodrigues Honorato (membros), designados pelo Decreto 
Municipal N.º 297/2018 de 17 de dezembro de 2018, estarão reunidos no dia 14 de janeiro de 

2019, às 15h00min (horário de Brasília), na Sala da CPL, a fim de receber, abrir e examinar 
propostas e documentações de empresas que pretendam participar do Processo Licitatório nº 
064/2018, Pregão Presencial n.º 057/2018, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, esclarecendo 
que a presente licitação e consequente contratação serão regidas de conformidade com as regras 
estipuladas na Lei Federal n.º 10.520 de 17/07/02 e Decreto Federal N° 3.555 de 08/08/2000 e 
legislação correlata aplicando-se, subsidiariamente, no couber, Leis: 8.078/90, 8.666/93, 
9.784/99, com suas alterações, Lei Complementar 123/2006 e Lei Complementar 147/2014. E 
demais exigências deste Edital. 
 
01- OBJETO 
 
1.1 Aquisição de Medicamentos Hospitalar, Medicamentos Atenção Básica de 
Saúde/Assistência Farmacêutica, Medicamentos Controlados, Material Técnico e Insumos 
para Hospitalar, Insumos para Atenção Básica, Vigilância em Saúde, Material para Raio-X, 
Instrumental Cirúrgico Hospitalar, Aparelhos e Equipamentos Hospitalar e Equipamentos 
para saúde Bucal para serem utilizados na Rede pública de Saúde do Município de Cumaru 
do Norte - PA. Conforme especificações constantes do ANEXO I– que passa a fazer parte 
integrante deste edital - a pedido da Secretaria de Municipal de Saúde. A contratação se 
efetivará por meio da assinatura de um termo de contrato ANEXO II. 

02 DA ABERTURA, DIA, HORA E LOCAL. 

 
2.1.0 – A abertura, dos envelopes relativos à proposta e à habilitação, será efetuada da seguinte 
forma: 
 
2.1.1 - No dia 14/01/2019, recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de 
preços e documentação de habilitação que deverão ser entregues em envelopes separados e 
lacrados, da forma de que trata o edital; 
 
2.1.2 O endereço para a entrega e abertura dos envelopes é: 
 
NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE localizada na 
Localizada Avenida dos Estados, N.º 73 – Cumaru do Norte – Pará, nesta cidade, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação. 
 
2.1.3 Não havendo expediente na data marcada, a reunião será realizada no primeiro dia útil 
subsequentes, à mesma hora e local, salvo por motivo de força maior. 
 
2.1.4 Na impossibilidade da conclusão dos trabalhos da sessão deste pregão na mesma data de 
abertura, e em face de decisão do pregoeiro, poderá ser determinada à continuidade das 
atividades em dia subsequentes. 
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2.1.5 Os envelopes de proposta e documentação encaminhados à Entidade de Licitação após a 
data e horário fixado no presente Edital, serão devolvidos, ainda lacrados, aos respectivos 
remetentes. 
 
2.1.6 O licitante que pretender obter esclarecimentos sobre este Edital e seus anexos deverá 
solicitá-los por escrito, por meio de carta, telegrama, fac-símile ou e-mail, enviados até 02 (dois) 
dias antes da data estabelecida para a apresentação das propostas, e serão atendidos, dentro do 
menor prazo possível, pela Entidade de Licitação que comunicará por escrito aos demais 
interessados que hajam retirados os Editais. No caso de ausência da solicitação pressupõe-se 
que os elementos constantes deste ato convocatório são suficientes claros e precisos, não 
cabendo, portanto, posteriormente, qualquer reclamação. Solicitar consultas para o seguinte 
endereço: Localizada Avenida dos Estados, N. º 73 – Cumaru do Norte – Pará, nesta cidade, na 
sala da Comissão Permanente de Licitação, endereço eletrônico e-mail: 

licitacoes@pmcn.pa.gov.br e www.pmcn.pa.gov.br  . 

03 DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1.0 Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao 
objeto da contratação, que preencherem as condições de credenciamento constantes deste 
Edital. 
 
3.1.1 A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às 
condições deste Edital. 
 
3.1.2 Cada licitante, apresentar-se-á com, preferencialmente, um representante legal que, 
devidamente munido de credencial, será o único admitido a intervir em todas as fases do 
procedimento licitatório, quer por escrito, quer oralmente, respondendo assim, para todos os 
efeitos, por seu representado. 
 
3.1.3 Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar 
mais de um licitante. 
 
3.1.5 NÃO PODERÃO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA 
LICITAÇÃO: 
 
3.1.6 Empresas em estado de falência, Recuperação Judicia (salvo na hipótese de apresentar 
plano de recuperação judicial), sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
3.1.7 Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração 
Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou Distrito Federal bem como as que 
estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar com a Administração Pública 
Federal; 
 
3.1.8. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do 

fornecimento de bens a eles necessários conforme o Art. 9º, servidor ou dirigente de órgão ou entidade 

contratante ou responsável pela licitação conforme art. 9º, item III da Lei 8.666/93 e suas Alterações.  
 
3.1.9 Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação, bem assim a 

empresa ou instituição da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico; 

 

3.2.0. Que não atenda as exigências deste Edital; 

 

3.2.1. Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma licitante. 

mailto:licitacoes@pmcn.pa.gov.br
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3.2.2. Para participar desta Licitação, o licitante deverá apresentar 02 (dois) envelopes devidamente 

fechados e invioláveis até a data da apresentação dos mesmos, cada um deles contendo a seguinte 

inscrição: 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
PROPONENTE 
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 
ENVELOPE N. º 01 
PROPOSTA DE PREÇOS 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 064/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 057/2018 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
PROPONENTE 
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 
ENVELOPE N. º 02 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 064/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2018 

 

3.2.4 Os envelopes de PROPOSTA COMERCIAL (1) e DOCUMENTOS (2) deverão ser 
entregues ao pregoeiro e sua equipe de apoio, impreterivelmente até 15h00min (horário de 
Brasília) do dia 14 de janeiro de 2019, quando serão iniciados os trabalhos. 
3.2.5 Para averiguação do horário de entrega dos envelopes, será considerado o anotado no 

protocolo de registro de entrega de documentação da Prefeitura Municipal de Cumaru do 
Norte – PA. 
 

3.2.6 Em hipótese alguma será concedido prazo suplementar para apresentação dos envelopes, 
ou permitida à alteração ou substituição do conteúdo dos mesmos, ou ainda, a correção do que 
constar nos documentos e propostas. 
 
3.2.7 Não será permitida a participação de Empresas em forma de consórcio. 
 
3.2.8 A entrega e protocolo das propostas deverão ser realizados exclusivamente no endereço 
constante no preâmbulo deste Edital. A Comissão de Licitações não se responsabiliza pelo meio 
de entrega das propostas escolhido pelo licitante, devendo este, tomar as medidas julgadas 
necessárias ao acompanhamento e protocolo dos documentos exigidos nesta licitação. 
 
04 DO CONTEÚDO DO ENVELOPE N. º 1- “PROPOSTA DE PREÇO” 
 
4.1.0 A proposta deverá ser elaborada e digitada de forma clara e concisa, os valores deverão 
ser apresentados em moeda corrente do país, com duas casas decimais, sem emendas, rasuras, 
entrelinhas ou borrões, bem como também, ser devidamente assinada pelo licitante, ou seu 
representante legal, e rubricado pelo mesmo em todas as suas folhas. Recomenda-se que os 
documentos da proposta estejam em ordem sequencial das exigidas neste Edital, para agilidade 
do processo. 
 
4.1.1 A proposta comercial deverá ser entregue em 01 (um) via, ser impressa em papel timbrado 
da Empresa licitante ou, na sua falta, em todas as suas folhas deverá conter o carimbo do Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ (MF), em nome do licitante. 
Deverá ainda, ser assinada pelo responsável legal da licitante proponente, devidamente 
identificado. 
 
4.1.2 A proposta comercial deverá conter: 
 

a) Carta de apresentação da proposta, dirigida a Prefeitura Municipal de Cumaru do 
Norte, com o número deste Edital de Licitação. 
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b) Valor global, em algarismos e por extenso, preço unitário considerando duas casas 
decimais depois da vírgula o qual deverá ser idêntico ao valor total resultante da 
somatória de todos os itens da proposta. 
 
c). Apresentar preços completos, computando todos os custos necessários para o 
atendimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, 
garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado 
e constante da proposta; 
 

4.1.3 . Deverão ainda estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes 
informações: 
 
4.1.4 Especificações do produto; 
 
4.1.5. Apresentar marca do medicamento ofertado e se for o caso a denominação de Medicamento 
Genérico. 
 
4.1.6 Peso líquido; 
 
4.1.7 Data de fabricação e vencimento ou período de validade 
 
4.1.8. Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar 
da data de apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa, esse prazo será 
considerado como tal. 
 
4.1.9 Caso a licitante oferte proposta para medicamentos sujeitos a controle especial, apresentar 
a Autorização de Funcionamento da Empresa Especial, de acordo com a Portaria 344/01 do 

Ministério da Saúde, devidamente em vigor; 
 
Parágrafo único - Para a elaboração da proposta de preço a Prefeitura Municipal de Cumaru do 
Norte/PA, disponibilizará um aplicativo executável junto com um arquivo “xml” no site 
www.pmcn.pa.gov.br, no e-mail licitacoes@pa.gov.br ou na sala da comissão de licitação no 
endereço citado neste edital. O aplicativo auxilia o licitante no preenchimento da proposta, após 
o preenchimento deverá ser salva é impresso, o arquivo salvo (“xml”) deverá ser entregue em um 
dispositivo de mídia portátil (pen drive) a comissão de licitação na data e local do certame.  
 
05 CONTEÚDO DO ENVELOPE N. º 2 - “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 
 
5.1.0 O envelope n. º 02 deverá conter, para a Habilitação Jurídica, os seguintes documentos: 
 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e sua última alteração em vigor, 
devidamente registrado, no caso de sociedades comerciais; 

 
b). No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
 
c). Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, 

http://www.pmcn.pa.gov.br/
mailto:licitacoes@pa.gov.br
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cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br; 
 
d). No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores; 
 
e). No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 
 
f). No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta 
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a 
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da 
Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do 
Comércio - DNRC; 
 
g). No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o 
art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 
 
h). No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização; 
 
i) Cópia de Identidade e CPF dos sócios da empresa proponente. 

 
5.1.1 O envelope n. º 02 deverá conter ainda, para a comprovação da Regularidade Fiscal, os 
seguintes documentos: 

 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda - 

CNPJ/MF; 
 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, se for o caso, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual (Alvará); 

 
c) Alvará de licença sanitária, expedido pela unidade competente, da esfera Estadual ou 

Municipal, da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado; 
 

d) Autorização para Funcionamento da Empresa (AFE), expedida pela Agencia Nacional de 
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde; 

 
e) Autorização de Funcionamento expedida pela ANVISA ou a equivalente publicação na 

Imprensa Oficial da União; 
 

f) Certidão de regularidade do conselho federal de farmácia CRF; 
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g) Certificado de Regularidade de Situação, junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
– CRS/FGTS; 

 
h) Prova de regularidade tributária para com a Fazenda Federal – Certidão de Débitos 

Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 
 

i) Prova de regularidade natureza tributária e não tributária para com a Fazenda Estadual da 
UF do domicílio ou sede do licitante, mediante a apresentação de certidão negativa de 
tributos; 

 
j) Prova de regularidade tributária para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, mediante a apresentação de certidão negativa de tributos; 
 

k) Certidão Negativa de débito Trabalhista (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, 
para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 
Conforma a lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011. Poderá adquirir no seguinte endereço 
eletrônico http://www.tst.jus.br/certidao. 

 
l) Certidão Negativa de falência ou Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 
 

m) Declaração que não possui em seu quadro funcional menores de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de dezesseis anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir dos quatorze anos, conforme ANEXO III. 

 
n) Declaração onde o licitante afirme não ter sido suspenso nem declarado inidôneo para 

licitar - em qualquer esfera da Administração Pública – bem como, que desconhece 
qualquer fato impeditivo de sua participação nesta Licitação; ANEXO IV; 

 
o) Comprovação de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte 

(para as licitantes que assim se enquadrarem) da forma que segue abaixo: 
 

p) Declaração firmada pelo técnico responsável devidamente registrado no CRC (Conselho 
Regional de Contabilidade), de que a mesma se enquadra nos Termos da Lei 123/06 
alterada pela lei 147 de 07 de agosto de 2014, na condição de Microempresa ou de Empresa 
de Pequeno Porte. 

 
q) Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 

impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06. 
 

Parágrafo Único – Em hipótese alguma não serão aceitos documentos diferentes dos 
citados acima para efeito de comprovação do enquadramento de Microempresa e Empresa 
de Pequeno Porte. 

 
r) A não entrega da Declaração de Comprometimento de Habilitação exigida no item 7.1.0 e 

7.1.1 deste Edital implicará em não recebimento, por parte do Pregoeira, dos envelopes 
contendo Proposta de Preços e de Habilitação e, portanto, a não aceitação da licitante no 
certame licitatório. 

 

http://www.tst.jus.br/certidao
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s) A não entrega da Declaração de Enquadramento de Microempresa ou de Empresa de 
Pequeno Porte, ou apresentação de documento diferente do exigido no item 7.1.1 letras (r) 
deste edital implicará na anulação do direito da mesma em usufruir o regime diferenciado 
garantido pela Lei Complementar 123/06. Alterada pela lei 147 de 07 de agosto de 2014. 

 
t) Balanço patrimonial e demonstração do resultado do último exercício com o selo do 

Conselho Regional de Contabilidade ou declarações se optante pelo simples. 
 
06 A DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE DOS ITENS 7.1 - PODERÁ SER 
SUBSTITUÍDA: 
 

a)  A critério do licitante – Pela Certidão de Cadastramento, emitido pela Prefeitura 
Municipal e Cumaru do Norte (PA) ou SICAF, emitido por órgão competente) com todos 
os documentos e certidões nele impressos, válidos para o dia de abertura da presente 
licitação; 
 
b) Caso o licitante não possua o Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura 
Municipal de Cumaru do Norte (PA) (CRC), deverá ser solicitado com no mínimo 3 (três) 
dias úteis de antecedência a data prevista para a entrega dos envelopes; 

 
6.1.0 No caso da Certidão de Cadastramento possuir uma ou mais certidão (ões) vencida(s), 
será (ão) admitida(s) a(s) sua(s) validação(ões), se for entregue juntamente com o CRC (dentro do 
envelope lacrado) a fotocópia ou documento original que comprove a regularidade do(s) 
documento(s) até então com validade vencida; 
 
a. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou por 

qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente, e será admitida a validação 
das cópias simples com autenticação dos documentos pela própria Comissão, desde que 
sejam apresentados imediatamente na abertura dos envelopes de habilitação os respectivos 
originais. 
 

b. Documentos fotocopiados em papel térmico - utilizados em fac-símile – não serão aceitos e 
considerados; 

 
c. Recomenda-se que a documentação de habilitação esteja em ordem sequencial das exigidas 

neste Edital, devendo ser apresentada em apenas 01 (uma) via, para agilidade do processo. 
 

d. O licitante se compromete uma vez encerrada a fase da habilitação, a não mais desistir da 
proposta até o encerramento do certame, sob as penalidades da lei. Somente por 
fundamentação. 
 

e. Motivo justo decorrente de fato superveniente - devidamente aceito pela Comissão, é que se 
poderá liberá-lo de continuar no certame. 

 
07 Da representação, do credenciamento, do recebimento e da abertura dos envelopes.  
 
7.1.0 no dia, horário e local designado para recebimento dos envelopes constantes no preâmbulo 
deste edital, a licitante deverá se fazer representada por um procurador credenciado, entregar os 
envelopes: um contendo a Proposta da licitante e outro a Documentação da licitante, sendo 
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recomendável sua presença com 15 (quinze) minutos de antecedência em relação ao horário 
previsto para a sua abertura da seguinte forma: 
 
7.1.1 O CREDENCIAMENTO FAR-SE-Á POR MEIO DE: 
 
7.1.2 Credenciamento por instrumento público de procuração ou instrumento particular com 
firma reconhecida em cartório, acompanhado de cópia da cédula de identidade do credenciado, 
com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes 
ao certame, que deverá comprovar o seu poder de outorga das procurações aqui mencionadas. 
 
7.1.3. Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente, deverá apresentar cópia 
da cédula de identidade acompanhada da cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em 
vigor, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura. 
 
7.1.4 Declaração formal da própria empresa licitante, com firma reconhecida, exigida pelo inciso 
VII, Art. 4º da Lei federal nº10. 520 de 17/07/02, assinada por diretor, sócia ou representante da 
empresa licitante com poderes devidamente comprovado para tal investidura ANEXO V. 
 
*Esta declaração deverá ser entregue separadamente junto ao credenciamento fora do(s) 
envelope(s). 
 
7.1.5. Somente os licitantes que atenderem aos requisitos deste edital, terão poderes para 
formular verbalmente na sessão, novas propostas e lances de preços.  Manifestarem após a 
declaração do vencedor, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer contra decisões do 
Pregoeiro, assinar a ata onde estará registrado o valor final decorrente dos lances e praticar todos 
os demais atos inerentes ao certame em nome da proponente. O licitante que se retirar antes do 
término da sessão considerar-se-á que tenha renunciado ao direito de oferecer lances e recorrer 
dos atos do Pregoeiro. 
 
8 DOS PROCEDIMENTOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 
8.1.1. No dia, horário e local descrito no preâmbulo deste Edital, na presença dos licitantes e 
demais interessados, a Comissão de Licitação reunida em sessão pública, iniciará os trabalhos, 
recebendo os envelopes entregues pelos licitantes, os quais serão rubricados pelos membros da 
equipe de apoio e pelos representantes legais dos licitantes. 
 
8.1.2. Expirando o horário estipulado para entrega, não será recebido qualquer envelope, quer 
seja referente à Habilitação ou à Proposta Financeira. 
 
8.1.3. Em nenhuma hipótese serão concedidos prazo para apresentação ou complementação da 
documentação exigida e não inserida nos envelopes. No entanto, ao seu exclusivo critério, a 
Comissão de Licitação poderá solicitar informações ou esclarecimentos adicionais que julgar 
necessário, de conformidade com o § 3º do Artigo 43, da Lei Federal n. º 8.666/93 e suas alterações. 
 
8.1.4. Não serão aceitos envelopes abertos ou propostas entregues via e-mail ou fac-símile. 
 
8.1.5. Na hipótese de o licitante optar por enviar os envelopes via Correio, a Comissão de Licitação 
não se responsabilizará pela sua correta entrega e protocolo – independentemente da data de 
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postagem – não sendo dado ao licitante, qualquer garantia de participação na licitação no caso de 
haverem falhas ou atrasos na entrega. 
 
8.6 Das reuniões da Comissão de Licitação serão lavradas Atas que serão assinadas por todos os 
presentes. 
 
8.7 O não comparecimento de um ou mais licitantes não obstará o andamento normal da 
respectiva fase licitatória. 
 
9 DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO 
 
9.1.1. Para julgamento das propostas será adotado o critério de menor preço por item, para 
entrega no local indicado. 
 
9.1.2 Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, o Pregoeiro e sua equipe 
de apoio classificarão o licitante autor da proposta de menor preço por lote, analisando o preço 
unitário e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 
10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, conforme disposto no inciso VIII do artigo 
n.º 4° do Decreto Federal n.º 10.520, de 17 de Julho de 2002. 
 
9.1.3. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas 
condições definidas no subitem acima, o Pregoeiro classificará as melhores propostas 
subsequentes, até o máximo de 03 (três), para que seus proponentes participem dos lances 
verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas suas propostas escritas, conforme disposto 
no inciso IX, do artigo 4°, do mesmo Decreto; 
 
9.1.4 O empate entre dois ou mais licitante somente ocorrerá quando houver igualdade de preços 
entre as propostas escritas e quando não houver lances para definir o desempate. Neste caso o 
desempate ocorrerá por meio de sorteio a ser realizado durante a sessão do presente Pregão 
Presencial; 
 
9.1.5. Aos licitantes classificados será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances 
verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo último classificado e 
prosseguindo se com os demais licitantes em ordem decrescente de classificação; 
 
9.1.6 A desistência do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 
implicará na sua exclusão da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por aquela 
apresentada, para efeito de ordenação das propostas; 
 
9.1.7. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro examinará 
a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a 
respeito; 
 
9.1.8. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, exclusivamente pelo 
critério de menor preço por item, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do primeiro classificado, 
decidindo motivadamente a respeito; 
 
9.2.0. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital e seus Anexos, será declarado 
pelo Pregoeiro o licitante vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto; 
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9.2.1 Caso seja necessário o pregoeiro poderá valer-se de auxílio de técnicos na área do objeto 
licitado, para aferir a qualidade do(s) objeto(s). 
 
9.2.2. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável ou o seu autor não atender 
aos requisitos de habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, na ordem de 
classificação, até a apuração do licitante que atenda a todas as exigências do Edital, inclusive 
quanto à documentação de habilitação, o qual será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o 
objeto; 
 
10.2.3. Nas situações previstas nos subitens acima, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com 
a proponente para tentar obter preço menor; 
 
10.2.4 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente 
às penalidades estabelecidas neste Edital e na lei 10.520/02. 
 
10.2.5 Será admitido apenas 01(um) licitante vencedor para cada item desta licitação. 
 
10.2.6 Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro e proponentes presentes; 
 
10.2.7 Não será motivo de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para o 
entendimento da proposta, que não venham causar prejuízo para a Administração e nem firam 
os direitos dos demais licitantes; 
 
10.2.8 O extrato de contrato desta Licitação será publicado no Diário Oficial da União, Diário 
Oficial do Estado de Pará, jornal de grande circulação na região e afixado no quadro próprio de 
avisos dos procedimentos licitatórios da Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte - PA, para 
intimação e conhecimento dos interessados. 
 
11 DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
11.1.0 Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa física ou jurídica, poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do Pregão Presencial e até 02 (dois) dias úteis qualquer pessoa legitimada a 
participar do certame; 
 
11.1.1 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre o pedido de impugnação do Edital no prazo de 24 (vinte 
e quatro) horas, conforme estabelecido no § 1º do art. 12 do anexo do Decreto Federal n°. 3.555 
de 08 de agosto de 2000; 
 
11.1.2. Não serão aceitos pedidos de impugnação interpostos por via postal, fac-símile (fax), telex, 
Internet, telegrama ou outro meio especificado neste Edital. 
 
11.1.3. Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data 
para a realização do certame; 
 
11.1.4 Os documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do 
proponente 
 
12 DOS RECURSOS 
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12.1.0 Depois de declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, sua 
intenção de interpor recurso, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para 
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para 
apresentar às contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr no término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 
 
12.1.1A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito 
de recurso e consequentemente haverá a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao 
vencedor; 
 
12.1.2 Acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento; 
 
12.3 A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento e, se oral, será reduzida a termo 
em ata; 
 
12.1.4 Decidido (s) o (s) recurso (s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor. 
 
13 DA HOMOLOGAÇÃO 
 
13.1.0 transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo 
licitatório será submetido à apreciação da autoridade Superior, para homologação do objeto à 
licitante vencedora, convocando-se após a empresa respectiva para firmar as obrigações 
assumidas mediante Termo de Contrato, Anexo II, dando-lhe a devida publicação. 
 
15 DO FORNECIMENTO/CONTRATO 
 
15.1.0 As obrigações decorrentes desta licitação a serem firmadas entre a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE - PA e a proponente vencedora será formalizada 
através de um termo de contrato, observando-se as condições estabelecidas neste Instrumento, 
legislação vigente e na proposta vencedora. 
 
15.1.1 O Recebimento e assinatura do Termo de Contrato pela licitante adjudicatária junto a 
Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte (PA), configuram como ato de aceite e confirmação 
dos compromissos avançados na proposta ofertada em função do procedimento licitatório. 
Ficando o licitante obrigado a cumprir todas as condições previstas no edital e proposta 
independente de transcrições no Contrato; 
 
15.1.2. Os materiais deverão ser entregues de acordo com: Anexo I – planilha quantitativa e 
qualitativa, de acordo com solicitação da Secretaria Municipal de Saúde; normas contidas no 
Edital, a contar da data de assinatura do respectivo Contrato. 
 
15.1.3 O Contrato será formalmente entregue ao(s) adjudicatário(s), para assinatura, após a 
homologação e dentro do prazo de validade da proposta, registrando-se em remessa tal 
ocorrência; 
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15.1.4 Os materiais serão recebidos pela Comissão de Recebimento nos termos do § 8º do art. 15 
da Lei n. 8.666/93, após análise detalhada dos objetos sob adequação às especificações requeridas 
no edital e proposta da licitante vencedora; 
 
15.1.5 Caso a empresa adjudicatária não cumpra as condições de entrega dos materiais constante 
de sua proposta, será formalmente notificada pela Secretaria Municipal de Saúde, e encaminhado 
para a Procuradoria Jurídica para anotação em seu registro cadastral, bem como para 
conhecimento e providências legais de penalidades; 
15.1.6 O prazo para a assinatura do contrato será de até 05 (cinco) dias úteis, contados da 
convocação da licitante. 
 
15.1.7 No ato do recebimento dos objetos deste edital, caso haja dúvidas em relação às 
especificações e normas, o Pregoeiro poderá solicitar do fornecedor a apresentação de 

esclarecimentos pertinentes aos objetos licitados, comprovando que o objeto atende todas as 
exigências legais e especificações solicitadas no edital. 
 
15.1.8 Como condição para assinatura do Contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas 
condições de habilitação exigidas na licitação. 
 
15.1.9 Na hipótese de o adjudicatário não atender a condição acima ou recusar a receber a assinar 
o Contrato e não apresentar justificativa, a Administração convocará a segunda empresa 
classificada e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, obedecido ao disposto no § 2º, 
do Art. 64, da Lei n. º 8.666/93. 
 
15.2.0 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte 
integrante do Contrato, independentemente de transcrição. 
 
16 DAS PENALIDADES 
 
16.1.0 Os licitantes participantes deste certame, que cometerem os delitos mencionados no art. 7º 
da Lei Federal n. º 10.520, de 17 de julho de 2002, estarão sujeitos às penalidades nela prevista; 
16.1.1 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Administração poderá garantida a prévia 
defesa, aplicar à(s) proponente(s) vencedora(s) as sanções de que tratam os Arts. 86 a 88, da Lei 
n. º 8.666/93, além da multa de 0,5% sobre o valor da fatura, por dia em que, sem justa causa, a 
contratada não cumprir as obrigações assumidas ou cumpri-las em desacordo com o estabelecido 
neste Pregão Presencial, até o máximo de 05 (cinco) dias úteis, após a solicitação de entrega de 
material, quando, então incidirá em outras cominações legais. 
 
17 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
17.1.0 - O descumprimento das obrigações e demais condições do Edital sujeitará o licitante às 
seguintes sanções, além das demais penalidades previstas na Lei 8666/93: 

I. Advertência; 
II. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 
Entidade de Licitação por prazo não superior a 5 (cinco) anos. 

 
17.1.1 Fica facultada a defesa prévia do licitante, em qualquer caso de aplicação de penalidade, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato; 
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17.1.2 As sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito 
ou força maior, ou na ausência de culpa do licitante, devidamente comprovadas perante a 
Entidade de Licitação; 
17.1.3 Se o total da multa atingir um valor igual ou superior a 3% da contratação, a Adjudicatária 
poderá ser declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública, independente 
de demais sanções legais. 
 
18 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
13 – Fundo Municipal de Saúde 

10.301.0041.2-082 – Manutenção da Atenção Básica de Saúde; 

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo. 

4.4.90.52.00.00 – Equipamento e Material Permanente.  

10.301.0041.2-083- Manutenção do Programa de Agentes Comunitários- PAB/PACS; 

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo. 

10.301.0041.2-084 – Manutenção do Programa PAB/FIXO; 

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo. 

3.3.90.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita 

10.301.0047.2-085 - Manutenção do PSE 

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo  

3.3.90.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita 

10.301.0047.2-086 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde; 

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo. 

4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 

10.302.0042.2-089 - Assistência Farmacêutica Básica PFB; 

3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 

10.302.0042.2-091 - Assistência Hospitalar e Ambul.de Média e Alta Complexidade; 

 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo. 

 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 

10.302.0043.2-092 – Manutenção do Programa Saúde Bucal; 

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo. 

4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 

10.303.0042.2-094 - Prevenção do Câncer de Mama 

 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 

10.303.0043.2-095 - Prevenção do Câncer Colo Uterino-PCCU 

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo 

  10.303.0043.2-096 - Prevenção do Câncer da Próstata 

 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 

10.304.0044.2-097 - Manut. Programa Saúde da Família-PSF 

 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo  

 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 

10.305.0045.2-100 - Ações de Vigilância Epidemiológica 

 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 

 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 

10.423.0081.2-102 - Programa de Apoio aos Povos Indígenas 

 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 

 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 

           
19 DA GARANTIA 
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19.1.0. Os objetos desta licitação deverão ser garantidos, sem ônus, pelo prazo até 31 de dezembro 
de 2019, contada a data de homologação deste processo licitatório, podendo ser alterado através 
de termo aditivo. 

19.1.1 Além das condições especificadas nos itens anteriores aplicam-se às condições de garantia 
as disposições do Código de Defesa do Consumidor. 

20 DO FONERCIMENTO 
 
20.1.0 Os medicamentos serão solicitados conforme a necessidade e solicitação da Secretaria 
Municipal de Saúde, e deverão ser entregues no Almoxarifado Central, pelo prazo máximo de 10 
(dez) dias úteis a contar do recebimento da requisição devidamente assinada. 
 
20.1.1 Os medicamentos deverão ser entregues em embalagens originais e deverão conter nas 
respectivas embalagens as seguintes informações: 
 

a) Data de fabricação e data de vencimento; 
 
b) Número de registro emitido pela ANVISA; 
 
c) No caso de medicamentos genéricos deverão constar “MEDICAMENTO GENÉRICO” 

dentro de uma tarja amarela e impresso “Lei nº 9.787/99”. 
 
20.1.2 O prazo de validade dos medicamentos deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses a contar 
da entrega do medicamento. 
 
20.1.3 A licitante vencedora garantirá a qualidade dos medicamentos pelo prazo estabelecido pelo 
fabricante. 
 
20.1.4 Os medicamentos e materiais deverão ser embalados e transportados adequadamente, de 
forma a assegurar a sua qualidade. 
 
20.1.5 A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da 
PREFEITURA, encarregada de acompanhar a entrega dos medicamentos prestando 
esclarecimentos solicitados atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as entregas e 
anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado por um encarregado da Pasta. 
 
20.1.6 A licitante vencedora ficará obrigada a trocar as suas expensas o medicamento que vier a 
ser recusado sendo que ato de recebimento não importará sua aceitação. 
 
20.1.7 Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade dos medicamentos 
obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em desacordo com ao 
presentado na proposta. 
 
21 PAGAMENTO 
 
21.1.0 O prazo de pagamento dos produtos será de no Máximo 30 (trinta) dias, contados a partir 
da data de entrega dos mesmos, acompanhada da respectiva documentação legal (NF), 
devidamente atestada pelo setor competente ou Secretário Municipal de Saúde. 
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21.1.1 A empresa Vencedora deve cumprir a Legislação de emissão de Nota Fiscal (NF) digital 
eletrônica. 
 
22 FRAUDE E CORRUPÇÃO 
 
22.1.0 Os licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e 
a execução/entrega do objeto, estando sujeitos às sanções previstas na legislação brasileira. 
 
23 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
23.1.0 Os materiais deverão ser entregues rigorosamente dentro das especificações estabelecidas 
neste Edital e seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa, com a 
aplicação das penalidades contratuais. 
 
24 DOS ANEXOS 

24.1.0 Para preenchimento das propostas de preço, assim como documentação, os licitantes 
deverão considerar os seguintes anexos, integrantes do presente certame e de todas as obrigações 
que porventura gerarem dele:  

a) Anexo I -  Termo de referência; 

b) Anexo II -  Minuta do Contrato; 

c) Anexo III - Declaração que não emprega menor; 

d) Anexo IV - Declaração de fato impeditiva; 

e) Anexo V - Carta de apresentação da documentação 

f)  Anexo VI - Carta Proposta da Licitante 

g) Anexo VII - Carta de Credenciamento 

25 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
25.1.0 Fica assegurado à Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte (PA), por intermédio da 
equipe de apoio e o pregoeiro, o direito de adiar a data de abertura da presente Licitação, dando 
conhecimento aos interessados, notificando-se, publicamente, aos licitantes que já tenham 
retirado o Edital, com a antecedência de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas, antes da data 
inicialmente marcada, ou em ocasiões supervenientes ou de caso fortuito; 
 
25.1.1 Alterar as condições deste Edital ou qualquer documento pertinente a este Pregão 
Presencial, fixando novo prazo, não inferior a 08 (oito) dias úteis, para a abertura das propostas, 
a contar da publicação das alterações; 
 
25.1.2 A Administração poderá até a assinatura do contrato, inabilitar o licitante, por despacho 
fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis, se vier a ter conhecimento de fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento 
da licitação que desabone a habilitação jurídica, as qualificações técnica e econômico-financeira e 
a regularidade fiscal do licitante. Neste caso, o Pregoeiro convocará os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, restabelecendo a sessão para negociar diretamente com o Proponente 
melhor classificado e posterior abertura do seu envelope “Documentos de Habilitação”, sendo 
declarado vencedor e a ele será adjudicado o objeto deste Pregão Presencial, podendo apresentar 
o(s) documento(s) que vencer (em) seu prazo de validade após o julgamento da licitação; 
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25.1.3 É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo; 
 
25.1.4 A licitante vencedora ficará responsável por quaisquer danos que venha a causar a terceiros 
ou ao patrimônio da Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte (PA), reparando às suas custas 
os mesmos, sem que lhe caiba nenhuma indenização por parte da Entidade de Licitação. 
 
25.1.5 A licitante vencedora é vedado transferir, total ou parcialmente o objeto adjudicado 
decorrente deste edital, ficando obrigada, perante a Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte 
(PA), pelo exato cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação. 
 
25.1.6 É de responsabilidade do licitante o acompanhamento do processo pelo endereço de e-mail 
citado no preâmbulo deste edital e/ou por intermédio da imprensa: DOU, FAMEP ou JORNAL 

DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO. Até a data da realização da sessão pública de 
abertura dos envelopes “Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação”, e após a 
adjudicação do Objeto ao licitante vencedor. 
 
25.1.7 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que será afixado no 
quadro próprio de avisos da Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte (PA), localizada na 
Avenida dos Estados nº 73, Centro, neste município, e publicado nos jornais de Grande 
circulação na Região, Diário Oficial do Estado, Diário Oficial da União, estando o Pregoeiro e 
a equipe de apoio à disposição dos interessados no horário de 07:30 ás13h30min, nos dias úteis; 
 
25.1.8A não solicitação de informações complementares, por parte das proponentes interessadas, 
implica na tácita admissão de que as informações técnicas e jurídicas foram consideradas 
suficientes. 
 
25.2.0 Nos casos omissos a Contratada ficará sujeita às normas contidas na Lei nº 10.520/2002, 
Lei nº 8.666/93 e na Lei nº 8.079/90. 
 
25.2.1 A Contratante poderá, a critério, solicitar a entrega total ou parcial dos objetos licitados, 
ficando o compromisso de pagamento atrelado à entrega dos mesmos.     

25.2.2 Os produtos licitados que estiverem com defeito ou fora das especificações, deverão ser 
devolvidos ao fornecedor e devidamente substituídos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.  

 
25.2.3 Expirando o prazo e a mesma não cumprir as exigências deste Edital, sofrerá as penalidades 
e sanções previstas em Lei. 

 
25.2.4 A anulação do procedimento licitatório, por motivo de ilegalidade, ou conveniência 
administrativa, não gera obrigação de indenização.  

 
Cumaru do Norte (PA), 18 de dezembro de 2018. 
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Railane Barbosa Almeida 

Pregoeira 
Decreto 297/2018  
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERENCIA 
 

01. DO OBJETO 

 
1.1. Controlados, Material Técnico e Insumos para Hospitalar, Insumos para Atenção Básica, 
Vigilância em Saúde, Material para Raio-X, Instrumental Cirúrgico Hospitalar, Aparelhos e 
Equipamentos Hospitalar e Equipamentos para saúde Bucal para serem utilizados na Rede 
pública de Saúde do Município de Cumaru do Norte - PA. 
 

2. DO FUNDAMENTO LEGAL: 

 
2.1 O procedimento licitatório obedecerá às disposições da Lei Federal nº. 10.520/2002 e decreto 
Federal 3.555 de 08/08/2000, subsidiariamente, pelas Leis: 8.078/90, 8.666/93, 9.784/99 e suas 
alterações), lei complementar 123/2006 e Lei Complementar 147/2014. 
 

3. DA JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO: 

 
3.1 Tendo em vista atender as demandas e necessidades do Hospital Municipal JOÃO VIEIRA 

DA CUNHA e Postos de Saúdes deste Município. Os produtos solicitados para aquisição nesse 
termo são de extrema importância, tanto no atendimento na atenção hospitalar e no que diz 
respeito às urgências e emergências, a aquisição desses materiais solicitados tem por finalidade 
abastecer a Farmácia Básica Municipal, para fins de atendimento aos pacientes que tem a 
necessidade no uso continuo, de acordo com as necessidades demandadas. Os produtos 
solicitados foram baseados nos números avaliado através de relatórios de Saldo de Licitações dos 
anos anteriores.  
 

4. ESPECIFICAÇÕES TECNICAS: 

 
Item Descrição Marca: UND QTD 

1 
APARELHO DE GLICOSE  MONITORAMENTO NO 

SANGUE 
  UN 15 

  

Aparelho de Glicose  Monitoramento no sangue,entensão do 

exame 10-600mg/DL volume da amsotra 0.5 UL tempo do exame 

5 segundos amostra para exame: sangue fresco capilar,calibragem 

plasma ou equilavalente método de analise:eletroquimico medido 

r de teste :tira reagente ,fonte de energia uma baterai de litio de 

3.0 v (cr2032,descartavel) capacitade da memoria 250exames de 

sangue dimesaçoes do aparelho:95x41.5x175(mm)peso (com 

bateria inclusa):42.4 g 

      

2 
ACIDO TRANEXAMICO INJETÁVEL, AMPOLA 50MG/ML 

5ML. 
  UN 4000 

  
Acido Tranexamico Inj 50mg/ml 5ml - Ácido Tranexâmico 

solução injetável 50mg/ml, ampola 5 ml. 
      

3 ADRENALINA INJ 01MG/ML 01ML   UN 300 

  

Adrenalina Inj 01Mg/ml 01ml - Composto por 1% Lidocaína com 

Adrenalina Braun, 10 mg/ml + 0,01 mg/ml, solução injetável 

contém 10 mg decloridrato de lidocaína e 0,01 mg de cloridrato 

de adrenalina por cada ml. 

      

  AGUA DESTILADA 1000ML   UN 440 

  
Agua Destilada em 01 Litro - Agua destilada é uma substancia 

pura, contém 
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5 AGUA OXIGENADA 1000ML   LT 50 

  

Agua Oxigenada em 01 Litro - Água Oxigenada 10 vol. é um 

medicamento antisséptico tópico, utilizado para assepsia de 

ferimentos e em gargarejos ou bochechos. 

      

6 AGUA PARA AUTOCLAVE 5000ML   UN 120 

  

Agua para Autoclave em Galão de 5 Litros - Para uso em 

autoclaves, confecção de próteses e artesanatos, enxágue de 

vidraria e instrumentos e outros que necessitem de água pura 

isenta de químicos, minerais e sais solúveis. * Não injetável. * 

Não estéril e quimicamente pura. * Isenta de sais solúveis. * Água 

obtida através do processo de condensação do vapor de água 

obtido pela ebulição ou pela evaporação. 

      

7 AGUA PARA INJEÇÃO EM UNIDADES DE 10ML   UN 20000 

  
Agua Para Injeção em Unidades de 10ml -  Água para injeção 

(D.C.B.: 09320). 
      

8 AGULHA DESC. 13X4,5 CX/100   CX 40 

  

Agulha Desc. 13X4,5 cx/100 - Cânula siliconada que desliza 

facilmente, diminuindo a dor do paciente; - Bisel trifacetado que 

torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente; - Canhão 

colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha; - 

Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um 

melhor acoplamento à seringa; 

      

9 AGULHA DESC. 25X7 22G1 CX/100   CX 100 

  

Agulha Descartavel 25x7 22G1 em Caixa C/100 - Produzida em 

diversos tamanhos, a AGULHA HIPODÉRMICA NIPRO tem 

cânula com bisel trifacetado ultra-afiado e parede fina, que 

permite maior vazão com menor pressão. Com melhor 

lubrificação, garante uma aplicação parenteral segura com mais 

conforto ao paciente. 

      

10 AGULHA DESC. 30X8 22G1/4 CX/100   CX 100 

  

Agulha Desc. 30X8 22G1/4 CX/100 - Agulha descartável 

intravascular e intramuscular para infusão de medicamentos e 

extração de sangue e fluídos corpóreos. Com corpo de aço 

inoxidável com bisel trifacetado e siliconizado para uma punção 

atraumática com adaptação universal para seringa tipo luer. 

Indentificando por cor o número e o calibre, tampa protetora do 

corpo em polipropileno, embalada individualmente, tipo blister 

em papel grau cirúrgico, esterilizada em óxido de etileno. 

      

11 ALCOOL 70% HOSPITALAR 100ML   LT 400 

  

ALCOOL 70% HOSPITALAR DE 01 LITRO - Composição 

Álcool é um termo genérico para designar uma família de 

substâncias químicas orgânicas de propriedade comuns. Os 

membros desta família incluem: etanol, metanol, isopropanol 

entre outros.2 A substância mais ingerida desta família é o etanol, 

substância lícita, produzida desde a antiguidade pela fermentação 

de açúcares 

presentes em cereais, raízes e frutas. 

      

12 ALCOOL IODADO 01% 1000ML   LT 100 

  
Alcool Iodado 01% em unidades de 01 Litro - Solução alcoólica 

de Iodo ressublimado e iodeto de potássio. 
      

13 ALGODAO HIDROFILO 500G   UN 200 

  

Algodao Hidrofilo 500g - O Algodão Hidrófilo é confeccionado 

com fibras 100% algodão. Macio e absorvente, é ideal para a 

higiene e anti-sepsia da pele, além de ser de amplo uso no 

ambiente hospitalar. Utilizado para higienização, anti-sepsia da 

pele além de amplo uso no ambiente hospitalar, que proporciona 

um melhor aproveitamento do produto. O Algodão Hidrófilo é 

bastante absorvente, devido ao tratamento especial que é dado às 

fibras de algodão; Indicado para uso hospitalar em curativos, 

assepsias ou como absorvente de sangue e secreções líquidas; 

Macio e absorvente; Indicado para secar os dentes do paciente e 
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assepsias; Alta absorção de líquidos; Não estéril; 100% puro 

algodão: macio e extra-absorvente; Formato: Rolo; Cor: Branco; 

Peso: 500g; 

14 AMICACINA INJ 100MG   UN 20 

  

Amicacina Injetavel 100mg -Sulfato de amicacina 100mg/2mL 

Cada ampola contém 133,50mg de sulfato de amicacina 

equivalente a 100mg de amicacina base.  

      

15 
AMIODARONA INJETÁVEL 50MG/ML 03ML- 

EMBALAGEM C/06 UNIDADES 
  UN 135 

  

Amiodarona Inetavel 50mg/ml 03ml - Solução injetável com 50 

mg/mL de cloridrato de amiodarona. Embalagens contendo 6 

ampolas de 3 mL ou 50 ampolas de 3 mL (embalagem hospitalar). 

de amiodarona. Embalagens contendo 6 ampolas de 3 mL ou 50 

ampolas de 3 mL (embalagem hospitalar). 

      

16 BROMETO DE IPRATROPIO GTS. 0,025% 20ML   UN 200 

  

Brometo de Ipratropio GTS 0,025% 20ml - BROMETO DE 

IPRATRÓPIO Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999 

Solução para inalação (0,25mg/mL): embalagens  contendo 1 e 

50* frascos com 20mL *Embalagem  ospitalar USO ADULTO E 

EDIÁTRICO Cada mL (20 gotas) da solução para inalação 

contém: brometo de ipratrópio 0,25mg veículo q.s.p. 1mL (cloreto 

de benzalcônio, edetato dissódico, cloreto de sódio, ácido 

clorídrico e água purificada.) 

      

17 BROMIDRATO DE FENOTEROL GTS. 05MG/ML 20ML   UN 100 

  

Bromidrato de Fenoterol GTS 05MG/ml 20 ml - Cada mL (20 

gotas) da solução contém: bromidrato de fenoterol. 5mg Veículo 

q.s.p. 1Ml Excipientes: ácido cítrico, água de osmose reversa, 

metilparabeno, propilenoglicol, sacarina sódica e sorbitol. 

      

18 CATETER INTRAVENOSO N.18 G   UN 200 

  

Cateter Intravenoso n° 18g - Cateter Intravascular perférico Jelco 

Teflon; -Lote e validade expressos na embalagem; -Envelope com 

01 unidade; -Estéril: Óxido de Etileno; -Produto de uso único 

      

19 CATETER INTRAVENOSO N.20G   UN 2000 

  

Cateter Intravenoso n° 20g - Cateter Intravascular perférico Jelco 

Teflon; -Lote e validade expressos na embalagem; -Envelope com 

01 unidade;  

-Estéril: Óxido de Etileno; -Produto de uso único 

      

20 CATETER INTRAVENOSO N.22G   UN 3000 

  
Cateter Intravenoso n° 22g - Cateter Intravascular perférico Jelco 

Teflon; -Lote e validade expressos na embalagem; -Envelope com 

01 unidade; -Estéril: Óxido de Etileno; -Produto de uso único 

      

21 CATETER INTRAVENOSO N.24G   UN 3000 

  

Cateter Intravenoso n° 24g - Cateter Intravascular perférico Jelco 

Teflon; -Lote e validade expressos na embalagem;  -Envelope 

com 01 unidade;  -Estéril: Óxido de Etileno; -Produto de uso 

único 

      

22 CEFALOTINA INJ 01G   UN 600 

  
Cefalotina Inetavel 01g - Composição da Cefalotina Injetavel 

cefalotina sodica correspondente a 1g de base, carbonato acido de 

sodio 30 mg, diluente: agua para injecao 5 ml. 

      

23 CEFTRIAXONA INJ 01G   UN 5000 

  
Ceftriaxona Injetavel 01g - Cada frasco-ampola de Ceftriaxona 

dissódica 1g IV (uso intravenoso) contém: Ceftriaxona dissódica 

hemieptaidratada 1.192,953 mg **equivalente a 1000 mg de 
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Ceftriaxona Cada ampola diluente (uso intravenoso) de 10ml 

contém água para injeção. 

24 CETOPROFENO 100MG INJ   UN 3000 

  

Cetoprofeno 100MG Injetavel - Contém: cetoprofeno 

....................... 100 mg (Celulose microcristalina, copovidona, 

dióxido de silício, estearato de magnésio, lactose monoidratada, 

simeticona, dióxido de titânio, corante laca amarelo quinolina, 

copolímero do ácido metacrílico, talco, citrato de trietila, 

bicarbonato de sódio, laurilsulfato de sódio, hipromelose, 

macrogol, água purificada). 

      

25 CIMETIDINA INJ 150MG/ML 02ML   UN 200 

  

Cimetidina Injetavel 150mg/ml 02ml - Cada ampola de 2ml 

contém:. Cimetidina ....................    300mg  . veículo q.s.p. 

....................         2ml    Veículo: ácido clorídrico, água para 

injeção. 

      

26 CLORETO DE POTÁSSIO INJ 10% 10ML   UN 1500 

  
Cloreto de Potassio Inetavel 10% 10ml - Cloreto de Potássio 10% 

Cada mL contém: cloreto de potássio (D.C.B.: 02415) 100mg 

Excipientes: EDTA Dissódico e água para injeção. 

      

27 CLORETO DE SODIO INJ 20% 10ML   UN 1500 

  
Cloreto de Sodio InJetavel 20% 10ml - agua para injeção 

q.s.p..........100ML 
      

28 COLAGENASE C/ CLORANFENICOL POMADA 30G   UN 150 

  
Colagenase C/ Cloranfenicol Pomada 30g - Cada grama de 

pomada contém: colagenase...0,6 U cloranfenicol..0,01g veículo  

1,0g (veículo: vaselina líquida, vaselina sólida). 

      

29 
COLETOR INCON. 

URINARIA/PRESERVATIVO+EXTENSÃO 
  UN 100 

  

Coletor Incon. Urinaria/Preservativo + Extensão -  • Produzido em 

Polietileno (PE). • Possui alça para transporte. • Extensão em PVC 

flexível. • Possui graduação e transparência, permitindo avaliação 

e mensuração das drenagens. Para coleta e mensuração de 

secreções (gástricas, biliares, salivares), urina e fezes em 

pacientes que façam uso de sonda e/ou se encontram em repouso. 

      

30 COLETOR MAT PERFURO CORTANTE DESC. 13 LTS.   UN 300 

  

Coletor de Material Perfuro Cortante Descartavel 13 Lts - Coletor 

de materiais infectantes, cortantes, perfurantes, etc. Revestido de 

papelão que proporciona segurança total no descarte e transporte 

de materiais. 

      

31 COLETOR URINA DESC. ADULTO 2000ML   UN 400 

  

Coletor Urina Descartavel Adulto em Unidades de 2lts - coletor 

de urina de cordão, 2 litros, adulto. Coletor tipo saco, fabricado 

em PEBD transparente com cordão de PP para fechar e pendurar 

em suporte apropriado, tamanho único (27cm x 21cm) e 

marcações aproximadas com intervalos graduais de 50 e 100 ml 

até 2.000 ml. Produto médico-hospitalar de uso único, não estéril, 

atóxico e descartável. 

      

32 COMPLEXO B INJ 2ML   UN 10000 

  

Complexo B Injetavel em Unidades de 2ml - Composição Gotas 

(cerca de 20 gotas/ml) Drágeas Drágeas (conc.) Clor. de Tiamina 

(Vit. B1) 5 miligramas - - Mononit. de Tiamina (Vitamina B1) - 5 

miligramas 15 miligramas Riboflavina (Vitamina B2) - 2 mg 15 

miligramas Riboflavina-5-fosfato sódico (Vit. B2) 2 mg - - Clor. 

de piridoxina (Vitamina B6) 2 mg 2 mg 10 miligramas 

Nicotinamida (Vitamina PP) 20 miligramas 20 miligramas 50 

miligramas Pantotenato de cálcio (Vitamina B5) - 3 mg 25 

miligramas Dexpantenol (Vit.B5) 3 mg - -Biotina (Vitamina H) 

0,25 miligramas.68:73 
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33 
COMPRESSA GAZE 7,5X7 5CM EM PACOTES DE 500 

UNIDADES 
  PCT 2400 

  
Compressa Gaze 7,5X7 5cm em Pacotes de 500 - Compressa de 

Gaze 100% algodão, 5 dobras, 8 camadas, 7,5x7,5 cm 

Esterilizadas a óxido de etileno. 

      

34 DESLANOSÍDEO 0,2MG/ML 2ML   UN 200 

  
Deslanosideo 0,2mg/ml 2ml - Composição: Cada mL contém: 

deslanosídeo .. 0,2 mg Veículo: ácido cítrico, fosfato de sódio 

dibásico, álcool etílico, glicerol e água para injetáveis.  

      

35 DETERGENTE ENZIMATICO 1000ML   LT 50 

  

Detergente Enzimatico  em Unidades de 1lt - * Detergente 

enzimático que possui 6 enzimas (amilase, lipase, protease, 

carbohidrase, peptidase e celulase) que atuam na redução de 

matéria orgânica nos artigos em até 5 minutos. * Sua formulação 

exclusiva contém tensoativos que associados com as enzimas 

resultam em uma maior eficiência na limpeza. 

      

36 DEXAMETASONA INJ 02MG 01 ML   UN 1000 

  

Dexametasona inetavel 02mg 01ml - Solução injetável: cada 

ampola (1 ml) contém:dexametasona fosfato (na forma de fosfato 

sódico de Dexametasona (fosfato sódico de dexametasona 

equivale a 1,665 mg de dexametasona) 2,0 mg, veículo q.s.p. 1,0 

ml. 

      

37 DEXAMETASONA INJ 04MG/ML 2,5ML   UN 4500 

  

Dexametasona Inetavel 04mg/ml 2,5ml - Solução injetável: cada 

ampola (1 ml) contém:dexametasona fosfato (na forma de fosfato 

sódico de Dexametasona (fosfato sódico de dexametasona 

equivale a 1,665 mg de dexametasona) 2,0 mg, veículo q.s.p. 1,0 

ml. 

      

38 DICLOFENACO SÓDICO INJ 75/MG/ML 03ML   UN 10000 

  

Diclofenaco Sodico Injetavel 75/mg/ml  em Unidades de 03ml -  

Cada ampola de 3 ml contém: Diclofenaco sódico    75 mg 

Veículo q.s.p.    3 ml (Álcool benzílico, manitol, propilenoglicol, 

bissulfito de sódio, hidróxido de sódio, água para " 

tiploaded="true" tipwidth="450">injeção1) 

      

39 DIPIRONA SODICA INJ 500MG/ML 02ML   UN 12000 

  
Dipirona Sodica Injetavel 500mg/ml em unidades de 02ml - 

Hdróxido de sódio, edetato dissódico, metabissulfito de sódio e 

água para injetáveis.   

      

40 EQUIPO MACRO GOTAS PINÇA ROLETE   UN 10000 

  

Equipo Macro Gotas Pinça Rolete - :: Ponta Perfurante 

(Trifacetado) destinado à adaptação do Equipo em bolsas ou 

frascos plásticos, acompanhado de Tampa Protetora. :: Câmara 

Gotejadora flexível ajustada para macrogotas com 20 gotas = 1ml, 

pode em alguns modelos apresentar filtro de partículas de 15µ. :: 

Respiro de ar com filtro bacteriológico 0,2µ, assegura que todo ar 

admitido no interior do sistema seja filtrado, evitando o 

colabamento do soro. :: Tubo flexível em PVC, transparente, é 

destinado a transportar o líquido do recipiente de solução ao 

acesso venoso. :: Pinça Rolete ou Regulador de Fluxo destinado 

ao controle de gotejamento, regula o fluxo de solução entre o zero 

e o máximo. :: Pinça Clamp ou pinça “corta fluxo” assegura a 

interrupção do fluxo de solução quando necessário. :: Injetor 

Lateral em “Y” destinado à aplicação injeções de medicamento, 

através da introdução de agulhas na membrana autocicatrizante, 

além disso o equipo apresenta um suporte para dedos que atende a 

NR 32. :: Conector luer lock rotativo ou luer slip com tampa 

protetora. :: Esterilizadas por Óxido de Etileno 

      

41 DOPAMINA INJ HCL 5MG/ML 10ML   UN 250 
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Dopamina Injetavel HCL 5mg/ml em Unidades de 10ml -  Cada 

mL da solução injetável contém:  Cloridrato de 

Dopamina............................................................................5mg 

Excipiente q.s.p 

....................................................................................1mL (cloreto 

de sódio, bissulfito de sódio, água de osmose reversa)  

      

42 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS C/ CLAMP   UN 3500 

  

Equipo Multivia 2 Vias C/ Clamp - Protetor (Tampa) dos 

conectores fêmea: componente adaptado aos conectores fêmeas, 

com a finalidade de vedá-lo e mantém a esterilidade do conector 

luer fêmea e do interior do infusor. Conector fêmea: possui 2 

conectores Luer Lock fêmea com conicidade de 6% (luer) padrão 

universal, de acordo com a NBR ISO 594-1/2003. Clamp corta 

fluxo: interrompe e reinicia o fluxo com segurança. Tubo flexível: 

confeccionado em PVC flexível, atóxico e transparente. Conector 

2 vias: converte 2 entradas em uma saída. Conector luer macho: 

possui um conector Luer Slip com conicidade de 6% (luer) padrão 

universal, de acordo com a NBR ISO 594-1/2003. Protetor do 

conector luer macho: mantém a esterilidade do conector luer 

macho e do interior do infusor. 

      

43 ESPARADRAPO IMPERM 10CMX4,5M   UN 1000 

  

Esparadrapo impermeavel 10cmx4,5m - O Esparadrapo 

Impermeável é composto de tecido 100% algodão com resina 

acrílica impermeabilizante. Nele é aplicada massa adesiva à base 

de borracha natural, óxido de zinco e resina. Fácil de rasgar e de 

excelente flexibilidade, é indicado para diversos usos, como a 

fixação de curativos, ataduras. 

      

44 ETILERFRINA INJ 10MG/ML 01ML CX/6   CX 800 

  
Etilerfrina Injetavel 10MG/ml em Caixa com 6 unidades - Cada 

ampola de 1 ml contém 10 mg de cloridrato de etilefrina 

correspondes a 8,3 mg de etilefrina.  

      

45 FIO CAT GUT CROMADO -0- CX/24   CX 25 

  

Fio Cat Cromado 0 caixa c/ 24 unidades - O catgut cromado deve 

conter uma solucção de sais crômicos para retardar a absorção e, 

ser tingidos com pirogalol. está embalado em uma solução 

amaciante de 89,5% de álcool isopropílico p.a., 1,0% de 

dietiletanolamina, 0,25% de banzoato de sódio (grau farmacêutico 

USP) e água estéril para injeção q.s. para 100%. Atender a todas 

as especificações estabelecidas pela Farmacopéia Brasileira 3º e 

4º edições e pela United Stantes Pharmacopeia (USP) para suturas 

cirúrgicas absorvíveis. 

      

46 FIO CAT GUT CROMADO 1 CX/24   CX 25 

  

Fio Cat Cromado n° 1 em Caixa c/ 24 Unidades - O catgut 

cromado deve conter uma solucção de sais crômicos para retardar 

a absorção e, ser tingidos com pirogalol. está embalado em uma 

solução amaciante de 89,5% de álcool isopropílico p.a., 1,0% de 

dietiletanolamina, 0,25% de banzoato de sódio (grau farmacêutico 

USP) e água estéril para injeção q.s. para 100%. Atender a todas 

as especificações estabelecidas pela Farmacopéia Brasileira 3º e 

4º edições e pela United Stantes Pharmacopeia (USP) para suturas 

cirúrgicas absorvíveis. 

      

47 FIO CAT GUT CROMADO 2 CX/24   CX 15 

  

Fio Cat GUT Cromado n° 2 em Caixa c/ 24 Unidades - O catgut 

cromado deve conter uma solucção de sais crômicos para retardar 

a absorção e, ser tingidos com pirogalol. está embalado em uma 

solução amaciante de 89,5% de álcool isopropílico p.a., 1,0% de 

dietiletanolamina, 0,25% de banzoato de sódio (grau farmacêutico 

USP) e água estéril para injeção q.s. para 100%. Atender a todas 

as especificações estabelecidas pela Farmacopéia Brasileira 3º e 

4º edições e pela United Stantes Pharmacopeia (USP) para suturas 

cirúrgicas absorvíveis. 

      

48 KIT CATGUT SIMPLES OBSTETRICO CX C/ 12 KITS   CX 10 
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O KIT CATGUT SIMPLES OBSTETRICO - FIO CATGUT 

SIMPLES 2-0, 3X75CM - AGULHA 3/8 CIR.TRG. 3.0 cm / 1/2 

CIR. CIL.  4.0 cm / 1/2 CIR. CIL.  5.0 cm 

      

49 
FIO DE SUTURA VICRYL - 0  (ACIDO POLIGLICÓLICO) C/ 

36 ENV 
  CX 10 

  

 Fio de Sutura Vicryl 0 (Ácido Poliglicólico)- Características:  - 

Estéril, Absorvível, Violeta Trançada, Classe IV - Tamanho do 

fio: 70cm - Garantia: Iso 900 - Validade: 3 Anos  - Armazenar a 

temperatura de 20º a 30 ºC 

      

50 
FIO DE SUTURA VICRYL - 1 (ACIDO POLIGLICÓLICO) C/ 

36 ENV 
  CX 10 

  

Fio de Sutura Vicryl 1 (Ácido Poliglicólico) - Características: - 

Estéril, Absorvível, Violeta Trançada, Classe IV - Tamanho do 

fio: 70cm - Garantia: Iso 9001 - Validade: 3 Anos  - Armazenar a 

temperatura de 20º a 30 ºC 

      

51 
FIO DE SUTURA DE ALGODAO 0 SEM AGULHA 15X45CM 

COM 24 UNID 
  CX 10 

  

É do tipo não absorvível, estéril e composta por um fio de algodão 

com alma de poliéster, multifilamentar, torcido, constituído por 

fibras extraídas da planta Gossypum sp e fibras sintéticas de 

etileno. - Apresentado nos diâmetros  0, sem agulha.  - O produto 

atende às especificações estabelecidas pela Norma ABNT NBR 

13904 – Fios para Sutura Cirúrgica, Farmacopeia Brasileira e pela 

FarmacopeiaAmericana (USP) para Suturas Cirúrgicas não 

absorvíveis. 

      

52 
FIO DE SUTURA DE ALGODAO 0 COM AGULHA 15X45CM 

COM 24 UNID 
  CX 10 

  

Fio de  Algodão Poliéster  N° 0. Apresenta-se em comprimentos 

preestabelecidos, com uma ou duas agulhas de diferentes tipos. 

Fechamento de incisões da pele; Procedimentos de plásticas em 

geral; Cirurgias Cardiovasculares; Cirurgias Odontológicas; 

Anastomoses Vasculares, Tenorrafias, ,Miorrafias e Neurorrafias. 

      

53 FIO 4.0 NYLON PRETO -0- CX/24   CX 20 

  

Fio 4.0 Nylon Preto - 0- em Caixas c/ 24 unidades - Sutura Nylon 

Monofilamento, do tipo não absorvível, estéril, composta de 

poliamida (cedeia alifática longa de polímeros de nylon 6 e nylon 

6,6), monofilamento. O pigmento utilizado para tingir a sutura de 

preto é a hemateína (extraída da planta Logwood, de cacordo com 

the Extra Pharmacopeia Martindale 31º Ed.). O produto deve 

atender a todas as especificações estabelecidas pela Farmacopeia 

Americana USP para Suturas Cirúrgicas Não Absorvíveis. 

      

54 FIO 5.0 NYLON PRETO 2-0 CX/24   CX 25 

  

Fio 5.0 Nylon Preto 2-0 Caixas c/ 24 unidades -  Sutura Nylon 

Monofilamento, do tipo não absorvível, estéril, composta de 

poliamida (cedeia alifática longa de polímeros de nylon 6 e nylon 

6,6), monofilamento. O pigmento utilizado para tingir a sutura de 

preto é a hemateína (extraída da planta Logwood, de cacordo com 

the Extra Pharmacopeia Martindale 31º Ed.). O produto deve 

atender a todas as especificações estabelecidas pela Farmacopeia 

Americana USP para Suturas Cirúrgicas Não Absorvíveis. 

      

55 FIO 4.0, 5.0 NYLON PRETO 3-0 CX/24   CX 25 

  

Fio 4.0 , 5.0 Nylon Preto 3-0 caixa c/ 24 Unidades -  Sutura Nylon 

Monofilamento, do tipo não absorvível, estéril, composta de 

poliamida (cedeia alifática longa de polímeros de nylon 6 e nylon 

6,6), monofilamento. O pigmento utilizado para tingir a sutura de 

preto é a hemateína (extraída da planta Logwood, de cacordo com 

the Extra Pharmacopeia Martindale 31º Ed.). O produto deve 

atender a todas as especificações estabelecidas pela Farmacopeia 

Americana USP para Suturas Cirúrgicas Não Absorvíveis. 

      

56 FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19MMX30M   UN 500 

  
Fita Adesiva AutoClave 19MMX30M - - Fita adesiva composta 

de papel crepado branco e adesivo à base de resina de borracha 
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sintética que não deixa resíduos mesmo  após autoclavagem;- Para 

uso geral e fechamento de pacotes a serem esterilizados à vapor; 

57 FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MMX50M   UN 250 

  
Fita Adesiva Hospitalar 19mmx50m Fita de papel crepado a base 

de celulose, com adesivo a base de borracha natural e resinas. 

Contém látex de origem natural 

      

58 
FITA MICROPORE CIRURGICA 12,5MMX10M COR DA 

PELE 
  UN 20 

  

Fita Micropore Cirugica 12,5mmx10m - A fita cirúrgica 

microporosa é apresentada enrolado em carretéis plásticos com 

abas, protegidos também por capas transparentes que mantém a 

integridade do produto. Na cor da Pele e em várias dimensões. 

Produto "não estéril" 

      

59 FITA MICROPORE CIRURGICA 25MMX10M   CX 300 

  

Fita Micropore Cirugica 25mmx10m - A fita cirúrgica 

microporosa é apresentada enrolado em carretéis plásticos com 

abas, protegidos também por capas transparentes que mantém a 

integridade do produto. Está disponivel na cor branca e em várias 

dimensões. Produto "não estéril". 

      

60 FIXADOR CITOLOGICO 100ML   UN 50 

  

Fixador Citologico 100ML - Fixador citopatológico  à base de 

propilenoglicol e álcool, sistema tipo spray com propriedades para 

fixação e sustentação da integridade celular de esfregaços de 

material biológico  estendidos em lâmina de vidro. Contem:  

Propilenoglicol PM 76.10..................10g Álcool AbsolutoPM 

46.07 qsp......... 100ml 

      

61 FLUCONAZOL CP. 150MG   CP 2000 

  

Fluconazol CP. 150MG - Cada cápsula contém: fluconazol 150 

mg.Excipiente (celulose microcristalina, lauril sulfato de sódio, 

estearato de magnésio, amido, dióxido de silício coloidal) q.s.p. 1 

cápsula.  

      

62 FUROSEMIDA INJ 10MG / ML 02ML   UN 1000 

  

Cada mL da solução injetável 

contém:furosemida..................................................10mg  Veículo 

q.s.p.....................................2mL  Excipientes: água para injeção e 

hidróxido de sódio. 

      

63 GAZE TIPO QUEIJO 91MTS 9 FIOS P/ CM 600G   RL 50 

  

Gaze Tipo Queijo 91 MTs 9 Fios p/cm 600g -  Confeccionada 

com fio 100% algodão, sendo composta por três dobras e oito 

camadas no formato 91cm x 91m. Por ser altamente absorvente, 

encontra larga utilização em curativos ou procedimentos 

operatórios, entre outros. A atadura Gaze Hidrófila encontra larga 

utilização em curativos ou procedimentos operatórios, inclusive 

no tratamento de queimaduras, na absorção de sangue e exsudato, 

na confecção de gazes vaselinadas ou furacionadas, chumaços de 

algodão (revestimento). 

      

64 GENTAMICINA INJ 10MG 01ML   AP 3000 

  

Gentamicina Injetavel 10mg 01ml -  Excipientes: metilparabeno, 

propilparabeno, metabissulfito de sódio, edetato dissódico, água 

para injeção.   Gentamicina base ....................  10 mg  Veículo 

q.s.p. .................... 1 ampola de 1 ml 

      

65 GENTAMICINA INJ 20MG/ML 01ML   AP 6000 

  

Gentamicina Injetavel 20mg/ml 01ml -  Excipientes: 

metilparabeno, propilparabeno, metabissulfito de sódio, edetato 

dissódico, água para injeção.   Gentamicina base ....................  20 

mg  Veículo q.s.p. .................... 1 ampola de 1 ml 

      

66 GENTAMICINA INJ 40MG/ML 02ML   AP 20000 
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Gentamicina Injetavel 40mg/ml 02ml Caixa c/ 100 Unidades -  

Excipientes: metilparabeno, propilparabeno, metabissulfito de 

sódio, edetato dissódico, água para injeção.   Gentamicina base 

....................  40 mg  Veículo q.s.p. .................... 1 ampola de 1 ml 

      

67 GENTAMICINA INJ 80MG/ML   AP 30000 

  
Gentamicina Injetavel 80mg/ml em Caixas c/ 100 unidades -  

Gentamicina base .................... 80 mg Veículo q.s.p. .................... 

1 ampola de 2 ml 

      

68 GLICOSE 25% INJ 10ML   AP 3000 

  

Glicose 25% Injetavel 10ml -  Glicose 25%Cada mL da  solução  

contém: glicose anidra (D.C.B. 04485)...............27,5mg  

Equivalente  a 250 mg de glicose monoidratada.  Excipiente: 

Água para injeção q.s.p. OSMOLARIDADE: 1.261,5mOsm/L 

CONTEÚDO CALÓRICO: 772,5cal/L 

      

69 GLICOSE 50% INJ 10ML   AP 4000 

  

Glicose 50% injetavel em 10 ML -  Glicose 50%Cada  mL da  

solução  contém: Glicose anidra (D.C.B. 04485)...............455mg 

Equivalente  a 500 mg de glicose monoidratada Excipiente: Água 

para injeção q.s.p.  OSMOLARIDADE: 2,523mOsm/L  

CONTEÚDO CALÓRICO: 1.545cal/L 

      

70 GLUCONATO DE CALCIO INJ 10% 10ML   AP 500 

  

Gluconato de Calcio Injetavel 10% 10ml - COMPOSIÇÃO Cada 

mL contém: gliconato de cálcio 100 mg sacarato de cálcio 

tetrahidratado 5,023 mg ácido lático 0,041 mL água para 

injetáveis, estéril e  pirogênica q s p 1 mL Cada 100 mg de 

gliconato de cálcio proporciona 0,465 mEq de cálcio 

correspondente a 9,3 mg de cálcio elementar, cada 5,023 mg de 

sacarato de cálcio tetrahidratado proporciona 0,031 mEq de cálcio 

correspondente a 0,627 mg de cálcio elementar. 

      

71 GLUTARALDEIDO 2% 1.000ML/ GLUTALABOR   LT 600 

  
Glutaraldeido 2% 1.000ml / Glutalabor - Cada 1 L de produto 

contém:  Substância Qtde. Glutaraldeído 20 g Di-Quaternário de 

Amônio 4 g Veículo q.s.p. 1000 ml. 

      

72 HEPARINA SODICA INJ 5.000UI/ML 05ML   AP 250 

  

Heparina Sodica Injetavel 5.000UI/ML 05ML - Frasco-ampola 

subcutânea Heparina Sódica (DCB 0657.03-4) 5.000 UI 5.000 UI 

Veículo estéril q.s.p. 5 ml (Veículo subcutânea: água para 

injetáveis) (Veículo frasco-ampola: cloreto de sódio, álcool 

benzílico, água para injetáveis) 

      

73 HIDROCORTISONA INJ 100MG S/DIL   UN 200 

  
Hidrocortisona Injetavel 100MG S/DIL - Pó liófilo para solução 

injetável 100 mg: caixa com 50 frascos-ampola. 
      

74 HIDROCORTISONA INJ 500MG   UN 3000 

  

Hidrocortisona Injetavel 500MG - Composição de Cortisonal 

Hidrocortisona Cada frasco-ampola de 500 mg contém: 

Hidrocortisona (succinato sódico) 500 mg. Cada frasco-ampola do 

diluente contém 4,0 ml de água estéril para injeção. 

      

75 HIOSCINA COMPOSTA INJ 05ML   AP 4000 

  

Hioscina Composta em Injetavel de 05 ML - Solução Injetável 

Cada ampola contém: Dipirona sódica    2500 mg Butilbrometo de 

escopolamina    20 mg Veículo: água para injeção, bissulfito de 

sódio 

      

76 LABORIODINE DEGERMANTE 1000ML CX/12/PVPI   CX 50 

  

Laboriodine Degermante  - Caixas com 12 Unidades de 1LT 

PVPI - COMPOSIÇÃO: iodopolividona 10% (que equivale a 1% 

de iodo ativo) e veículo aquoso (água deionizada e agentes 

tamponantes). 

      

77 LACTIPAN CAP 1000MG EM CAIXAS C/ 12 USO ADULTO   CX 500 
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Lactipan CAP 1000MG em Caixas c/ 12 Unidades para Uso 

Adulto - capsulas contendo 8 bilhoes de streptococcus lactis, 1 

bilhao de lactobacillus bulgaricus e 1 bilhao de lactobacillus 

acidophilus 

      

78 LACTIPAN ENV.200G CX/06 (USO PEDIATRICO)   CX 600 

  

Lactipan env. 200MG em Caixas c/ 06 Unidades para Uso 

Pediatrico - capsulas contendo 8 bilhoes de streptococcus lactis, 1 

bilhao de lactobacillus bulgaricus e 1 bilhao de lactobacillus 

acidophilus. 

      

79 LAMINA DE BISTURI N. 24 CX 100   CX 200 

  

Lamina de Bisturi n° 24, Caixa c/ 100 Unidades - Lâmina Bisturi 

Estéril NR 24 C/ 100 un Número 24  - Utilizadas para corte de 

pele,tecidos e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos; - 

Grande resistência à corrosão e perda de afiação; - Mantêm-se 

estéreis preservando a integridade asséptica do produto. 

      

80 
LIDOCAINA GELEIA 2% ESTERIL 30ML CX10 

(XYLESTESIN) 
  CX 200 

  

Lidocaina Geleia 2% Esteril 30Ml em Caixas c/ 10 Unidades - 

Composição da Xylocaina Geleia Cada 5 g contém: cloridrato de 

lidocaína ....................100 mg Excipientes q.s.p. .................... 5 g 

Excipientes: hipromelose, hidróxido de sódio, ácido clorídrico, 

metilparabeno, propilparabeno e água purificada. 

      

81 LIDOCAINA INJETAVEL 2% 20ML S/ VASO GEN   UN 3000 

  

Lidocaina Injetavel 2% 20ML s/ Vaso GEN - composição com 

vasoconstritor - 2% cada ml contém : cloridrato de 

lidocaína.......... 20 mg hemitartarato de epinefrina (equivalente a 

5ág de epinefrina) ............... 9,1 ág veüculo estéril q.s.p. 

.......................1,0 ml. 

      

82 LUVAS CIRURGICA EST. 7,5 CX200   CX 100 

  

Luvas Cirugica Est. 7,5 em Caixas c/ 200 Pares -  - Fabricada em 

látex; - Com pó bio absorvível; - Formato anatômico; - 

Esterilizada por radiação Gama; - Superfície lisa; - Micro 

texturizada na ponta dos dedos; - Embalada em envelope 

contendo um par de luvas;  

      

83 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. GDE CX/100   CX 80 

  

Luvas  de Procedimento Tamanho G em Caixas c/ 100 Unidades -  

•Luva de Látex para procedimento talcada  •Totalmente 

impermeável a água e outros fluidos, com resistência a ácidos, 

bases gordurosas e alcoóis. •Comprimento de 240 mm da ponta 

do dedo médio a bainha. •Levemente pulverizada com pó bio-

absorvível à base de amido de milho.  

      

84 LUVAS CIRURGICA EST. 8,0CX/200   CX 100 

  

 Luvas Cirugica Est. 8,0 Caixa com 200 Unidades -  - Fabricada 

em látex; - Com pó bio absorvível; - Formato anatômico; - 

Esterilizada por radiação Gama; - Superfície lisa; - Micro 

texturizada na ponta dos dedos; - Embalada em envelope 

contendo um par de luvas;  

      

85 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. MED CX/100   CX 500 

  

Luvas de Procedimentos em Tamanho M caixas c/ 100 Unidades -  

•Luva de Látex para procedimento talcada  •Totalmente 

impermeável a água e outros fluidos, com resistência a ácidos, 

bases gordurosas e alcoóis.  •Comprimento de 240 mm da ponta 

do dedo médio a bainha. •Levemente pulverizada com pó bio-

absorvível à base de amido de milho.  

      

86 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. PEQ CX/100   CX 600 

  

LUvas de Procedimentos no Tamanho P em Caixas de 100 

Unidades -  •Luva de Látex para procedimento talcada  

•Totalmente impermeável a água e outros fluidos, com resistência 

a ácidos, bases gordurosas e alcoóis.  •Comprimento de 240 mm 

da ponta do dedo médio a bainha. •Levemente pulverizada com 

pó bio-absorvível à base de amido de milho.  
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87 MASCARA DESC. SIMPLES C/ELASTICO C/50   PCT 500 

  

Mascara Descartavel Simples c/ Elasticos em Pacotes c/ 50 

Unidades - Desenvolvida para a proteção do usuário pelas vias 

nasais e bucais. Confeccionada em não tecido (SMS), possuindo 

Três camadas soldadas eletronicamente por ultrassom. As 

camadas internas e externas são constituídas de não tecido 

Spunbonded e a camada intermediária é composta por não tecido 

Meltblown, que constitui o meio filtrante. •  camada com filtro, 

que proporciona um BFE (Eficiência de Filtragem Bacteriana) 

maior que 95 %. • Disponível na Opção: Elástico  • Solda por 

ultrassom • Disponível na cor branca • Descartável e de uso único 

      

88 MASCARA PARA NEBULIZADOR ADULTO (MICRO)   UN 120 

  
Mascaras para Nebulizador Adulto Micro - Máscara em pvc 

(cloreto de polivinila) resistente e não tóxico. 
      

89 MASCARA P/ NEBULIZADOR INFANTIL (MICRO NEBUL)   UN 100 

  
Mascara p/ Nebulizador Infantil (Micro Nebul) - Máscara em pvc 

(cloreto de polivinila) resistente e não tóxico. 
      

90 METILERGOMETRINA INJ 0,2MG/ML 01ML   AP 1500 

  

Metilergometrina Inetavel 0,2mg/ml 01ml - Solução Injetável  

Cada ampola de 1ml contém: Maleato de metilergometrina    0,2 

mg Veículo: ácido tartárico, álcool etílico, glicerol, ácido maléico, 

água para injeção. 

      

91 METOCLOPRAMIDA INJETAVEL 5MG/ML 02ML.   UN 2000 

  
Cada Ampola De 2 Ml Contem: Monocloridrato De 

Metoclopramida 10 Mg; Agua Para Injecao Q.S.P. 2 Ml. 
      

92 METRONIDAZOL INJ 100ML 500MG   UN 2000 

  

Via intravenosa Solução injetável. Cartucho com 1 bolsa plástica 

de 100 mL de solução a 0,5% (500 mg) de metronidazol. 

Composição Cada bolsa plástica de 100 mL de solução a 0,5% 

contém: metronidazol...500 mg excipientes q.s.p...100 mL 

(fosfato de sódio dodecaidratado, ácido cítrico anidro, cloreto de 

sódio, água para injetáveis). 

      

93 NEGATOSCOPIO DE 2 CORPOS PINTAGO   UN 1 

  

Construído em chapa de aço pintado 0,75 mm, com acabamento 

pintura eletrostática. Fixação na parede, visor acrílico, 04 

lâmpadas fluorescente 15 W.B189 Bivolt. Dimensões: 0,78 x 0,49 

x 0,09 m.   

      

94 NEOCAINA INJ 0,5% PESADA 04ML   AP 500 

  
Cada mL da solução injetável contém: cloridrato de  Bupivacaína 

...... 5mg glicose..........80mg água para injetáveis q.s.p. ....... 1 mL 

(Contém: ácido clorídrico e/ou hidróxido de sódio q.s.p. pH) 

      

95 NITROFURASONA POMADA 500G   UN 100 

  

Para Uso em queimaduras de 2° e 3° graus, quando existe 

resistências bacterianas real ou potencial a outros agentes. 

Formula: Nitrofural .........................................2mg/g Veículo 

...............................................qsp. 

      

96 OLEO MINERAL 100ML   UN 500 

  
Óleo Mineral ............ 100%. Nome químico: mistura de 

hidrocarbonetos parafínicos, ciclo parafínicos e aromáticos 

saturados e insaturados provenientes da destilação do petróleo  

      

97 OXACILINA INJ 500MG SOL.   FRASC 500 

  

Composição: Cada frasco-ampola contém: oxacilina (na forma de 

oxacilina sódica) 500 mg* Cada ampola de diluente contém: água 

para injetáveis q s p 5 mL *Cada 1,05 de oxacilina sódica 

equivale a 1,00 mg de oxacilina base. 

      

98 PAPEL GRAU CIRURG. 200MMX100M BOB. TUBULAR   RL 100 
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·Papel Grau cirúrgico 60 g/m²utilizado para garantir a resistência 

mecânica, barreira microbiológica e o controle da porosidade para 

manutenção da esterilidade; ·Papel Grau cirúrgico isento de furos, 

sem corantes, repelente a líquidos, resistente a rasgos e inodoro; 

·Toda embalagem primaria CIPAMED tem o numero de lote de 

fabricação. ·Embalagem registrada no Ministério da Saúde. 

·Cores diferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização. 

      

99 PAPEL GRAU CIRURG. 300MMX100M   RL 100 

  

·Papel Grau cirúrgico 60 g/m²utilizado para garantir a resistência 

mecânica, barreira microbiológica e o controle da porosidade para 

manutenção da esterilidade; ·Papel Grau cirúrgico isento de furos, 

sem corantes, repelente a líquidos, resistente a rasgos e inodoro; 

·Toda embalagem primaria CIPAMED tem o numero de lote de 

fabricação. ·Embalagem registrada no Ministério da Saúde. 

·Cores diferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização. 

      

100 PENICILINA BENZATINA INJ 1.200.000UI CX/50 BEPEBEN   FRASC 4000 

  

Cada mL de suspensão contém: Excipientes q.s.p. ....................1 

mL benzilpenicilina benzatina .................... 300.000 U 

Excipientes q.s.p. ....................1 mL Excipientes: Citrato de sódio, 

carboximetilcelulose sódica, povidone, metilparabeno, 

propilparabeno. Diluente: Água para injeção 

      

101 PENICILINA BENZATINA INJ 600.000UI S/DIL   FRASC 1500 

  

Cada mL de suspensão contém: benzilpenicilina benzatina 

.........150.000 U  Excipientes q.s.p. ....................1 mL 

benzilpenicilina benzatina .................... 300.000 U Excipientes 

q.s.p. ....................1 mL Excipientes: Citrato de sódio, 

carboximetilcelulose sódica, povidone, metilparabeno, 

propilparabeno. Diluente: Água para injeção 

      

102 RIODENE DEGERMENTE 100MLCX12/PVPI   CX 25 

  

Riodeine Dermo Suave Degermante é um produto a base de 

polivinil pirrolidona iodo (PVP-I) em solução degermante, 

contendo 1% de iodo ativo, um complexo estável e ativo que 

libera iodo progressivamente. É ativo contra todas as formas de 

bactérias não esporuladas, fungos e vírus. É indicado para anti-

sepsia da pele, mãos e antebraços. 

      

103 SCALP 23 G   UN 10000 

  Scalp P/ Infusão Endovenosa Estéril Nº 23G - Embramed.       

104 SCALP 25 G   UN 15000 

  

ESPECÍFICAÇÕES: - Possui conector universal tipo Luer Lock. - 

Suporte com aletas, em polietileno, que permite empunhadura 

segura. - Asas de sustentação, codificada por cores, que 

diferenciam o calibre. - Embalados individualmente em PVC. - 

Tubo flexível: confeccionado em PVC, atóxico, apirogênico e 

transparente; - Agulha em aço inox, bísel curto, trifacetado, 

provido de protetor plástico. - Estéril. - Esterilizado por óxido de 

etileno. - Tamanho: 25G 

      

105 SERINGA DESC. 03ML C/ AG 25X7   UN 20000 

  

Agulha descartável e estéril de qualidade e precisão BD. Corpo de 

aço inoxidável biselado. canhão em plástico, provida de protetor, 

esterilizada a óxido de etileno. Embalada individualmente, 

constando externamente os dados de identificação e procedência, 

resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, 

capaz de manter sua integridade. Procedência nacional. 

      

106 SERINGA DESC. 05ML C/ AG 25X7   UN 25000 

  

• Bico Luer Slip ou Luer Lock  • Estéril – Esterilizada a Óxido de 

Etileno (ETO) • Atóxica e apirogênica • Corpo transparente • 

Cilindro com anel de retenção • Siliconada • Descartável e de uso 

único 

      

107 SERINGA DESC. 10ML C/ AGULHA 25X7   UN 25000 

  Seringa Descartável Luer Lock 10 ml c/ Agulha 25x7.       
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108 SERINGA DESC. 20ML AG 25X7   UN 25000 

  

É utilizada para injeções intramusculares, intradérmicas e 

intravenosas no que diz respeito à: coleta de sangue, injeção de 

soluções medicamentosas, aspirar fluidos corpóreos entre outros; - 

Cilindro translúcido em polipropileno; - Êmbolo em polipropileno 

de grau médico; - Agulha em aço inoxidável (304 ou ISO 7153-

1); - Retentor hermético, que garante suave deslizamento dentro 

do cilindro; - Conector tipo Luer Slip (central e lateral); - Escala 

volumétrica demarcada em mililitros, de fácil leitura e dosagem 

exata das  soluções; - Agulha hipodérmica descartável que 

permite acesso intravascular e intramuscular na  infusão de 

medicamentos, extração de sangue e fluidos corpóreos; - Cânulas 

em aço inoxidável com bisel trifacetado e siliconizado para uma 

punção  atraumática; - Tampa protetora da cânula em 

polipropileno. 

      

109 SOL. FISIOLOGICO 0,9% 500ML (CLOR. SODIO)   FRASC 20000 

  

O Soro fisiológico é uma solução isotónica em relação aos 

líquidos corporais, que contêm 0,9%, em massa, de NaCl em água 

destilada, ou seja, cada 100mL da solução aquosa contém 0,9 

gramas do sal. Assim, 100 mL de soro fisiológico contem 0,354 

gramas de Na+ e 0,546 gramas de Cl-, com pH = 6,0. 

      

110 SOL. GLICO FISIOLOGICO 500ML   FRASC 2500 

  
Solução injetável de glicose a 5% + solução de cloreto de sódio a 

0,9% ..  Bolsas de polipropileno transparente SISTEMA 

FECHADO contendo 500 mL.  

      

111 SOL. GLICOSE 5% 250ML SIST. FEC.   FRASC 5000 

  

Glicose anidra 

............................................................................................. 5 g* * 

Equivalente a 5,5 g de glicose monoidratada Excipientes: Água 

para injeção q.s.p. .................................................... 100 mL 

Conteúdo calórico ............................................................................ 

170 Kcal/L OSMOLARIDADE: 

......................................................................... 252 mOsm/L pH 

........................................................................................................ 

3,5 - 6,5 

      

112 SOL. GLICOSE 5% 500ML   FRASC 8000 

  

Glicose anidra 

............................................................................................. 5 g* * 

Equivalente a 5,5 g de glicose monoidratada Excipientes: Água 

para injeção q.s.p. .................................................... 100 mL 

Conteúdo calórico ............................................................................ 

170 Kcal/L OSMOLARIDADE: 

......................................................................... 252 mOsm/L pH 

........................................................................................................ 

3,5 - 6,5 

      

113 SOL. RINGER C/ LACTATO DE SODIO 500ML   FRASC 1000 

  

Solução estéril e apirogênica; Embalagem em polipropileno; 

Transparente; Alça giratória 360º e retratil; Lacre de segurança 

metálico; U m bico com duas entradas, que facilitam a inserção de 

medicamentos. Registro M.S.: 1.0043.1052.002-7 .. 

      

114 
SONDA CATETER TIPO OCULOS (CANULA P/ 

OXIGENAÇÃO) 
  UN 1000 

  

Dispositivo para instilação de oxigênio ou ar comprido através de 

introdutores nasais do paciente promovendo a elevação da 

concentração de oxigênio ou de ar na arvore traqueobrônquico 

alveolar proporcionando elevação da saturação de oxigênio no 

sangue circulante (s.a.PO2). - Embalado individualmente em 

embalagem plástica, esterilizado por radiação gama; - P.V.C. 

Atóxico Siliconado; - Estéril; - Atóxica; - Aspirogênico; - 

Descartável (Uso único). 

      

115 SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 12 PCT/20   PCT 15 
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Tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície 

rigorosamente lisa com uma ponta arredondada aberta no lado 

proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. 

Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do 

tubo. Esterilização a Óxido de Etileno. Embalagem individual em 

papel grau cirúrgico com código de barras. 

      

116 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 14 PCT/10   PCT 30 

  

Tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície 

rigorosamente lisa com uma ponta arredondada aberta no lado 

proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. 

Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do 

tubo. Esterilização a Óxido de Etileno. Embalagem individual em 

papel grau cirúrgico com código de barras. 

      

117 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 16 PCT/10   PCT 30 

  

Tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície 

rigorosamente lisa com uma ponta arredondada aberta no lado 

proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. 

Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do 

tubo. Esterilização a Óxido de Etileno. Embalagem individual em 

papel grau cirúrgico com código de barras. 

      

118 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 18 PCT/10   PCT 30 

  

Tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície 

rigorosamente lisa com uma ponta arredondada aberta no lado 

proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. 

Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do 

tubo. Esterilização a Óxido de Etileno. Embalagem individual em 

papel grau cirúrgico com código de barras. 

      

119 
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 C/ VÁLVULA  C/ 

20UN. 
  PCT 20 

  

Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem 

de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de 

soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), em caso 

de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar 

comprimido.  - Espessura da sonda: 3mm; - Traqueal para 

aspiração de secreções da arvore traqueobrônquica; - Estéril; - 

Atóxica; - Apirogênico; - Descartável (Uso único); - Todas as 

sondas descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico 

flexível com modelo de furação específica e conector com tampa. 

      

120 
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 C/ VÁLVULA, C/ 

20UN. 
  PCT 15 

  

Sonda para aspiração de secreção nasal, orofaríngea e 

traqueobrônquica, com dispositivo (válvula) de sucção que 

permite o aumento no descolamento de secreções. • Sonda nº 10 

49cm Aberta 02 furos. • Sonda Aspiração Traqueal com Válvula 

Digital (Sonda Suga). • Função: Aspiração de secreções do 

sistema respiratório e vias aéreas. • Sonda em PVC atóxico, 

flexível, conector e válvula de pressão negativa distal 

intermitente. • Ponta atraumática. • Válvula digital que permite a 

variação do gradiente de pressão de sucção através de abertura e 

fechamento da válvula com o polegar, permitindo o aumento no 

descolamento da secreção. • Unidade em embalagem papel grau 

cirúrgico, esterilizado por radiação gama. • Conector de cores 

diferentes representando cada cor seu calibre. 

      

121 
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 C/ VÁLVULA, C/ 

20UN. 
  PCT 15 

  

• Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Digital (Sonda Suga); • 

Função: Aspiração de secreções do sistema respiratório e vias 

aéreas; • Tubo PVC atóxico, flexível, conector e válvula de 

pressão negativa distal intermitente; • A válvula permite variações 

na pressão de sucção de secreções permitindo performance muito 

superior no procedimento. • Sonda nr.12 49cm Aberta 02 furos; • 

Unidade em embalagem papel grau cirúrgico, esterilizado por 

radiação gama. 
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122 SONDA URETRAL N. 08  PCT/50   PCT 50 

  

Descrição 50 Unidades - Sonda Uretral  Embalado 

Individualmente Tamanho: N 08  Dispositivo para introdução em 

órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou 

excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, 

contrastes, medicamentos), em caso de sondas respiratórias, 

administração de oxigênio ou ar comprimido.  - Espessura da 

sonda: 3mm; - Uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga; 

- Estéril; - Atóxica; - Apirogênico; - Descartável (Uso único). - 

Todas as sondas descartáveis são compostas de tubo de PVC 

atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com 

tampa. 

      

123 SONDA URETRAL N° 10  PCT/50   PCT 100 

  

A sonda Uretral é um artigo médico estéril e de uso único, 

indicado para realizar a 

drenagem urinária em pacientes com distúrbio urológico. 

Apresenta-se como um tubo de PVC flexível com uma das 

extremidades fechada, a 

qual serve para ser introduzida no orifício da uretra, e com 2 

orifícios nas laterais 

para a aspiração. A outra extremidade (distal) apresenta um 

conector com tampa. A 

sonda uretral é uma sonda de alívio (permanência curta). A ponta 

da sonda deve 

estar isenta de rebarba 

      

124 SONDA URETRAL N. 12 PCT/50   PCT 100 

  

Modelagem anatômica – tubo em PVC siliconizado atóxico, 

transparente, flexível e 

com superfície lisa, a ponta é arredondada. O conector é adaptável 

à seringas. As 

embalagens são esterilizadas e lacradas individualmente. Produto 

esterilizado, a 

óxido de etileno. com 40 cm de comprimento do tubo e 12mm. 

      

125 SONDA FOLEY  2V Nº 10   UN 150 

  

Composta totalmente de silicone, a Sonda Foley da Unomedical 

possui um formato ideal para a fácil inserção no canal uretral. Seu 

canal interno é largo, o que facilita a passagem dos fluídos, 

reduzindo as chances de obstrução. O silicone é antialérgico e tem 

a capacidade de evitar a aglomeração dos restos de tecidos que se 

desprendem com a retirada da sonda, mesmo quando a sonda 

permanece por um longo período de tempo no paciente. 

Características do produto: - A superfície plana do balão permite 

fácil inserção da sonda; - O silicone transparente permite maior 

controle do procedimento; - 2 vias; - Livre de látex; - Estéril. - 

Sonda nº 10; 

      

126 SONDA FOLEY  2V Nº 12   UN 150 

  

Composta totalmente de silicone, a Sonda Foley da Unomedical 

possui um formato ideal para a fácil inserção no canal uretral. Seu 

canal interno é largo, o que facilita a passagem dos fluídos, 

reduzindo as chances de obstrução. O silicone é antialérgico e tem 

a capacidade de evitar a aglomeração dos restos de tecidos que se 

desprendem com a retirada da sonda, mesmo quando a sonda 

permanece por um longo período de tempo no paciente. 

Características do produto: - A superfície plana do balão permite 

fácil inserção da sonda; - O silicone transparente permite maior 

controle do procedimento; - 2 vias; - Livre de látex; - Estéril. - 

Sonda nº 12; 

      

127 SONDA FOLEY  2V Nº 14   UN 200 
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Composta totalmente de silicone, a Sonda Foley da Unomedical 

possui um formato ideal para a fácil inserção no canal uretral. Seu 

canal interno é largo, o que facilita a passagem dos fluídos, 

reduzindo as chances de obstrução. O silicone é antialérgico e tem 

a capacidade de evitar a aglomeração dos restos de tecidos que se 

desprendem com a retirada da sonda, mesmo quando a sonda 

permanece por um longo período de tempo no paciente. 

Características do produto: - A superfície plana do balão permite 

fácil inserção da sonda; - O silicone transparente permite maior 

controle do procedimento; - 2 vias; - Livre de látex; - Estéril. - 

Sonda nº 14; 

      

128 SONDA FOLEY  2V Nº 16   UN 150 

  

Composta totalmente de silicone, a Sonda Foley da Unomedical 

possui um formato ideal para a fácil inserção no canal uretral. Seu 

canal interno é largo, o que facilita a passagem dos fluídos, 

reduzindo as chances de obstrução. O silicone é antialérgico e tem 

a capacidade de evitar a aglomeração dos restos de tecidos que se 

desprendem com a retirada da sonda, mesmo quando a sonda 

permanece por um longo período de tempo no paciente. 

Características do produto: - A superfície plana do balão permite 

fácil inserção da sonda; - O silicone transparente permite maior 

controle do procedimento; - 2 vias; - Livre de látex; - Estéril. - 

Sonda nº 16; 

      

129 SONDA FOLEY  2V Nº 18   UN 150 

  

Composta totalmente de silicone, a Sonda Foley da Unomedical 

possui um formato ideal para a fácil inserção no canal uretral. Seu 

canal interno é largo, o que facilita a passagem dos fluídos, 

reduzindo as chances de obstrução. O silicone é antialérgico e tem 

a capacidade de evitar a aglomeração dos restos de tecidos que se 

desprendem com a retirada da sonda, mesmo quando a sonda 

permanece por um longo período de tempo no paciente. 

Características do produto: - A superfície plana do balão permite 

fácil inserção da sonda; - O silicone transparente permite maior 

controle do procedimento; - 2 vias; - Livre de látex; - Estéril. - 

Sonda nº 18; 

      

130 CÂNULA DE GUEDEL N° 0   UN 10 

  

A cânula de Guedel é um dispositivo utilizado para o manejo das 

vias aéreas. Ela evita que a base da língua de pacientes com 

depressão do sensório obstrua a orofaringe e, consequentemente, 

permite uma melhor oxigenação 

      

131 CÂNULA DE GUEDEL N° 1   UN 10 

  

A cânula de Guedel é um dispositivo utilizado para o manejo das 

vias aéreas. Ela evita que a base da língua de pacientes com 

depressão do sensório obstrua a orofaringe e, consequentemente, 

permite uma melhor oxigenação 

      

132 CÂNULA DE GUEDEL N° 2   UN 10 

  

A cânula de Guedel é um dispositivo utilizado para o manejo das 

vias aéreas. Ela evita que a base da língua de pacientes com 

depressão do sensório obstrua a orofaringe e, consequentemente, 

permite uma melhor oxigenação 

      

133 CÂNULA DE GUEDEL N° 3   UN 10 

  

A cânula de Guedel é um dispositivo utilizado para o manejo das 

vias aéreas. Ela evita que a base da língua de pacientes com 

depressão do sensório obstrua a orofaringe e, consequentemente, 

permite uma melhor oxigenação 

      

134 CÂNULA DE GUEDEL N° 4   UN 10 

  

A cânula de Guedel é um dispositivo utilizado para o manejo das 

vias aéreas. Ela evita que a base da língua de pacientes com 

depressão do sensório obstrua a orofaringe e, consequentemente, 

permite uma melhor oxigenação 

      

135 CÂNULA DE GUEDEL N° 5   UN 10 
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A cânula de Guedel é um dispositivo utilizado para o manejo das 

vias aéreas. Ela evita que a base da língua de pacientes com 

depressão do sensório obstrua a orofaringe e, consequentemente, 

permite uma melhor oxigenação 

      

136 SULFADIAZINA PRATA CR 400G GEN   PT 200 

  

Cada g do creme dermatológico contém: sulfadiazina de 

prata.................10mg veículo q.s.p..............1 g Excipientes: álcool 

cetoestearílico, petrolato líquido, cetomacrogol 1.000, 

propilenoglicol, metilparabeno, propilparabeno, butil-

hidroxitolueno e água puri!cada. 

      

137 SULFATO DE ATROPINA INJ 0,25MG/ 1ML /PASMODEX   AP 1600 

  
cada ampola de 1 ml contem: sulfato de atropina 0,25 mg ou 0,5 

mg e agua para injecao q.s.p. 1 ml. 
      

138 TENOXICAM  INJ  20MG (TEFLAN)   AP 416 

  

cada ampola de 5 ml de amplictil injetável contém  20 mg de 

clorpromazina base. excipientes: metabissulfito de sódio, sulfito 

de sódio, citrato de sódio di-hidratado, cloreto de sódio, ácido 

ascórbico e água para injetáveis. 

      

139 TERMÔMETRO CLINICO PRISMÁTICO   UN 100 

  

ESPECIFICAÇÕES: - Faixa de Medição: 35,0 – 42,0ºC. - 

Termômetro de coluna de Mercúrio. - Ampla escala de fácil 

visualização. - Modelo: Prismático. - Verificado e aprovado pelo 

INMETRO. -  Estojo de proteção. - Embalagem com 1 (uma) 

unidade. 

      

140 
TOUCA PARA CABELO (COZINHEIRO). TOUCA 

SANFONADA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. 
  PCT 300 

  
Touca para cabelo (cozinheiro). Touca sanfonada, confeccionada 

em TNT. Embalagem com 100 unidades. 
      

141 UMIDIFICADOR 02 C/ EXTENSÃO/ MASCARA   UN 60 

  

Modelo 0105 - com extensão e máscara. Tampa e corpo de nylon 

com rosca em metal. Frasco plástico de 250ml, com níveis 

máximo e mínimo. Conexão de entrada de oxigênio com rosca 

padrão 9/16 x 18 fios.  Adapta-se a qualquer válvula reguladora 

de cilindro ou medidor de vazão de rede canalizada. Adquirido 

com extensão de tubo de PVC, com intermediário e máscara 

plástica, formando-se assim o conjunto para umidificação. 

      

142 UMIDIFICADOR FRASCO 250ML   FRASC 60 

  

 Tampa injetada e porca borboleta c/ enxerto em metal (padrão 

ABNT); - Frasco de 250 ml em PVC, com nível mínimo e 

máximo; - Garantia de Fábrica: 01 ano contra defeitos de 

fabricação. 

      

143 VÁLVULA REGULAR DE OXIGÊNIO C/ FLUXO METRO   UN 40 

  

Manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm2; - 

Entrada com filtro em bronze sinterizado; - Pressão fixa de 3,5 

Kgf/cm2; - Válvula de segurança; - Fluxômetro; - Fabricado em 

metal cromado. - Garantia de Fábrica: 01 ano contra defeitos de 

fabricação. 

      

144 AAS CP. 100MG   CP 30000 

  

Cada comprimido contém: ácido acetilsalicílico     100 mg 

excipiente q.s.p.     1 comp. Contém: vanilina, sacarina sódica, 

lactose monoidratada, dióxido de silício, amido de milho, corante 

amarelo nº5, corante amarelo nº6 

      

145 ACEBROFILINA XPE/5ML 120ML   UN 10000 

  

Cada mL de xarope pediátrico contém:  acebrofilina 

........................... 5 mg  veículo q.s.p. ......................... 1 mL  

(ácido cítrico, aroma de cereja, aroma de framboesa, benzoato de 

sódio, ciclamato de sódio, citrato de sódio di-hidratado, glicerol, 

hietelose, sorbitol, água purificada).  

      

146 ACIDO FÓLICO CP.5MG CPR   CP 50000 
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Cada comprimido contém: Ácido fólico 5 mg; Excipientes 

(lactose, dióxido de silício, amidoglicolato de sódio, lactose 

aglomerada, celulose microcristalina, estearato de magnésio, 

ácido metacrílico copolímero, trissilicato de magnésio, dióxido de 

titânio, corante amarelo D & C nº 10, polietilenoglicol 6.000) 

q.s.p. 1 comprimido revestido. 

      

147 ALBENDAZOL  CP. 400MG CPR   CP 25000 

  

 Cada comprimido mastigável contém: albendazol 

............................ 400 mg excipiente q.s.p. ............. 1 comprimido 

(água deionizada, amido, amidoglicolato de sódio, aroma de 

laranja, aroma de baunilha, celulose microcristalina, corante 

amarelo crepúsculo, dióxido de silício coloidal, estearato de 

magnésio, laurilsulfato de sódio, hipromelose e macrogol, 

povidona, sacarina diidratada sódica). 

      

148 ALBEDAZOL SUSP. 40MG/ML 10ML   FRASC 15000 

  

Cada mL da suspensão oral contém: albendazol...............40mg 

Veículo q.s.p ............1mL Excipientes: álcool etílico, goma 

xantana, simeticona, sorbitol, metilparabeno, propilparabeno, 

polissorbato 80, sacarina sódica, ácido cítrico, celulose 

microcristalina/carmelose sódica, corante caramelo, aroma de 

baunilha e água de osmose reversa. 

      

149 AMBROXOL XPE. ADULTO 6MG/ML 100ML   UN 15000 

  

Cada 5 mL do xarope pediátrico contém: cloridrato de ambroxol 

................15 mg veículo q.s.p. 

............................................................... 5 mL (ácido tartárico, 

aroma de cereja, aroma de framboesa, benzoato de sódio, glicerol, 

hietelose, propilenoglicol, sorbitol e água deionizada). 

      

150 AMBROXOL. PEDIATRICO 3MG/ML 100ML   UN 15000 

  

Cada 5 mL do xarope pediátrico contém: cloridrato de ambroxol 

................15 mg veículo q.s.p. 

............................................................... 5 mL (ácido tartárico, 

aroma de cereja, aroma de framboesa, benzoato de sódio, glicerol, 

hietelose, propilenoglicol, sorbitol e água deionizada). 

      

151 AMINOFILINA  CP. 100MG (ASMOFILIN)   CP 2000 

  

Cada comprimido de 100mg contém:  aminofilina..................... 

100mg  Excipiente q.s.p............ 1 comprimido  Excipientes: 

croscarmelose sódica, estearato de magnésio, celulose 

microcristalina e dióxido de silício 

      

152 AMINOFILINA INJ 240MG/ML 10ML   AP 2000 

  
Cada mL da solução injetável contém: aminofilina.............. 24mg 

Veículo q.s.p............ 1mL Excipientes: água para injeção e 

etilenodiamina. 

      

153 AMOXICILINA CAP. 500 MG   CP 5000 

  

Amoxicilina 500 mg por cada cápsula contém: Amoxicilina 

triidratada ______________ 573,94 mg - equivalente a 500 mg de 

Amoxicilina anidra Excipientes _________________________ 1 

cápsula (Excipientes: laurilsulfato de so´dio, talco, estearato de 

magne´sio e dio´xido de sili´cio coloidal; componentes da 

ca´psula: dio´xido de tita^nio, metilparabeno, propilparabeno, 

gelatina, tartrazina,azul brilhante,carmoisina, laurilsulfato de 

so´dio). 

      

154 AMOXICILINA SUSP. 250MG/ML 60ML   UN 5000 

  

CÁPSULAS 500 mg: embalagens com 15, 21 ou 30 unidades. 

USO ADULTO - USO ORAL COMPOSIÇÃO Cada cápsula 

contém: Amoxicilina tri-hidratada .................... 574 mg 

(equivalente a 500 mg de Amoxicilina) excipientes q.s.p. 

.................... 1 cápsula (celulose microcristalina, croscarmelose 

sódica, dióxido de silício, estearato de magnésio, laurilsulfato de 

sódio). 

      

155 AMPICILINA CAP. 500MG   CP 50000 
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Cada cápsula de 500 mg contém: Ampicilina 

triidratada(equivalente a 500 mg de ampicilina) ............587,50 mg 

Excipientes q.s.p. ............1 cápsula Excipientes: estearato de 

magnésio. 

      

156 AMPICILINA INJ 1G INJ S/DIL   FRASC 1000 

  
Cada frasco-ampola de pó injetável 1 g contém:  ampicilina 

sódica ........1 g  água para injeção ....................3 Ml. 
      

157 AMPICILINA INJ 500MG S/ DILU   FRASC 1000 

  
Frasco-ampola com , 500 mg  deampicilina sodica e diluente de, 3 

ml   respectivamente. 
      

158 AMPICILINA SUSP 250MG/5ML S/CX   UN 10000 

  

Cada 1 mL de suspensão reconstituída contém: ampicilina (na 

forma anidra)..............50 mg excipientes** q.s.p. ....................1 

mL **Excipientes: dióxido de silício, benzoato de sódio, citrato 

de sódio, metilparabeno, propilparabeno,   essência   artificial   de   

baunilha,   essência   artificial   de  morango,   corante vermelho e 

sacarose.  

      

159 APARELHO DE PRESSÃO C/ESTETOSCOPIO   UN 100 

  

Aparelho de Medir Pressão (Esfigmomanômetro):- Utilizado para 

medir a pressão arterial sanguínea em seres humanos.- Manual, 

tipo mecânico (aneroide), leve e portátil. - Faixa de medição de 0 

a 300 mmHg, menor divisão 2 mmHg. Estetoscópio: - Utilizado 

como instrumento diagnóstico para auscultar coração, pulmão ou 

como coadjuvante na aferição de pressão arterial. 

      

160 ATADURA CREPE 10CMX3M 13 FIOS PCT/12   UN 2000 

  

confeccionadas em tecido de algodão, são reutilizáveis, desde que 

mantidas em condições adequadas. Uso: Terapia compressiva, 

aplicações ortopédicas e na prevenção contra contusões em 

atividades esportivas. Esterilização: Podem ser esterilizadas em 

autoclave, feixe de elétrons ou raios gama. - Imobilização; - 

Compressão; - Procedimentos ortopédicos; - Proteção de 

curativos. 

      

161 ATADURA CREPE 20CMX3M 9 FIOS PCT/12   PCT 2000 

  

confeccionadas em tecido de algodão, são reutilizáveis, desde que 

mantidas em condições adequadas. Uso: Terapia compressiva, 

aplicações ortopédicas e na prevenção contra contusões em 

atividades esportivas. Esterilização: Podem ser esterilizadas em 

autoclave, feixe de elétrons ou raios gama. - Imobilização; - 

Compressão; - Procedimentos ortopédicos; - Proteção de 

curativos. 

      

162 ATADURA GESSADA 10CMX3M   PCT 150 

  

Gaze especial 100% algodão, alvejada, com pH entre 5,0 e 8,0. 

Gesso semi-hidratado, derivados de celulose, adesivo e solvente. - 

Compatibilidade cutânea evita qualquer reação ao paciente. - 

Produto para uso único, proibido reprocessar, não utilizar a 

embalagem caso esteja violada, manter em local fresco e ao 

abrigo da luz, descartar o produto em local adequado. 

      

163 ATADURA GESSADA 20CMX4M CX 20   UN 500 

  

Gaze especial 100% algodão, alvejada, com pH entre 5,0 e 8,0. 

Gesso semi-hidratado, derivados de celulose, adesivo e solvente. - 

Compatibilidade cutânea evita qualquer reação ao paciente. - 

Produto para uso único, proibido reprocessar, não utilizar a 

embalagem caso esteja violada, manter em local fresco e ao 

abrigo da luz, descartar o produto em local adequado. 

      

164 ATENOLOL CP. 100MG   CP 10000 

  

Cada comprimido de 100 mg contém: Atenolol .............. 100 mg 

excipientes q.s.p. .......... 1 comprimido (carbonato de magnésio, 

gelatina, laurilsulfato de sódio, amido, amidoglicolato de sódio, 

estearato de magnésio). 

      

165 ATENOLOL CP. 25MG   CP 15000 
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Cada comprimido de 25 mg contém: Atenolol ............. 25 mg 

excipientes q.s.p. ........ 1 comprimido (carbonato de magnésio, 

gelatina, laurilsulfato de sódio, amido, amidoglicolato de sódio, 

estearato de magnésio). 

      

166 ATENOLOL CP. 50MG   CP 15000 

167 AZITROMICINA CP. 500MG   CP 10000 

  

Cada comprimido revestido de 500 mg contém:     azitromicina 

(na forma de azitromicina di-hidratada [524 mg]): 500 mg     

excipiente q.s.p.: 1 comprimido (fosfato de cálcio dibásico, 

amido, croscarmelose sódica, laurilsulfato de sódio, estearato de 

magnésio, álcool polivinílico, dióxido de titânio, macrogol, talco). 

      

168 AZITROMICINA SUSP. 600MG 15ML   UN 7000 

  

Cada 5 mL de suspensão reconstituída contém: azitromicina 

diidratada* .................. 209,6 mg Excipientes q.s.p  ....................... 

5 mL Volume após reconstituição para Astro 600 mg 

...................15 mL Volume após reconstituição para Astro 900 mg 

................... 22,5 mL * Equivalente a 200 mg de azitromicina 

base. Excipientes: sacarose, goma xantana, fosfato de sódio 

tribásico, aroma, dióxido de silício e água. 

      

169 BENZOATO DE BENZILA LOÇÃO 60ML   UN 1000 

  

cada ml da emulsão tópica contém: benzoato debenzila 0,25 g. 

Excipientes: trietanolamina, ácido esteárico, essência e água 

purificada. Cada sabonete contém: benzoato de benzila 6,0 g. 

Excipiente q.s.p. 60,0 g.   

      

170 BROMOPRIDA GOTAS 4MG/ML 20ML   FRASC 200 

  

Cada mL da solução oral contém: bromoprida.................... 4 mg 

excipientes q.s.p. ...........1 mL Excipientes: metabissulfito de 

sódio, metilparabeno, propilparabeno, sucralose, edetato 

dissódico, aroma de framboesa aromatina, ácido clorídrico, 

hidróxido de sódio e água deionizada. Cada 1 mL de bromoprida 

gotas corresponde à 24 gotas. Cada mL da solução oral contém: 

bromoprida.................... 4 mg excipientes q.s.p. ....................1 mL 

Excipientes: metabissulfito de sódio, metilparabeno, 

propilparabeno, sucralose, edetato dissódico, aroma de framboesa 

aromatina, ácido clorídrico, hidróxido de sódio e água deionizada. 

Cada 1 mL de bromoprida gotas corresponde à 24 gotas. 

      

171 CAPTOPRIL CP. 25MG   CP 30000 

  

Cada comprimido contém: captopril ........ 25 mg excipientes q.s.p. 

..  1 comprimido  (amido, lactose monoidratada, celulose 

microcristalina, croscarmelose sódica, dióxido de silício, ácido 

esteárico) 

      

172 CEFALEXINA CAP. 500MG   CP 30000 

  

Cada comprimido revestido contém: Cefalexina monoidratada* 

.............................................525,91 mg excipientes** qsp 

......................................................1 comprimido revestido. 

*equivale a 500 mg de Cefalexina anidra. **celulose 

microcristalina, amido pré-gelatinizado, dióxido de silício, 

estearato de magnésio, hipromelose, polietilenoglicol, dióxido de 

titânio, talco, corante eritrosina lake. 

      

173 CEFALEXINA SUSP. 250MG/5ML 60ML   UN 6000 

  

Cefalexina suspensão oral  250 mg/ 5 ml :  cefalexina  (na forma  

monoidratada ) ................50 mg/ ml excipientes ** qsp ..... 1ml 

*açúcar, butilparabeno, cloreto de sódio grau farmacêutico, 

estearato de alumínio vegetal, lecitina de soja, óleo de mamona 

hidrogenado, aroma de guaraná, corante alumínio laca amarelo 

tartrazina 5, corante  alumínio laca amarelo crepúsculo 6, óleo de 

coco fracionado. 

      

174 CETOCONAZOL CP. 200MG   CP 20000 

  
Cada comprimido contém: cetoconazol............200 mg excipiente* 

q.s.p.......... 1 com. * lactose monoidratada, amido, dióxido de 

silício, povidona, estearato de magnésio, álcool etílico. 
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175 CETOCONAZOL CREME 30G   UN 10000 

  

Cada grama do shampoo contém: cetoconazol: 20 mg excipientes 

q.s.p.: 1 g (álcool cetoestearílico, miristato de isopropila, estearato 

de sorbitana, polissorbato 60, polissorbato 80, propilenoglicol, 

sulfito de sódio e água purificada) 

      

176 CICLO 21 CX/21 /CONCEPNOR   UN 1000 

  
Cada comprimido de CICLO 21 contém: Levonorgestrel 0,15 mg; 

Etinilestradiol 0,03 mg. 
      

177 CIMETIDINA 200MG COMP   CP 10000 

  

CIMETIDINA 200MG COMP CIMETIDINA 200MG COM 

CADA COMPRIMIDO DE 200MG CONTÉM 

CIMETIDINA..................... 200MG EXCIPIENTE 

Q.S.P............... 1 COMPRIMIDO  EXCIPIENTES: ÁLCOOL 

ETÍLICO, AMIDO, ESTEARATO DE MAGNÉSIO, 

POVIDONA, AMIDOGLICOLATO DE SÓDIO, CELULOSE 

MICROCRISTALINA E LAURILSULFATO DE sódio. 

      

178 CINARIZINA CP. 25MG   CP 8000 

  
Cada comprimido de Cinarizina 25 mg contém: Cinarizina 

................. 25 mg excipiente* qsp ..........1 comprimido. 
      

179 CINARIZINA CP. 75MG   CP 8000 

  
Cada comprimido de Cinarizina 75 mg contém: Cinarizina ......75 

mg excipiente* qsp .......1 comprimido * lactose, polividona, 

sacarose, amido, talco purificado e estearato de magnésio. 

      

180 CIPRPFLOXACINO CP. 500MG   CP 30000 

  

Cada comprimido revestido de 500 mg contém: cloridrato 

monoidratado de ciprofloxacino*......583,10 mg (* equivalente a 

500 mg de ciprofloxacino). excipientes** q.s.p.......1 comprimido 

(** croscarmelose sódica, celulose microcristalina, povidona, 

estearato de magnésio, dióxido de silício, hipromelose, dióxido de 

titânio, talco, propilenoglicol, macrogol). 

      

181 CLORANFENICOL CP. 250MG   CP 10000 

  Cada cápsula contém 250 mg de Cloranfenicol c/ Lactose.       

182 DEXAMETASONA CREME 10G   UN 10000 

  

Cada grama de creme contém: clotrimazol ................................ 10 

mg  acetato de dexametasona ............. 0,443 mg (correspondente a 

0,40 mg de dexametasona) excipientes q.s.p. ....................... 1 g 

(álcool benzílico, álcool cetoestearílico, estearato de sorbitana, 

palmitato de cetila, polissorbato 60, triglicerídeo do ácido cáprico 

e caprílico, água purificada). 

      

183 DEXAMETASONA ELIXIR 100ML   UN 1 

  

Cada ml contém: Dexametasona (DCB 0383.01-5) .................... 

0,1 mg Veículo qsp .................... 1,0 ml (Veículo: ácido benzóico, 

sacarina sódica, corante vermelho 40, aroma de framboesa, álcool 

etílico, glicerol, água purificada ) 

      

184 DEXCLORFENIRAMINA CP. 02MG   CP 10000 

185 DEXCLORFENIRAMINA XPE 100ML   UN 8000 

186 DICLOFENACO SÓDICO CP. 50MG   CP 30000 

  

Cada comprimido revestido contém: diclofenaco sódico ....... 50 

mg. excipientes q.s.p...... 1 comprimido. (celulose microcristalina, 

citrato de trietila, corante laca amarelo tartrazina, corante laca 

vermelho 40, dióxido de silício, dióxido de titânio, estearato de 

magnésio, fosfato de cálcio dibásico di-hidratado, amidoglicolato 

de sódio, hidróxido de sódio, lactose, macrogol, 

polimetacrílicocopoliacrilato de etila, polissorbato 80, simeticona, 

talco). 

      

187 DIGOXINA CP. 0,25MG   CP 1000 
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Cada comprimido contém: digoxina .................0,25mg 

Excipientes q.s.p. .......1 comprimido Excipientes: álcool etílico, 

amido, estearato de magnésio, povidona, manitol, talco, lactose, 

laurilsulfato de sódio, crospovidona e água de osmose reversa. 

      

188 DIMETICONA CP. 40MG   CP 40000 

  

Cada comprimido contém: Dimeticona.................... 40 mg 

Excipientes* q.s.p. .................... 1 comprimido *Excipientes: 

Fosfato de cálcio dibásico, croscarmelose sódica, lactose, 

polividona, amido de milho, celulose microcristalina, dióxido de 

silício.  

      

189 DIPIRONA SOD. GTS 500MG/ML 10ML   FRASC 10000 

  
Cada ml (1 ml = 20 gotas) da solução oral (gotas) contém:  

dipirona sódica.....500 mg  Veículo* q.s.p. …1,0 ml  * sorbitol, 

ácido cítrico, água purificada 

      

190 DIPIRONA SODICA CP. 500MG   CP 40000 

  
Cada comprimido contém: dipirona monoidratada ............ 500 

mg. excipientes q.s.p. .............. 1 comprimido (amido, dióxido de 

silício, estearato de 

      

191 ENALAPRIL CP. 10MG   CP 10000 

  

Cada comprimido de 10 mg contém: maleato de enalapril ........ 10 

mg . excipientes q.s.p. ................ 1 comprimido (amido, 

bicarbonato de sódio, dióxido de silício, estearato de magnésio, 

lactose monoidratada, óxido de ferro amarelo). 

      

192 ERITROMICINA SUSP. 250MG/5ML 60ML   UN 2000 

  

Cada 5 mL da suspensão reconstituída contêm:  (2) ethylsuccinate 

da eritromicina equivalente à base da eritromicina do magnésio 

250 Preservado com: sódio metílico do hydroxybenzoate do sódio 

0,06% m/v do propylhydroxybenzoate de 0,03% m/v 

      

193 FUROSEMIDA CP. 40MG CART. C/20CX/500 (DIUREMIDA)   UN 10000 

  

Cada comprimido contém: furosemida...................................40mg 

Excipiente q.s.p................1 comprimido Excipientes: amido, 

manitol, talco, estearato de magnésio, celulose microcristalina e 

água de osmose reversa. 

      

194 GINCOBILOBA CP. 80MG (TEKASAN).   CP 3000 

  
Cada comprimido revestido 80mg contém: Extrato seco 

padronizado Ginkgo Biloba L. (24%)*.....................80 mg 

Excipiente.....................qs 1 comprimido 

      

195 GLIBENCLAMIDA CP. 05MG   CP 20000 

  
Cada comprimido contém:  glibenclamida .................... 5 mg 

excipientes q.s.p. ............... 1 comprimido (lactose monoidratada, 

amido de milho, talco, estearato de magnésio, dióxido de silício) 

      

196 HIDROCLOROTIAZIDA CP. 50MG CARTELA C/10CP   CP 80000 

  

Cada comprimido contém: 

Hidroclorotiazida..................................50mg excipientes* 

q.s.p.............................1 com * lactose monoidratada, amido pré-

gelatinizado, celulose microcristalina, estearato de magnésio. 

      

197 HIDROXIDO DE ALUMINIO GEL 62MG/ML 100ML   UN 5000 

  

Cada mL da suspensão oral contém hidróxido de 

alumínio..............62 mg Excipientes.........q.s.p..........1 mL 

Excipientes: microcelulose, carboximetilcelulose, sorbitol*, 

sacarina, metilparabeno, propil-parabeno, aroma de aniz e água. 

      

198 HIOSCINA COMPOSTA CP. 260MG   CP 25000 

  

Hioscina por cada comprimido contém: Butilbrometo de 

escopolamina _ 10 mg - Equivalente a 6,89 mg de Escopolamina 

Excipientes _________ 1 comprimido (Excipientes: ácido 

tartárico, amido, celulose microfina, dióxido de silício, manitol, 

povidona, estearato de magnésio, macrogol 6.000, talco, dióxido 

de titânio e Eudragit E-100). 

      

199 IBUPROFENO CP. 300MG   CP 40000 
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Cada comprimido de 300mg contém: ibuprofeno .............. 300mg 

Excipiente q.s.p........ 1 comprimido Excipientes: celulose 

microcristalina, ácido esteárico, amidoglicolato de sódio e dióxido 

de silício. 

      

200 IBUPROFENO CP. 600MG   CP 100 

  

comprimido contém: Ibuprofeno ___ 600 mg Excipientes 

________ 1 comprimido (Excipientes: dióxido de silício coloidal, 

lactose, celulose microcristalina, croscarmelose sódica, povidona, 

estearato de magnésio, polímero do ácido metacrílico, 

polietilenoglicol 6000 e dióxido de titânio). 

      

201 IODETO DE POTASSIO XPE 100ML   FRASC 10000 

  

cada colher das de chá (5 ml) contém: iodeto de potássio 100 mg. 

Excipientes: parabenos, sacarina sódica, ciclamato de sódio, 

álcool etílico, essência de menta, corante vermelho, extrato de 

lobélia e água purificada. 

      

202 ISOSSORBIDA CP. 10MG   CP 200 

  

Cada comprimido de 10 mg contém: dinitrato de isossorbida 

............ 10,0 mg; excipientes* q.s.p. .................. 1 comprimido; * 

dióxido de silício, croscarmelose sódica, celulose microcristalina 

+ lactose monoidratada, estearato de magnésio. 

      

203 MEBENDAZOL CP. 100MG   CP 30000 

  

Cada comprimido contém: mebendazol. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.100 mg excipiente* q.s.p. . . ... . . . . . . . . . . .. .1 com. * amido, 

talco, croscarmelose sódica, celulose microcristalina, manitol, 

estearato de magnésio, essência de laranja. 

      

204 MEBENDAZOL SUSP. 20MG/ML 30ML   FRASC 6000 

  

Cada mL da suspensão oral contém: mebendazol ............... 20 mg 

veículo q.s.p. ............... 1 mL (ácido cítrico, aroma de caramelo, 

carmelose sódica, celulose microcristalina, corante amarelo 

crepúsculo, laurilsulfato de sódio, metilparabeno, propilenoglicol, 

propilparabeno, sacarose, simeticona, sucralose e água 

deionizada). 

      

205 METFORMINA CP. 850MG   CP 50000 

  

Cada comprimido revestido de 850 mg contém: cloridrato de 

Metformina ..................... 850 mg (equivalente a 663 mg de 

Metformina) excipientes q.s.p. ..................... 1 comprimido 

(celulose microcristalina, crospovidona, dióxido de silício, 

estearato de magnésio, povidona, hipromelose e macrogol). 

      

206 METILDOPA CP. 250MG   CP 10000 

  

Cada comprimido contém: metildopa 250mg. Excipiente q.s.p. 1 

comprimido. Cada comprimido revestido contém: metildopa 

250mg. Excipientes: celulose microcristalina, amido EDTA 

sódico, metabissulfito de sódio, polividona, álcool etílico, 

croscarmelose sódica, sílica precipitada amorfa, talco, estearato de 

magnésio, cloreto de metileno, corante alumínio lake amarelo 

F.D. &C. nº 5 e 6, opadry e dióxido de titânio. 

      

207 METILDOPA CP. 500MG   CP 15000 

  

Cada comprimido contém: metildopa 500mg. Excipiente q.s.p. 1 

comprimido. Cada comprimido revestido contém: metildopa 

500mg. Excipientes: celulose microcristalina, amido EDTA 

sódico, metabissulfito de sódio, polividona, álcool etílico, 

croscarmelose sódica, sílica precipitada amorfa, talco, estearato de 

magnésio, cloreto de metileno, corante alumínio lake amarelo 

F.D. &C. nº 5 e 6, opadry e dióxido de titânio. 

      

208 METOCLOPRAMIDA CP. 10MG   CP 12000 

  
Cada comprimido contØm: cloridrato de metoclopramida.....10mg 

Excipiente q.s.p......1 comprimido (amido, manitol, povidona, 

talco, estearato de magnØsio, Ælcool etílico) 

      

209 METRONIDAZOL CP. 250MG   CP 50000 
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Cada comprimido revestido contém: metronidazol....................... 

250 mg excipiente q.s.p........................1 comprimido Excipientes: 

lactose monoidratada, amido, povidona, estearato de magnésio, 

copolímero de polivinil álcool-polietilenoglicol e macrogol. 

      

210 METRONIDAZOL GELEIA 500MG/5G 50G   UN 5000 

  

Cada 5 gramas da geleia vaginal contém: 

metronidazol.........500mg Excipiente q.s.p.............5g Excipientes: 

água de osmose reversa, ácido cítrico, carmelose sódica, 

metilparabeno e propilparabeno. 

      

211 METRONIDAZOL SUSP. 40MG/ML 80ML   FRASC 7000 

  

Cada mLda suspensão oral contém: 

benzoilmetronidazol...................40mg Veículo 

q.s.p.....................1mL Excipientes: água de osmose reversa, 

álcool etílico, aroma de pêssego, carmelose sódica, ciclamato de 

sódio, corante amarelo crepúsculo, metilparabeno, polissorbato 

80, propilparabeno, sacarina sódica, dióxido de silício e sorbitol.  

      

212 METRONIDAZOL+NISTATINA CREME   UN 5000 

  
Cada 4 g contém:  metronidazol.......250 mg nistatina.......100.000 

U.I cloreto de benzalcônio.....5 mg lisozima...........10 mg 

excipiente q.s.p..........4g 

      

213 NEOMICINA+BACITRACINA POM 10G/GEN   UN 7000 

  
Cada grama da pomada contém: Sulfato de neomicina    5 mg 

Bacitracina     250 UI Excipientes  q.s.p.    1 g (álcool cetílico, 

lanolina anidra, óleo mineral, polisorbato e vaselina sólida branca) 

      

214 NIFEDIPINA CP. 10MG   CP 10000 

  

Nifedipina _______ 10 mg Excipientes ____ 1 comprimido 

(Excipientes: óxido de polietileno, hipromelose 6 cp, cloreto de 

sódio, estearato de magnésio, óxido de ferro vermelho, acetato de 

celulose, polietilenoglicol (PEG 4000), opadry 20A54535 rosa: 

hidroxipropilcelulose, hipromelose 15 cp, dióxido de titânio, talco 

e óxido de ferro vermelho). 

      

215 NIFEDIPINA CP. 20MG   CP 1000 

  

Nifedipina _______ 10 mg Excipientes ____ 1 comprimido 

(Excipientes: óxido de polietileno, hipromelose 6 cp, cloreto de 

sódio, estearato de magnésio, óxido de ferro vermelho, acetato de 

celulose, polietilenoglicol (PEG 4000), opadry 20A54535 rosa: 

hidroxipropilcelulose, hipromelose 15 cp, dióxido de titânio, talco 

e óxido de ferro vermelho). 

      

216 NIMESULIDA CP. 100MG   CP 80000 

  

Cada comprimido contém: nimesulida ......... 100 mg excipientes 

q.s.p....... 1 comprimido. (celulose microcristalina, docusato de 

sódio, estearato de magnésio, amidoglicolato de sódio, hiprolose, 

lactose monoidratada, óleo vegetal hidrogenado). 

      

217 NIMESULIDA GOTAS 50MG/ML GEN   FRASC 10000 

  

Cada mL (20 gotas) da suspensão oral contém: Nimesulida ......... 

50 mg veículo q.s.p. ................... 1 mL (ácido cítrico, aroma de 

acerola, citrato de sódio diidratado, goma xantana, laurilsulfato de 

sódio, metilparabeno, propilparabeno, sacarose, sorbitol e água 

deionizada). 

      

218 NISTATINA CREME VAGINAL 25.000UI/G 50G   UN 8000 

  

Cada grama de creme contém: Nistatina (DCB 0891.01-0)...........  

25.000 UI Excipiente q.s.p. ....................  1 g (Excipiente: cera 

emulsificante, vaselina sólida, Chemynol, edetato dissódico, 

propilenoglicol, hidróxido de sódio, água purificada) 

      

219 NORFLOXACINO CP. 400MG   CP 20000 

  

Cada comprimido revestido contém: norfloxacino ............ 400 mg 

excipientes q.s.p. ............ 1 comprimido  (celulose microcristalina, 

croscarmelose sódica, dióxido de silício, estearilfumarato de 

sódio, lactose monoidratada, laurilsulfato de sódio, talco, álcool 
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polivinílico, dióxido de titânio, macrogol, corante amarelo laca 

crepúsculo) 

220 OMEPRAZOL CAP. 20MG   CP 50000 

  

Cada cápsula de liberação retardada contém: Omeprazol: 40 mg 

Excipientes q.s.p.: 1 cápsula (amido, carbonato de magnésio, 

polimetacrilicocopoliacrilato de etila, dióxido de silício, dióxido 

de titânio, fosfato de sódio dibásico, hidróxido de sódio, 

hiprolose, hipromelose, polissorbato 80, macrogol, sacarose, 

talco). 

      

221 OMEPRAZOL INJ 40MG   AP 5000 

  

Cada frasco /ampola contém: Omeprazol sódico.....42,6 mg 

(equivalente a 40mg de omeprazol) excipiente q.s.p. ...1 

frasco/ampola (Excipientes: edetato dissódico, hidróxido de 

sódio) Cada ampola contém 10mL de solução diluente. 

(Excipientes da solução diluente: macrogol, ácido cítrico, água 

para injetáveis). 

      

222 PARACETAMOL CP. 750 MG   CP 80000 

  

Comprimidos revestidos:  USO ADULTO (ACIMA DE 12 

ANOS) - USO ORAL Cada comprimido revestido contém: 

Paracetamol .......... 750,0 mg excipientes q.s.p. ........... 1 

comprimido (ácido esteárico, amido, crospovidona, estearato de 

magnésio, hipromelose, macrogol, povidona). 

      

223 PARACETAMOL GOTAS 200MG/ML 15ML   FRASC 10000 

  

USO ADULTO E PEDIÁTRICO - USO ORAL. Cada mL (15 

gotas) da solução oral contém: Paracetamol: 200,0 mg Veículo 

q.s.p. (metabissulfito de sódio, ciclamato de sódio, sacarina sódica 

di-hidratada, corante amarelo crepúsculo, benzoato de sódio, 

ácido cítrico, aroma de caramelo, macrogol e água deionizada): 1 

mL Cada gota contém aproximadamente 13 mg de Paracetamol. 

      

224 PENICILINA G PROC POT. INJ 400.000UI C/ DIL   FRASC 1000 

  
Cada frasco-ampola contém: benzilpenicilinaprocaína 300.000 U 

e benzilpenicilina potássica 100.000 U. 
      

225 PENICILINA POTASSICA INJ 600.000UI S/DIL   FRASC 1000 

  
Cada frasco- ampola contém penicilina G procaína300.000 UI; 

penicilina G potássica 100.000 UI; água bidestilada q.s.p. 2 ml. 
      

226 PIROXICAM CAP. 20MG   CP 60000 

  
Cada cápsula contém: Piroxicam ................ 20 mg excipientes 

q.s.p. ................... 1 cápsula (amido, estearato de magnésio, 

lactose monoidratada e laurilsulfato de sódio). 

      

227 POLIVITAMINAS XPE 100ML (PLUSVITAM)   UN 5000 

  
Cada mL de Plusvitam xarope contém: Loratadina: 1 mg Veículo 

q.s.p.: 1 mL (ácido cítrico, benzoato de sódio, glicerol, 

propilenoglicol, sacarose, aroma de pêssego e água purifi cada). 

      

228 POLIVITAMÍCO E POLIMINERAIS CARTELA COM 30CP   CP 40000 

  

Cada Dragea deve Conter :  Vitamina C, sulfato ferroso 

monoidratado, vitamina B3, sulfato de zinco heptaidratado, 

sulfato de manganês monoidratado, vitaminas B5, A, B2, B1, B6, 

B12 e D, antiaglutinante celulose microcristalina, veículos açúcar 

e gelatina, estabilizantes plasdone, croscarmelose sódica e 

povidona, antiumectantes carbonato de cálcio e dióxido de silício, 

espessante goma arábica, glaceantes goma laca, cera de abelha e 

cera de carnaúba e corantes vermelho Ponceau nº 6 e vermelho nº 

40. 

      

229 POLIVITAMINICO SOL. ORAL 120ML   UN 3000 
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Suplemento vitamínico para recém-nascidos, lactentes e crianças 

em fase de crescimento, em períodos de crescimento acelerado, 

como também auxiliar nas anemias carenciais e em doenças 

agudas crônicas/convalescença. Veículo: edetato dissódico, 

polissorbato 80, benzoato de sódio, bicarbonato de sódio, 

ascorbato sódico, macrogol, etil maltol, sacarato sódico, ciclamato 

de sódio, óleo de rícino, metilparabeno, propilparabeno, 

propilenoglicol, sacarose, butilhidroxianisol, butilhidroxitolueno, 

aroma de laranja, água purificada 

      

230 PREDNISONA CP. 05MG (CORTICORTEN)   CP 8000 

  

Cada comprimido contém: prednisona....................5 mg ou 20 mg 

excipientes q.s.p....................1comprimido (celulose 

microcristalina, lactose, dióxido de silício, estearato de magnésio 

e glicolato amido sódico). 

      

231 PREDNISONA CP. 20MG   CP 8000 

  

Cada comprimido contém: Prednisona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,0 mg 

excipiente* q.s.p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . .1 com. * (povidona, lactose monoidratada, 

estearato de magnésio, amido). 

      

232 PROMETAZINA CP. 25MG   CP 8000 

  

Cada comprimido revestido de 25 mg contém: cloridrato de 

MPrometazina .............................................25 mg excipientes 

q.s.p .............................................................1 comprimido 

revestido Excipientes: lactose monoidratada, amido, 

metabissulfito de sódio, povidona, estearato de magnésio, 

copolímero de polivinil álcool-polietilenoglicol, dióxido de 

titânio, corante amarelo laca alumínio nº 5, macrogol 6.000. 

      

233 PROMETAZINA INJ 50ML 02ML   AP 5000 

  

Cada ampola contém 50 mg (2 ml) de cloridrato de prometazina. 

Posologia e Administração - a escolha da forma farmacêutica e da 

posologia deve ser feita em função do distúrbio a ser tratado e sob 

orientação médica. Esquematicamente - e apenas a título de 

orientação - podem ser prescritas as seguintes doses: adultos: 2 a 6 

comprimidos por dia. Estas doses devem ser divididas em duas, 

três ou quatro vezes, reservando-se a maior fração para a noite. A 

forma injetável deve ser reservada aos casos de urgência, devendo 

o produto ser administrado por via intramuscular, em doses a 

serem estabelecidas pelo médico. (A administração endovenosa 

deste produto é bem tolerada, mas não é isenta de riscos. 

      

234 PROPANOLOL CP. 40MG   CP 50000 

  

Cada comprimido de cloridrato de Propranolol contém: cloridrato 

de Propranolol ........... 40 mg excipientes q.s.p. ................ 1 

comprimido (lactose monoidratada, celulose microcristalina, 

dióxido de silício, ácido esteárico, estearato de magnésio). 

      

235 RANITIDINA CP. 150MG   CP 30000 

  

Cada comprimido revestido de 150 mg contém: ranitidina (na 

forma de cloridrato) ...........................................150mg 

excipiente* q.s.p................................................................1 com. 

rev. *croscarmelose sódica, estearato de magnésio, celulose 

microcristalina, dióxido de silício, hipromelose + macrogol, 

dióxido de titânio. 

      

236 RANITIDINA INJ 50MG/ML 02ML   AP 8000 

  

Cada mL da solução injetável contém: cloridrato de ranitidina 

(equivalente a 50mg de ranitidina)....... 56mg Veículo 

q.s.p.............. 1mL Excipientes: água para injeção, fenol, fosfato 

de sódio dibásico e fosfato de potássio monobásico. 

      

237 REVELADOR AUTOMATICO RX P/ 38L   UN 10 
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Componentes químicos do revelador e sua ação individual metol - 

agente revelador; produz o detalhe na revelação. hidroquinona - 

agente revelador; produz o contraste. carbonato de sódio -

acelerador da revelação; provoca o amolecimento e proporciona à 

solução do meio alcalino necessário para a ação dos demais 

componentes da revelação. sulfito de sódio - agente preservativo 

evita a oxidação da solução devido ao contato com o ar, 

entretanto, a ação preservativa não é total. brometo de potássio - 

agente retardador;contribui para regular a duração da revelação e 

evita a veladura. 

      

238 SALBUTAMOL XPE. 100ML   UN 500 

  

Cada mL do xarope contém: sulfato de 

salbutamol..........................................................................0,48 

mg* *equivalente a 0,4 mg de salbutamol. veículo 

q.s.p....................................................................................... ..........1 

mL Excipientes: hidroxietilcelulose, benzoato de sódio, cloreto de 

sódio, sacarina sódica, citrato de sódio di-hidratado, ácido cítrico, 

aroma de laranja líquido e água purificada. 

      

239 SECNIDAZOL CP. 1000MG   CP 10000 

  

Cada comprimido revestido contém: Secnidazol hidratado 

........................................................ 1050 mg equivalente a 1000 

mg de Secnidazol excipientes q.s.p. 

....................................................... 1 comprimido (celulose 

microcristalina, dióxido de silício, estearato de magnésio, 

amidoglicolato de sódio, hipromelose e macrogol, amido). 

      

240 SINVASTATINA CP. 20MG   CP 15000 

  

Cada comprimido revestido de 20 mg contém: Sinvastatina 

.................................................................... 20 mg excipientes 

q.s.p. ................................................. 1 comprimido (excipientes: 

ácido ascórbico, ácido cítrico, amido, hidroxianisol butilado, 

celulose microcristalina, estearato de magnésio, hiprolose, lactose 

monoidratada, hipromelose, macrogol, polissorbato 80, dióxido de 

titânio, talco, óxido de ferro amarelo, óxido de ferro vermelho). 

      

241 SORO REIDRATANTE 27,9G ENV   UN 4500 

  

Env. de 8,5g de pó. env. de 27,9 de pó. Cada env. 8,5 g / 27,9g 

contém: Cloreto de Sódio 1,066 g / 3,50g Cloreto de Potássio 

0,457 g / 1,50g Citrato de Sódio 0,884 g / 2,90g Glicose 6,093 g / 

20,00g. 

      

242 SULFAMETOXAZOL+TRIMET CP. 400/80MG   CP 60000 

  

Cada comprimido de 400mg + 80mg contém: 

sulfametoxazol................400mg trimetoprima............80mg 

Excipientes q.s.p..........1 comprimido Excipientes: álcool etílico, 

amido, povidona, estearato de magnésio, croscarmelose sódica, 

laurilsulfato de sódio e talco. 

      

243 SULFATO FERROSO CP. 109MG   CP 50000 

  
Composição : Sulfato ferroso (equivalente a 40,07 mg  de ferro 

elementar)  excipiente** q.s.p.  Concentração de 109 mg. 
      

244 SULFATO FERROSO LIQ. 100ML   UN 3000 

  
Cada colher das de sobremesa (10 ml) contém: Sulfato ferroso 

(equivalente a 110,30 mg de Fe) ...... 300,0 mg Veículo q.s.p. 

................. 10,0 ml 

      

245 TENOXICAM CP. 20MG   CP 20000 

  

Cada comprimido revestido contém: tenoxicam .....................20 

mg excipiente* q.s.p................... com. rev. *lactose   

monoidratada,   fosfato   de   cálcio   dibásico,   croscarmelose   

sódica,   amido   pré-gelatinizado,   celulose   microcristalina, 

estearato de magnésio, talco, dióxido de titânio, etilcelulose, 

hipromelose + macrogol, óxido de ferro amarelo, álcool etílico e 

cloreto de metileno. 

      

246 TIABENDAZOL COMP. 500MG   CP 12000 
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Por cada comprimido contém: Tiabendazol _________500 mg 

Excipientes _______ 1 comprimido (Excipientes: amido de milho, 

estearato de magne´sio, povidona, croscarmelose so´dica, celulose 

microcristalina, fosfato de ca´lcio diba´sico, glicerol, polissorbato 

80). 

      

247 AMITRIPTILINA CP. 25MG   CP 8000 

  

Cada comprimido revestido de 75 mg contém: cloridrato de 

amitriptilina ....................... 75 mg excipientes q.s.p. 

........................ 1 comprimido (amido, ácido esteárico, celulose 

microcristalina, copovidona, corante laca amarelo crepúsculo, 

corante laca vermelho 40, dióxido de silício, dióxido de titânio, 

estearato de magnésio, fosfato de cálcio dibásico di-hidratado, 

lactose monoidratada, hipromelose, macrogol) 

      

248 BIPERIDENO CP. 02MG   CP 600 

  

Cada comprimido contém: cloridrato de biperideno (equivalente a 

1,8mg de biperideno)...........2mg Excipientes:  sacarose, amido de 

milho, estearato de magnésio, fosfato de cálcio tribásico, lactose, 

talco, polisorbato 80, dióxido de silício coloidal, glicolato sódico 

de amido.  

      

249 BROMAZEPAN CP 3 MG   CP 10000 

  

Bromazepam 

........................................................................................ 3 mg 

excipientes q.s.p. ...................................................................... 1 

comprimido (celulose microcristalina, corante laca vermelho 

eritrosina, dióxido de silício, estearato de magnésio, lactose 

monoidratada, talco). 

      

250 CARBAMAZEPINA CP.200 MG   CP 30000 

  

Cada comprimido de 200 mg contém: Carbamazepina .............. 

200 mg excipiente q.s.p. ....... 1 comprimido (amido, 

amidoglicolato de sódio, celulose microcristalina, dióxido de 

silício, estearato de magnésio, povidona). 

      

251 CARBIDOPA+ LEVODOPA CP .25 MG/250MG   CP 100 

  

Cada comprimido contém: Levodopa DCB 0737.01-1 

.................... 250 mg Carbidopa DCB 0193.01-1 .................... 25 

mg Excipiente q.s.p. .................... 1 comp. (Excipiente: celulose 

microcristalina, dióxido de silício coloidal, croscarmelose sódica, 

estearato de magnésio, polividona). 

      

252 CLONAZEPAN CP 2 MG CX/ 30 COMPRIMIDO   CX 500 

  

Cada comprimido de 2 mg contém: Clonazepam ................. 2 mg 

excipiente q.s.p. ................. 1 comprimido (lactose, celulose 

microcristalina, amido, croscarmelose sódica, estearato de 

magnésio). 

      

253 PETIDINA INJ 50 MG/ML 02 CX /25   CX 48 

  
Cada mL contém 50 mg de cloridrato de petidina, equivalente a 

43,58 mg de petidina Excipiente: água para injetáveis. 
      

254 CLORPROMAZINA INJ 5 MG /ML CX /50   CX 12 

  

Cada mL de solução injetáveis contém: cloridrato de 

Clorpromazina ........ 5,57 mg *excipientes (ácido ascórbico, 

sulfito de sódio, bissulfito de sódio, cloreto de sódio, água para 

injetáveis) q.s.p............. 1 mL *equivalente a 5 mg de 

Clorpromazina base. 

      

255 DIAZEPAM CP. 05MG  CX 200   CX 500 

  

Cada comprimido 5 mg contém: diazepam . . . . . . . . . . . . .5 mg 

excipientes* q.s.p.  .  . . . . .1 comprimido *croscarmelose sódica, 

talco, lactose, fosfato de cálcio dibásico, estearato de magnésio, 

celulose microcristalina, dióxido de silício 

      

256 DIAZEPAM CP . 10 MG CX /200   CX 500 
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Cada comprimido de 10 mg contém: diazepam . . . . . . . . . . . . . 

.10 mg excipientes** q.s.p.  . . . . . . .1 comprimido ** 

croscarmelose sódica, talco, lactose, fosfato de cálcio dibásico, 

estearato de magnésio, celulose microcristalina, dióxido de silício, 

corante alumínio laca vermelho eritrozina. 

      

257 DIAZEPAM INJ 05 MG / ML  02 ML CX/100   CX 80 

  

Cada 2 mL da solução injetável contém: diazepam............10mg 

Veículo q.s.p............2mL Excipientes: propilenoglicol, álcool 

benzílico, benzoato de sódio, ácido benzóico, álcool etílico e água 

para injeção. 

      

258 FENOBARBITAL CP 100 MG CX/ 100 ( C 1 ) GEN   CX 20 

  

Cada comprimido contém: Fenobarbital...............100mg 

Excipiente q.s.p....1 comprimido Excipientes: lactose, amido, 

croscarmelose sódica, talco, estearato de magnésio e água de 

osmose reversa. 

      

259 FENOBARBITAL INJ/50 ML 05 CX/ 50   CX 20 

  

Solução injetável: caixa com 5 ampolas de 1 ml Cada ampola 

contém: fenobarbital sódico .... 218,93 mg (equivalente a 200 mg 

de fenobarbital) Veículo: propilenoglicol, álcool etílico, ácido 

clorídrico e água para injeção. 

      

260 FENOBARBITAL INJ 200 MG / ML CX 5 AMP   CX 40 

  

Solução injetável: caixa com 5 ampolas de 1 ml Cada ampola 

contém: fenobarbital sódico .... 218,93 mg (equivalente a 200 mg 

de fenobarbital) Veículo: propilenoglicol, álcool etílico, ácido 

clorídrico e água para injeção. 

      

261 FENOBARBITAL CP 100 MG CX/ 200   CX 25 

  

Cada comprimido contém: Fenobarbital...............100mg 

Excipiente q.s.p....1 comprimido Excipientes: lactose, amido, 

croscarmelose sódica, talco, estearato de magnésio e água de 

osmose reversa. 

      

262 FLUOXETINA  CP 20 MG HCL CX/ 70 (C 1) GEN   CX 10 

  
Cada cápsula contém: cloridrato de fluoxetina 22,36 mg, 

equivalente a 20 mg de fluoxetina. Excipientes: amido em pó e 

amido em pó com 5% de silicone q.s.p. 

      

263 HALOPERIDOL CP. 05 MG CX /200 (UNI ALOPER )   CX 1 

  
Cada comprimido azul contém 5 mg de haloperidol. Excipientes: 

amido, corante azul indigotina, lactose, óleo vegetal hidrogenado 

e talco. 

      

264 IMIPRAMINA CP 25 MG CX/200( MEPRAMIN )VP L-C1   CX 3 

  
Cada drágea contém 25 mg de cloridrato de imipramina; 

excipiente q.s.p. 1 drágea 
      

265 MIDAZOLAM INJ 15 MG 03 ML CX / 5 GRM   CX 100 

  

Cada ampola de 3 mL contém 15 mg (5 mg/mL) de 8-cloro-6-(2-

fluorofenil)-1-metil-4H-imidazo-[1,5a][1,4] benzodiazepina 

(midazolam); mais excipientes (cloreto de sódio, hidróxido de 

sódio, ácido clorídrico 37% e água para injetáveis). 

      

266 ÉCRAN BASE VERDE 24X30   PR 1 

  

Ótima qualidade de imagem; - Base de poliéster - para maior 

flexibilidade e maior vida útil; - Eliminação de cargas estáticas - é 

obtido através de um tratamento a base de poliéster.  - Adaptação 

para tempo úmido - para um bom rendimento durante as 

condições de tempo úmido.  - Resistência total a umidade 

atmosférica e fungos. - Compatibilidade: É compatível com todos 

os filmes de raio-X disponíveis no mercado 

      

267 ÉCRAN BASE VERDE 35X43   PR 1 
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Ótima qualidade de imagem; - Base de poliéster - para maior 

flexibilidade e maior vida útil; - Eliminação de cargas estáticas - é 

obtido através de um tratamento a base de poliéster.  - Adaptação 

para tempo úmido - para um bom rendimento durante as 

condições de tempo úmido.  - Resistência total a umidade 

atmosférica e fungos.  - Compatibilidade: É compatível com todos 

os filmes de raio-X disponíveis no mercado 

      

268 FILME REVELADOR 24X30 CX. C/ 100 PELÍCULAS   CX 10 

  

Filme Super ortocromático de alta qualidade que satisfaz as 

demandas variadas da imagem em diagnóstico de raios-X. Com a 

tecnologia super fino S (sigma)- LIC* 30 permite o 

processamento de imagens de alta resolução. Utilizado para 

aplicações em radiografia geral tais como crânio, tórax e 

abdômen, etc., assegura imagens estáveis com alta resolução, 

indiferente se emprega um processamento super rápido (45 

segundos) , ou rápido (90 segundos), ou manual. Trazendo grande 

melhoria na estabilidade, que proporciona um controle de 

qualidade mais fácil e mais eficiente. 

      

269 FILME REVELADOR 35X35 CX. C/ 100 PELÍCULAS   CX 10 

  

Filme Super ortocromático de alta qualidade que satisfaz as 

demandas variadas da imagem em diagnóstico de raios-X. Com a 

tecnologia super fino S (sigma)- LIC* 30 permite o 

processamento de imagens de alta resolução. Utilizado para 

aplicações em radiografia geral tais como crânio, tórax e 

abdômen, etc., assegura imagens estáveis com alta resolução, 

indiferente se emprega um processamento super rápido (45 

segundos) , ou rápido (90 segundos), ou manual. Trazendo grande 

melhoria na estabilidade, que proporciona um controle de 

qualidade mais fácil e mais eficiente. 

      

270 FILME REVELADOR 35X43 CX. C/ 100 PELÍCULAS   CX 8 

  

Filme Super ortocromático de alta qualidade que satisfaz as 

demandas variadas da imagem em diagnóstico de raios-X. Com a 

tecnologia super fino S (sigma)- LIC* 30 permite o 

processamento de imagens de alta resolução. Utilizado para 

aplicações em radiografia geral tais como crânio, tórax e 

abdômen, etc., assegura imagens estáveis com alta resolução, 

indiferente se emprega um processamento super rápido (45 

segundos) , ou rápido (90 segundos), ou manual. Trazendo grande 

melhoria na estabilidade, que proporciona um controle de 

qualidade mais fácil e mais eficiente. 

      

271 FIXADOR AUTOMATICO RX P/ 38L   LT 7 

  
Fixador para revelação automática de Raio X, galão para preparar 

38 litros.-   
      

272 PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO   UN 1 

  
Protetor de tireóide (borracha plumbífera) convencional adulto 

com equivalência 0,50 mm Pb. Acabamento em nylon lavável. 
      

273 PROTETOR DE TIREOIDE INFANTIL   UN 1 

  
Protetor de tireóide (borracha plumbífera) convencional adulto 

com equivalência 0,50 mm Pb. Acabamento em nylon lavável. 
      

274 ÓCULOS PLUMBIFERO   UN 1 

  

•  Óculos plumbífero com proteção frontal, frontal com elástico, 

frontal e lateral, frontal e lateral com elástico  •  Tamanho: Haste 

retrátil para permitir o ajuste do comprimento ao rosto do usuário, 

com elástico.  •  Equivalência em Chumbo: 0,50 ou 0,75 mm de 

chumbo  •  Com estojo de proteção e pano para limpeza. 

      

275 LUVAS PLUMBIFERO   UN 1 

  
Tamanho: padrão Equivalência em Chumbo: 0,25 Pb ou 0,50 Pb 

Descrição: Luva tipo escudo confeccionado em borracha 

plumbífera acabamento em tecido especial lavável. 

      

276 
ALVEOLÓTOMO PARA PROCEDIMENTOS 

ODONTOLÓGICOS 
  UN 6 
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ALVEOLÓTOMO PARA PROCEDIMENTOS 

ODONTOLÓGICOS, EM AÇO INOX, 

TAMANHO/CAPACIDADE: 14 CM, CARACTERÍSTICAS 

ADICIONAIS: TIPO LUER CURVO 

      

277 PINÇA CLINICA CURVA   UN 20 

  Tamanho: 16 cm. Em aço inoxidável Autoclavável.       

278 PINÇA DENTE DE RATO EM INOX 18 CM   UN 10 

  
Tamanho: 18 cm - com dente de rato. Material: aço inox cirúrgico 

Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade 
      

279 PORTA DAPP VIDRO   UN 10 

  

Utilizado para evitar o despedício de liquido ao alto grau de 

evaporação do mesmo * separando uma pequena quantidade no 

Dappen, pode se fechar a embalagem do monomer evitandio a 

evaporação e consequente perda de produto* possui 2 cavidade 

para as manipulações *esterilizavel em autoclave *material vidro 

cor transparente. 

      

280 
TAMBOR COM TAMPA PRODUZIDO EM AÇO INOX AISI 

304 TAM 10X10CM 
  UN 10 

  
Utilizado para acondicionamento de gaze ou algodão. Podem ser 

esterilizadas em estufas ou autoclaves após limpeza e secagem, 

produzido em aço inox AISI 304. 

      

281 PORTA AGULHA EM INOX 18CM   UN 10 

  
Material confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável. 

Instrumento Cirúrgico Não Articulado Não Cortante 
      

282 TESOURA IRIS   UN 10 

  

Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-410; Tamanho: 

9cm; Embalagem: Plástica individual, constando os dados de 

identificação, procedência e rastreabilidade; Certificações: 

Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, 

Normas da ABNT, CE; 

      

283 ACIDO FOSFORICO   FRASC 40 

  

Condicionadores Dentais à Base de Ácido Fosfórico a 37%.  

Alpha Acid e Alpha Etch contêm 37% de ácido fosfórico, o que 

proporciona um excelente ataque ácido ao esmalte e à dentina. 

São apresentados como líquido e gel tixotrópicos, assegurando 

uma fácil aplicação. 

      

284 ADESIVO (ADESIVO MAGIC BOND FOTO 5 ML ESMALTE   FRASC 20 

  

Não contém Primer em sua composição Adesivo 

fotopolimerizável hidrofóbico para esmalte Alta adesão ao 

esmalte dental Alto grau de polimerização Ótima consistência ao 

ser aplicado na cavidade Auxilia na colagem de braquetes e nas 

restaurações de resina composta Usado como proteção de 

ionômero de vidro modificado por resina. 

      

285 AGULHA GENGIVAL LONGA CX C/ 100UNID   CX 20 

  

Agulhas gengivais estéreis, atóxicas e apirogênicas, alta 

flexibilidade, impedindo a quebra, mesmo quando o paciente 

realiza movimentos bruscos durante a aplicação. O bisel 

trifacetado reduz ao mínimo a dor e o incômodo causados ao 

paciente, eliminando a necessidade de uma anestesia tópica antes 

da injeção. As paredes da agulha são ultrafinas e siliconizadas, 

proporcionando uma inserção mais suave e menos traumática. 

      

286 ÉCRAN BASE VERDE 35X35   PR 1 

  

Ótima qualidade de imagem; - Base de poliéster - para maior 

flexibilidade e maior vida útil; - Eliminação de cargas estáticas - é 

obtido através de um tratamento a base de poliéster.  - Adaptação 

para tempo úmido - para um bom rendimento durante as 

condições de tempo úmido.  - Resistência total a umidade 

atmosférica e fungos.  - Compatibilidade: É compatível com todos 

os filmes de raio-X disponíveis no mercado 

      

287 AGULHA GENGIVAL CURTA - CX C 100 UNID   CX 20 
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Agulha gengival, é fabricada em aço inoxidável, siliconizada e 

possui bisel 
      

288 AMALGMA (CPSUL )- PERMITE DE 1 DE 2 PORCAO   CX 5 

  

* Não afetada pela umidade. Permite apresenta o melhor 

selamento sem o problema de excessiva expansão posterior 

causada pela contaminação acidental de líquidos com base em 

água. Por esse motivo, parece mais prudente selecionar uma liga 

como Permite para obturações retrógradas. * A alta resistência à 

compressão de Permite minimiza o risco de fratura da restauração. 

Alta resistência à compressão assegura uma restauração resistente 

e durável. * Composição: 56% Prata, 27,9% Estanho, 15,4% 

Cobre e 47,9% de Mercúrio. * Presa Regular 

      

289 ANESTESICO CITNEST COM OCTOPRESSIM 30MG   UN 500 

  
Cada ml contém: Cloridrato de prilocaína, 30 mg; Felipressina 

(octapressin), 0,03 
      

290 ANESTESICO CITOCAINA 3 % S VAS CX C 50 UNID   UN 500 

  
Sol. inj. - 1,8 ml Cada ml contém: Cloridrato de Prilocaína.. 30 

mg Felipressina .0,03 UI Veículo estéril q.s.p. .. 1 ml. 
      

          

291 ANESTESICO LIDOSTESIM 3% C VASO AMP. 1,8ML.   UN 500 

  

Cada carpule com 1,8ml contém:  Cloridrato de Lidocaína 

......54,000mg Hemitartarato de Norepinefrina *........0,072 mg 

Excipientes (Cloreto de Sódio, Metilparabeno, Metabissulfito de 

Sódio, Ácido Cítrico Anidro e Hidróxido de Sódio para ajuste de 

pH) Água para injetáveis ......q.s.p......1,800 ml* 0,072 mg de 

Hemitartarato de Norepinefrina = 0,036 mg de Norepinefrina. 

      

292 ANESTESICO TOPICO  12 G - 01 TUBO   UN 500 

  

Sal Anestésico: Benzocaína 200mg/g (20%). * Gel hidrossolúvel 

de alta viscosidade. * Possui rápido início de ação. * Agradável 

sabor de menta. * Não deixa gosto amargo na boca. * Não 

provoca absorção sistêmica. * Administração menos traumática 

de injeções anestésicas. Anestésico na mucosa oral previamente à 

anestesia infiltrativa e ainda em procedimentos clínicos como 

tomada de impressões, radiografias, posicionamento de próteses e 

remoção de tártaro dental. * Validade: 24 meses 

      

293 BROCA CIRURGICA ZEKRYZ 21 MM  PG LONGA   UN 10 

  
Utilizada para odontossecção e corte/desgaste de osso.* Ideal para 

cirurgia de CISO INCLUSO. * Broca alta rotação FG em 

carbureto de tungstênio, que lhe confere maior poder de corte. 

      

294 BROCA ESFERICA BAIXA ROTACAO   UN 20 

  
Uso em peça de mão reta. Indicadas para uso em cirurgía, 

exodontia. Brocas em aço carbono. Comprimento 44,5mm. 
      

295 BROCA DIAMANTADAS ALTA ROTACAO   UN 20 

  

As Brocas Diamantadas são utilizadas em consultório 

odontológico, no preparo cavitário para receber restaurações 

diretas ou indiretas, no acabamento e polimento de restaurações 

de diversos materiais (por exemplo, ouro, amálgama, resinas) bem 

como são utilizadas pelo cirurgião dentista em procedimento onde 

sejam necessários quando de tratamentos em geral. 

      

296 PAPEL CARBONO DUPLA FACE 12X 1   CX 6 

  

O Papel Carbono Super Carbon Arcade é utilizado para marcação 

de pontos oclusais, possibilitando melhor identificação das 

regiões para acabamento em restaurações e superfícies dentais. 

Atingem anatomicamente os pontos oclusais. Possui folha 

especial 100% vegetal de dupla face na cor azul e vermelho e 100 

micras de espessura. 

      

297 CREME DENTAL 50 GRAMAS   UN 1000 
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Creme com Lauril Sulfato de Sódio, Carbonato de cálcio, Na, 

HCO3, Fluoreto de sódio, Sorbitol, Flavorizantes, Água e álcool 

etílico E Glicerina. 

      

298 
ESCOVA E TACA DE BORRACHA P/ POLIMENTO  

DENTAL 
  UN 1000 

  
Pontas para Profilaxia Nas formas de ponta e taça 

(interproximais), possuem excelente flexibilidade necessária para 

obtenção do melhor desempenho. Embalagem individual. 

      

299 EUGENOL   UN 5 

  

Obtido através do Óleo de Cravo. Líquido amarelo claro. 

Insolúvel na água. Solúvel no álcool, clorofórmio, éter e em óleos. 

Ação anódina (calmante) sobre a polpa dentaria, Utilizado como 

curativo de espera para restaurações. Apresenta qualidades 

analgésicas, antissépticas e balsâmicas, antinflamatórias e 

cicatrizantes. Obtido através do Óleo de Cravo. Líquido amarelo 

claro. Insolúvel na água. Solúvel no álcool, clorofórmio, éter e em 

óleos. Ação anódina (calmante) sobre a polpa dentaria, Utilizado 

como curativo de espera para restaurações. Apresenta qualidades 

analgésicas, antissépticas e balsâmicas, antinflamatórias e 

cicatrizantes. Obtido através do Óleo de Cravo. Líquido amarelo 

claro. Insolúvel na água. Solúvel no álcool, clorofórmio, éter e em 

óleos. Ação anódina (calmante) sobre a polpa dentaria, Utilizado 

como curativo de espera para restaurações. Apresenta qualidades 

analgésicas, antissépticas e balsâmicas, antinflamatórias e 

cicatrizantes. Obtido através do Óleo de Cravo. Líquido amarelo 

claro. Insolúvel na água. Solúvel no álcool, clorofórmio, éter e em 

óleos. Ação anódina (calmante) sobre a polpa dentaria, Utilizado 

como curativo de espera para restaurações. Apresenta qualidades 

analgésicas, antissépticas e balsâmicas, antinflamatórias e 

cicatrizantes. Obtido através do Óleo de Cravo. Líquido amarelo 

claro. Insolúvel na água. Solúvel no álcool, clorofórmio, éter e em 

óleos. Ação anódina (calmante) sobre a polpa dentaria, Utilizado 

como curativo de espera para restaurações. Apresenta qualidades 

analgésicas, antissépticas e balsâmicas, antinflamatórias e 

cicatrizantes. 

      

300 
FIO AGULHADO DE SEDA 3-0 TRACANDO ODONTO CX 

C/ 24 UNID 
  CX 20 

  
Caixa com 24 unidades de fio de sutura seda preta 3-0, agulha de 

17mm e 
      

  
circunferência de 1/2, estéril. Não absorvível; - Encapsulamento 

gradual por tecido 
      

  
conectivo fibroso; - Agulha com ponta triangular; - Seda negra 

(aumenta 
      

  visibilidade).       

         

301 FIO DENTAL C/ 50 METROS   UN 100 

  

Fita de Nylo fino e achatado, com filamento único e com total 

resistência, evitando desfiar durante o seu uso.  Com a Utilidade 

super floss, desenvolvido tambem para pessoas com aparelhos 

ortodônticos, coroas, pontes ou implantes.  

      

302 FORMOCRESOL 100ML   FRASC 20 

  

É constituído por uma mistura de cresóis e formol, sendo um 

fixador de polpas vivas, mantendo-as inertes e possibilitando a 

conservação do dente decíduo até sua queda fisiológica 

(pulpotomia). É um potente agente antimicrobiano que possui 

ainda a capacidade de neutralizar toxinas presentes no canal 

radicular 

      

303 HIDROXIDO DE CALCIO P.A 10 GRS   UN 10 

  

Hidroxido De Calcio Pa 10g Biodinamica - Destinado para 

induzir a formação da dentina reparadora, apresentando 

propriedades imprescindíveis para materiais que atuam em 

procedimentos sobre a dentina. 

      

304 HIDROXIDO DE CALCIO PASTA( HIDRO - C )   TB 10 
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* Reúne as propriedades da pasta de hidróxido de cálcio (Calen) 

com as do paramonoclorofenol canforado. * O PMC associado à 

cânfora melhora os resultados clínicos em função da sua maior 

difusibilidade, além de atenuar sua ação irritante. * Calen com 

PMCC é hidrossolúvel e pronto para uso imediato. * Registro na 

Anvisa: 141120159 

      

305 IRM PO E LIQUIDO 15ML   FRASC 20 

  

Indicado para restaurações provisórias de longa espera (até 2 

anos), forramento de cavidades sob restauração de amálgama, 

material restaurador de dentes decíduos e também usado para 

odontogeriatria. * Possui rapidez de manipulação. * Propriedades 

sedativas. * Registro na Anvisa 10186370007. * Cor: Marfim.  

      

306 MATRIZ 5 MM   UN 20 

  

Fita matriz em aço inoxidável maleável; Apresentado em bobina. 

Utilizada como matriz em restauração classe II com resina 

fotopolimerizável e para proteção dos dentes adjacentes durante 

os procedimentos de preparo, condicionamento ácido e aplicação 

do adesivo. Com 5 mm de largura. 

      

307 MATRIZ 7 MM   UN 20 

  

Fita matriz em aço inoxidável maleável; Apresentado em bobina. 

Utilizada como matriz em restauração classe II com resina 

fotopolimerizável e para proteção dos dentes adjacentes durante 

os procedimentos de preparo, condicionamento ácido e aplicação 

do adesivo. Com 5 mm de largura. 

      

308 MOLDEIRAS P/ APLICACAO DE FLUOR (M) CX C/100   CX 10 

  

Tamanho: Medio.  * Moldeiras de poliestireno (plástico) com 

revestimento interno de espuma de poliuretano. * Promove 

economia de tempo ao dentista, por ser dupla e permitir a 

aplicação nas duas arcadas ao mesmo tempo. * Possui espuma na 

camada interna que permite melhor permanência do flúor na 

moldeira. * Feita de material flexível, para melhor adaptação na 

arcada. 

      

309 MOLDEIRAS P/ APLICACAO DE FLUOR (P )CX C/100   CX 10 

  

Tamanho: Pequeno.  * Moldeiras de poliestireno (plástico) com 

revestimento interno de espuma de poliuretano. * Promove 

economia de tempo ao dentista, por ser dupla e permitir a 

aplicação nas duas arcadas ao mesmo tempo. * Possui espuma na 

camada interna que permite melhor permanência do flúor na 

moldeira. * Feita de material flexível, para melhor adaptação na 

arcada. 

      

310 PINCEL P/ RESINA MICROBRUSH CX   C/ 100   CX 10 

  

Flexibilidade, dobram-se facilmente até 90°. * Cores vivas, 

contraste para melhor visualização e diferenciação. * Pontas em 

fibras não absorventes e resistentes à abrasão. * Dois tamanhos 

precisos de cabeças para aplicação em áreas de difícil acesso. * 

Registro na Anvisa: 10068870083. 

      

311 POTE DARPEN PLASTICO COLORIO   UN 5 

  

* Sua composição a base de nylon permite ser totalmente 

autoclavável, garantindo boa resistência ao produto; * 

Esterilizável em autoclave a 137°C; * Possui duas cavidades para 

as manipulações; * Medidas: * Altura: 3cm; * Concavidade 

superior 2,5 cm - capacidade máxima 3ml; * Concavidade inferior 

2 cm - capacidade máxima 2ml; 

      

312 REMOVEDOR DE MANCHA- PASTA PROFILATICA 90 GR   FRASC 10 

  

* Consistência adequada, não escorre para cavidade bucal. * 

Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha. * 

Utilizada como pasta de polimento inicial. * Usada em adultos e 

crianças. * Nos Sabores tutti-frutti ou menta. * Registro MS: 

10068870074. 

      

313 RESINA ALTOPOLIMERIZAVEL C/ 78 G   FRASC 10 
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Indicado para consertos e reembasamentos. Incolor  Não 

inflamável; Não tóxico; Manter longe de umidade; Validade: 10 

anos; Registro na ANVISA:  Embalagem com 78g 

      

314 RESINA CHARISMA  A1 , A2, A3, A35   CX 25 

  

Resina composta direta micro-híbrida fotopolimerizável, 

radiopaca. * Excelente adaptação marginal. * Resistente à 

descoloração marginal. * Resistente ao desgaste. * Não abrasiva 

ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do 

antagonista. Manipulação fácil e rápida (não-pegajosa). * Fácil de 

ser esculpida. * Excelente acabamento e polimento. * Três níveis 

de translucidez, proporcionando efeitos cromáticos naturais 

quando utilizada a técnica de estratificação. * Propriedades 

físicas. * Partículas com alta transmissibilidade.* Radiopaca. * 

Liberação de fluoretos / recarregável. * Excelente lisura 

superficial. 

      

315 RESINA B2   UN 10 

  

Seringa 4g. Exclusiva nanotecnologia 3M ESPE: a única resina do 

mercado com 100% Nanopartículas Excelente retenção de 

polimento, ainda superior ao das resinas microparticuladas 

Estética duradoura: mantém o aspecto natural da restauração por 

mais tempo Superfície da restauração mais lisa e brilhante 

Excelente manipulação: não gruda na espátula e possui ótima 

consistência Radiopacidade inclusive nas cores translúcidas 

Rende em média 30 restaurações Restaurações diretas e indiretas 

em dentes anteriores e posteriores Classes I, II, III, IV e V. 

Restaurações indiretas em dentes anteriores e posteriores, 

incluindo a confecção de Inlays, Onlays e Facetas. 

      

316 ROLETE DE ALGODAO C/ 100   PCT 200 

  

Produzido com fibras 100% naturais e selecionadas; -Feita com a 

mais alta qualidade de processos de fabricação; - Formato 

cilíndrico para praticidade nos procedimentos. Retrai bochecha 

efetivamente; -Absorver humidade e fluxos de saliva durante todo 

o tratamento; -Limpeza bucal; -Isolamento relativo. 

      

317 SELANTE AUTOPOLIMERIZAVEL C/ 2 SERINGAS   UN 10 

  

Contém duas fontes de flúor conferindo ao produto uma ação 

rápida inicial (exercida pelo Fluoreto de Sódio) e uma ação mais 

moderada porém profunda (Fluoreto de Cálcio); -Alto índice de 

adesão; -Ótima fluidez - bom escoamento nas fóssulas e fissuras; -

Transparente; -Liberação de flúor - atividade anticariogênica; -

Menores índices de recidiva da cárie em dentes selados. 

      

318 SUGADOR DE SALIVA PCT /40   PCT 200 

  

* Ótima flexibilidade e memória de forma, não obstrui o fluxo ao 

ser dobrado. * Tubo de PVC de 13cm; * Diâmetro externo de 6,5 

mm e diâmetro interno de 4 mm; * Dentro da espessura do tubo é 

inserido um fio de metal de cerca de 1 mm; 

      

319 TESOURA ODONTOLOGICA PEQUENA 12 CM   UN 10 

  
Utilizada em procedimentos cirúrgicos odontológicos. * Material: 

aço inox. * Autoclavável. 
      

320 TIRAS DE LIXA P/POLIMER PCT  C/ 50 UNID   PCT 10 

  Caixas c/ 50 Unidades Matriz 10x120x0.05 Tras 50x1       

321 TIRAS DE METAL LIXA P/POLIMERO PCT C/ 12 UNID   PCT 20 

  

Tamanho das tiras: 4mm de largura e 170 mm de comprimento. 

Abrasivo de granulação grossa (cinza) e média (branca) . Cada 

tira possui um centro neutro (sem abrasivo) para a facilitar a 

introdução nas superfícies interproximais dos dentes. 

      

322 TIRAS DE POLIESTER PCT C/ 150 UNID   PCT 20 

  

* São flexíveis e se adaptam ao contorno das regiões proximais. * 

Seus Diamantes naturais possuem maior durabilidade e um corte 

macio. * Seu centro neutro facilita a inserção entre os dentes. * 

Autoclavável. * Espessura: 4.0 mm. * Comprimento: 170mm. * 

Granulometria: 240/320. 
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323 ALMAGAMA CAPSULA (2 PORCOES ) PCT C/ 50 UNID   PCT 5 

  

Composição: 45% de prata, 31% de estanho e 24% de cobre. * 

Não conter zinco. * Isento da fase Gama II. * Alto teor de cobre. * 

Grande resistência à compressão. * Baixo creep, inibindo a 

expansão tardia. 

      

324 
ANESTESICO ODONTOLOGICO LIDOSTESIM 2 % SEM 

VASO 
  CX 30 

  

Cada carpule com 1,8ml contém:  Cloridrato de Lidocaína 

......36,000mg Hemitartarato de Norepinefrina *........0,072 mg 

Excipientes (Cloreto de Sódio, Metilparabeno, Metabissulfito de 

Sódio, Ácido Cítrico Anidro e Hidróxido de Sódio para ajuste de 

pH) Água para injetáveis ......q.s.p......1,800 ml* 0,072 mg de 

Hemitartarato de Norepinefrina = 0,036 mg de Norepinefrina. 

      

325 
ANESTESICO ODONTOLOGICO CITOCAINA COM 

ADRENALINA 3% C/ 50 TTUBETES 
  CX 30 

  

Cada ml contém: Cloridrato de Prilocaína (DCB 1040.02-2)....... 

30 mg Felipressina (DCB 0518.01-8).....0,03 UI Veículo estéril 

q.s.p. ....... 1 ml (Veículo: cloreto de sódio, etilparabeno, 

hidróxido de sódio e/ou ácido clorídrico q.s.p. pH, água para 

injetáveis) 

      

326 APLICADOR MICROBRUSH  ,FINO, C/ 100 UNIDADES   EMB 15 

  
Com haste dobrável e pode-se aplicar quantidade tão pequena 

quanto a 1/16 de gota com o Aplicador Descartável KG Brush 

Extra Fine (1,0 mm). 

      

327 BROCAS CARBIDE DE ALTA ROTACAO Nº 06   UN 10 

  

Broca Carbide Cirurgica N 06 Hl 25mm Jota - Destinado para 

elaboração de cavidades e remoção de restaurações existentes, 

com lâminas S ou Q para diminuir vibrações. RRC como versão 

completa de Carbide para minimizar o risco de fratura; - 

Higienizadas e esterilizadas; - Validade Indeterminada 

      

328 BROCAS CARBIDE DE ALTA ROTACAO Nº 331   UN 10 

  

Produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes do melhor 

aço inoxidável disponível no mercado internacional. Mais 

resistentes, permitem acabamentos de alta precisão e sendo 

concêntricas geram menos calor durante sua utilização. 

Aprovadas pelo CE, FDA. Alta rotação. 

      

329 BROCAS CARBIDE DE ALTA ROTACAO Nº 04   UN 10 

  

Broca para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em 

Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço 

inoxidável, contendo 13% de Cromo com extremidade no formato 

esférico. 

      

330 BROCAS CARBIDE DE ALTA ROTACAO Nº 05   UN 10 

  

Broca para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em 

Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço 

inoxidável, contendo 13% de Cromo com extremidade no formato 

esférico. 

      

331 BROCAS CARBIDE DE ALTA ROTACAO Nº 1/2   UN 10 

  

Broca para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em 

Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço 

inoxidável, contendo 13% de Cromo com extremidade no formato 

esférico. 

      

332 BROCAS CARBIDE DE ALTA ROTACAO Nº 1   UN 10 

  

Broca para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em 

Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço 

inoxidável, contendo 13% de Cromo com extremidade no formato 

esférico. 

      

333 BROCAS CARBIDE DE ALTA ROTACAO Nº 2   UN 10 

  

Broca para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em 

Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço 

inoxidável, contendo 13% de Cromo com extremidade no formato 

esférico. 
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334 BROCAS CARBIDE DE ALTA ROTACAO Nº 3   UN 10 

  

Broca para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em 

Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço 

inoxidável, contendo 13% de Cromo com extremidade no formato 

esférico. 

      

335 BROCAS CARBIDE DE BAIXA ROTACAO Nº 1   UN 15 

  

Constituídas de haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar 

de carbureto de tungstênio sinterizado. Aplicação : são indicadas 

para o preparo de chanfros, biseis, regularização de margens cavo-

superficias, paredes e operações de descortinização de esmaltes 

em restaurações dentárias.  Embalagem contendo uma unidade. 

      

336 BROCAS CARBIDE DE BAIXA ROTACAO Nº 2   UN 15 

  

Constituídas de haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar 

de carbureto de tungstênio sinterizado. Aplicação : são indicadas 

para o preparo de chanfros, biseis, regularização de margens cavo-

superficias, paredes e operações de descortinização de esmaltes 

em restaurações dentárias.  Embalagem contendo uma unidade. 

      

337 BROCAS CARBIDE DE BAIXA ROTACAO Nº 3   UN 15 

  

Constituídas de haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar 

de carbureto de tungstênio sinterizado. Aplicação : são indicadas 

para o preparo de chanfros, biseis, regularização de margens cavo-

superficias, paredes e operações de descortinização de esmaltes 

em restaurações dentárias.  Embalagem contendo uma unidade. 

      

338 BROCAS CARBIDE DE BAIXA ROTACAO Nº 4   UN 15 

  

Constituídas de haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar 

de carbureto de tungstênio sinterizado. Aplicação : são indicadas 

para o preparo de chanfros, biseis, regularização de margens cavo-

superficias, paredes e operações de descortinização de esmaltes 

em restaurações dentárias.  Embalagem contendo uma unidade. 

      

339 BROCAS CARBIDE DE BAIXA ROTACAO Nº 5   UN 15 

  

Constituídas de haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar 

de carbureto de tungstênio sinterizado. Aplicação : são indicadas 

para o preparo de chanfros, biseis, regularização de margens cavo-

superficias, paredes e operações de descortinização de esmaltes 

em restaurações dentárias.  Embalagem contendo uma unidade. 

      

340 BROCAS CARBIDE DE BAIXA ROTACAO Nº 6   UN 15 

  

Constituídas de haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar 

de carbureto de tungstênio sinterizado. Aplicação : são indicadas 

para o preparo de chanfros, biseis, regularização de margens cavo-

superficias, paredes e operações de descortinização de esmaltes 

em restaurações dentárias.  Embalagem contendo uma unidade. 

      

341 FIXADOR P/ RAIO X ODONTOLÓGICO 500ML   FRASC 10 

  

Utilizado para fixação da imagem do exame na película de filme. 

O Fixador em conjunto com revelador possibilita que a imagem 

extraída do paciente seja transferida para película para que o 

exame possa ser visualizado em qualquer local que tenha luz. 

Fixador frasco c/ 475ml. Pronto para o uso. Isento de Registro na 

Anvisa. 

      

342 HEMOSTOP LIQUIDO FRASCO C/ 10ML   FRASC 50 

  

Solução hemostática à base de cloreto de alumínio, indicada para 

uso em pequenas cirurgias e nos casos onde um controle de 

sangramento se faz necessário.  Ação adstringente. Não possui 

epinefrina em sua composição. 

      

343 LAMINA  DESCARTAVEL DE  BISTURI Nº24 C/ 100 UNID   CX 100 

  
Lâminas de bisturi descartável de aço carbono - Advantive Nº 24 

Esterilizado por radiação Cobalto 60 c/100 unidades. 
      

344 CABO DE BISTURI ABC N° 3   UN 10 

  
Lâminas de bisturi descartável de aço carbono - Advantive Nº 12 

Esterilizado por radiação Cobalto 60 c/100 unidades. 
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345 CABO DE BISTURI ABC N° 4   UN 10 

  
Para Lâminas nº 18 a 36; - Material: Produto Confeccionado em 

Aço -  Inoxidável AISI-420; - Tamanho: 13,5 cm 
      

346 LAMINA  DESCARTAVEL DE  BISTURI Nº15  C/ 100 UNID   CX 10 

  
Lâminas de bisturi descartável de aço carbono - Advantive Nº 15 

Esterilizado por radiação Cobalto 60 c/100 unidades. 
      

347 PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO C/ 20 ML   FRASC 10 

  

* Possui ação bacterecida de amplo espectro; * A presença de 

furacin no Paramonoclorofenol com Furacin, potencializa a ação 

anti-infecciosa local. * Quantidades mínimas deste produto são 

bastante eficazes para a medicação de todo o canal radicular. * A 

presença da nitrofurazona na fórmula de 

PARAMONOCLOROFENOL COM FURACIN, acentua a 

propriedade anti-infecciosa local. * Frasco com 20ml 

      

348 PASTA PROFILATICA 140G   UN 10 

  

* Consistência adequada, não escorre para cavidade bucal. * 

Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha. * 

Utilizada como pasta de polimento inicial. * Usada em adultos e 

crianças. * Nos Sabores tutti-frutti ou menta. * Registro MS: 

10068870074. 

      

349 PEDRA POMES   UN 10 

  

Massa porosa acinzentada muito leve, áspera e inalterável ao ar, 

inodora e insipida. Abrasivo e empregado na límpeza e polimento 

do esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina acrílica •  

Retenção malha 325 mesh: Max. 0,5%;  •  Absorção a óleo 

(ASTM-D-1483-84): 16,00 a 26,00%;  •  Absorção a óleo 

(ASTM-D-281-84): 24,00 a 33,00%;  •  Densidade aparente: 0,65 

a 1,00 g/ml; •  Volume aparente: 28,00 a 50,00ml/40g; Frasco 

com 100g 

      

350 COMPRESSOR DE AR   UN 2 

  

Compressor de ar odontológico Ideal para uso externo Isento de 

óleo Fabricado em ferro fundido Monofásico Tensão: 220 V 60 

Hz Volume do reservatório: 30 litros Potência do motor: 1 hp - 

0,75 kW  Pressão máxima: 120 lbf/pol² / 8,3 bar Pressão mínima: 

80 lbf/pol² / 5,5 bar 

      

351 
SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL PARA CICATRICELAS E 

FISSURAS 
  UN 20 

  
Fluoreto de Sódio 2,42% = 1,09% íons flúor Fluoreto de Cálcio 

0,4% = 0,19% íons flúor. 
      

352 TAÇA DE BORRACHA   UN 10 

  
* Fabricada em látex flexivel e macio, proporcionando uma 

penetração de até 4mm sem causar trauma. 
      

353 VERNIZ COM FLUOR   UN 10 

  
• Com secagem rápida. • Fácil aplicação. • Efetivo na formação de 

fluoreto de cálcio. • Não interfere na estética. • Possui 6% de 

fluoreto de sódio e 6% de fluoreto de cálcio. 

      

354 EVIDENCIADOR DE PLACAS , EM PASTILHA C/ 120UNID   FRASC 10 

  

* Corante da placa bacteriana pela ação da fuccina e agente 

complementar da higiene bucal. * Facilita a visualização da placa 

bacteriana, permitindo melhor higiene bucal. * Auxilia na 

prevenção da cárie e no controle de doenças bucais, detectando a 

placa dental na fase inicial. * Composição: Fucsina Básica (2%), 

Sacarina Sódica, Lactose, Ciclamato de Sódio e Excipientes. * 

Registro ANVISA: 10298550090. Frasco c/ 120 pastilhas. 

      

355 MOCHO ACOLCHOADO C/ RODAS   UN 5 

  

Banco giratório, sem enconto, assento com espuma injetada de 

alta densidades, revestimento em corano lavável, base com 5 pés 

em nylon injetado com rodízios giratórios.  Ajuste de altura.  

Altura regulável entre 50 e 60cm. 
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356 AUTOCLAVE 12LT   UN 2 

  

* Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em 

redes elétricas com variações entre 95 até 254 V; * Câmara Aço 

inox; * Programa único de Esterilização; * Desaeração e 

despressurização automática; * Teclado de controle; * Tampa e 

câmara em aço inox que facilita a limpeza; * 3 bandejas em 

alumínio anodizado; * Secagem eficiente com porta entreaberta; * 

Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões; * Garantia: 2 

anos; * Potência não Inferior a 1.600 Watts; 

      

357 
APARELHO SELADOR P/SELAR MATERIAL P/ 

AUTOCLAVE 
  UN 2 

  

Seladora Odontológica 30 cm, para o papel grau cirúrgico. 

Selagem com 10 milímetros de espessura e comprimento de solda 

de 30cm. Sistema elétrico bivolt, podendo ser alimentado em 110 

ou 220 volts. Temperatura de solda - 160ºC a 200ºC Tempo de 

aquecimento - 4 a 7 minutos. 

      

358 CLORANFENICOL INJ 01G INJ   UN 1000 

  

Cloranfenicol Injetavel 01g - cada comprimido revestido de 250 

mg contém:cloranfenicol 250 mg; excipientes: povidone, celulose 

microcristalina, dióxido de titânio, talco, polímero metacrilato, 

corante.  

      

359 CAPTOPRIL 50 MG CP   CP 2000 

360 DIMETICONA 10MG/ML C/ 10ML GTS   FRASC 1000 

361 BUSCOPAN COMPOSTO GTS   FRASC 500 

362 METOCLOPRAMIDA GOTAS   FRASC 300 

363 SULFAMETOXAZOL SUSP   FRASC 1000 

364 HALOPERIDOL INJET. 5 MG/ 1ML   AP 500 

365 SULFATO DE MAGNÉSIO   CP 500 

366 IVERMECTINA CP   CP 3000 

367 RESPIRIDONA 1MG   CP 1000 

368 RESPIRIDONA 2MG   CP 1000 

369 RESPIRIDONA 3MG   CP 1000 

370 AGULHA 20X0,55MM CX C/ 100UNID   CX 10 

371 AGULHA 40X1,2 CX C/ 100UNID   CX 10 

372 ANLODIPINO 2MG INJETAVEL   AP 300 

373 ACEBROFILINA XAROPE ADULTO C/ 80ML   UN 1000 

374 VITAMINA C INEJETÁVEL C/ 5ML   AP 5000 

375 VITAMINA K   AP 500 

376 
LAMINA FOSCA PARA ANÁLISES EM LABORATORIO CX 

C/ 100 UNID 
  CX 200 

377 TRAMADOL INJETÁVEL   AP 2000 

378 TRAMADOL CP.   CP 4000 

379 FENITOINA 100MG CP   CP 1000 

380 FENITOINA INJETÁVEL   AP 1200 

381 KETAMIM INJETÁVEL   AP 1500 

382 MORFINA (DIMORF) INJETÁVEL   AP 1000 

383 GEL PARA ULTRASSON C/ 5000ML   UN 10 

384 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML   UN 2000 

385 CLAMP UMBILICAL   UN 1500 

386 ESCOVA DIGERMANTE   UN 20 

387 PRO PÉ ( MEIA CIRURGICA   UN 1000 
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388 TIRAS PARA GLICEMIA C/ 50UNI   CX 100 

389 SOL. RINGER SIMPLES C/ 500ML   UN 1000 

390 CLOREXDINA (RIODEX) 2%  1000ML CX/12 UNI   CX 10 

391 AGULHA P/ RAQUI DESC. 22GX3   UN 600 

  

Agulha para Raqui Desc. 22Gx3 em Caixas  c/ 25 Unidades - -

Agulha de ponta Quincke com design que proporciona velocidade 

no retorno do líquor e melhor fluxo do agente anestésico; -

Encaixe canhão/ estilete orienta posicionamento adequado do 

bisel e fixa o estilete evitando deslocamento durante a punção; -

Canhão translúcido que proporciona rápida visualização do líquor; 

-Estilete ajustado à agulha reduz possibilidade de remoção de 

tecidos durante a punção; -Látex Free. -Estéril. 

      

392 ABSORVENTE PÓS – PARTO   UN 1000 

393 AGULHA P/ RAQUI DESC. 25GX3   UN 600 

  

Agulha p/ Raqui Descartavel  25Gx3 c/ 25 unidades - -Agulha de 

ponta Quincke com design que proporciona velocidade no retorno 

do líquor e melhor fluxo do agente anestésico; -Encaixe canhão/ 

estilete orienta posicionamento adequado do bisel e fixa o estilete 

evitando deslocamento durante a punção; -Canhão translúcido que 

proporciona rápida visualização do líquor; -Estilete ajustado à 

agulha reduz possibilidade de remoção de tecidos durante a 

punção; -Látex Free. -Estéril. 

      

394 ESPATULA DE AYRES PCT/100   PCT 150 

  

Espatula de Ayres  em Pacotes c/ 100 -  - Material não estéril, de 

uso médico, descartável e uso único; - Madeira de 

reflorestamento. - Validade Minima: 5 anos; - utilizado em 

exames ginecológicos para a obtenção do material cérvico-vaginal 

(colo do útero). 

      

395 FIXADOR AUTOMATICO RXP/38L   GL 10 

  
Fixador para revelação automatica de Raio X,galão para preparar 

38 litros. 
      

          

 

5. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

 
5.1 Os recursos orçamentários e financeiros necessários ao atendimento do pagamento das 
obrigações decorrentes desta licitação estão alocados na Certidão emitida pelo Setor de 
Contabilidade. 
 

6. PRAZO DA PROPOSTA: 

 
6.1 O Prazo de validade da presente proposta será de 60 (sessenta) dias, contados da data da 
abertura dos envelopes.  
 

7. ENTRAGADOS PRODUTOS: 

 
7.1 Os produtos deverão ser entregues da seguinte forma: 
 
7.1.1 Os objetos serão solicitados conforme a necessidade e solicitação da Secretaria Municipal de 
Saúde, e deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde, pelo prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis a contar do recebimento da requisição devidamente assinada. 
 
7.1.2 os Objetos deverão ser entregues em embalagens originais e deverão conter nas respectivas 
embalagens as seguintes informações: 
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a) Data de fabricação e data de vencimento; 

 
b)  Número de registro emitido pela ANVISA; 

 
c)  No caso dos objetos genéricos deverão constar “MEDICAMENTO GENÉRICO” dentro de uma 
tarja amarela e impresso “Lei nº 9.787/99”. 
 
7.1.3 O prazo de validade dos medicamentos deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses a contar 
da entrega do material. Exceto para os materiais com prazo inferior estipulado pelo fabricante, 
nesses casos, não deverá ser inferior a ¾ (três quartos) daquele estipulado pelo fabricante; 
 
7.1.4 A licitante vencedora garantirá a qualidade dos medicamentos pelo prazo estabelecido pelo 
fabricante. 
 
7.1.5 os materiais deverão ser embalados e transportados adequadamente, de forma a assegurar 
a sua qualidade. 
 
7.1.6 Os produtos deverão ser entregues conforme solicitação do Setor de Compras de segunda a 
sexta feira, das 7:00 às 17:00 horas, não se responsabilizando por entregas fora destes horários e 
dias. 
 
7.1.7 As despesas com transporte, fretes, bem como qualquer outro relacionado à entrega do 
produto é de total responsabilidade da contratada. 
  
7.1.8 Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade dos objetos 
obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em desacordo com ao 
presentado na proposta, num prazo máximo de 05(cinco) dias úteis. 
 
7.1.9 A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da 
PREFEITURA, encarregada de acompanhar a entrega dos medicamentos prestando 
esclarecimentos solicitados atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as entregas e 
anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado por um encarregado da Pasta. 
 

8. PAGAMENTO: 

 
8.1 O prazo de pagamento dos produtos será de no Máximo 30 (trinta) dias, contados a partir da 
data de entrega dos mesmos, acompanhada da respectiva documentação legal (NF) Nota Fiscal 
Eletrônica, devidamente atestada pelo setor de Compra e Gestor Responsável. 
 
 
 
 Edilaine Francisca Americano 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
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MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL 
 
Á PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE - PA 
COMISSÃO DE PREGÃ PRESENCIAL  
 
PROCESSO N. º064/2018 
PREGÃO PRESENCIAL N. º 057/2018 
A Empresa __________________________________, CNPJ nº________________, estabelecida 
na(endereço), vem apresentar proposta de preços para os fins de participação do Processo 

Licitatório nº 064/2018, Pregão Presencial nº 057/2018, que tem como objeto Aquisição de 
Medicamentos Hospitalar, Medicamentos Atenção Básica de Saúde/Assistência Farmacêutica, 
Medicamentos Controlados, Material Técnico e Insumos para Hospitalar, Insumos para Atenção 
Básica, Vigilância em Saúde, Material para Raio-X, Instrumental Cirúrgico Hospitalar, Aparelhos 
e Equipamentos Hospitalar e Equipamentos para saúde Bucal para serem utilizados na Rede 
pública de Saúde do Município de Cumaru do Norte - PA., da seguinte forma e  valor Previsto 
estimado de R$:  3.153.145,37 (Tres milhões cento e cinquenta e três mil cento e quarenta e cinco 
reias e trinta e sete centavos). 
 

PLANILHA QUANTITATIVA E QUALITATIVA DOS PRODUTOS 
 

 

Item Descrição Marca: UND QTD 
V. 

Unitário 
TOTAL 

1 
APARELHO DE GLICOSE  MONITORAMENTO NO 

SANGUE 
  UN 15     

  

Aparelho de Glicose  Monitoramento no sangue,entensão do 

exame 10-600mg/DL volume da amsotra 0.5 UL tempo do exame 

5 segundos amostra para exame: sangue fresco capilar,calibragem 

plasma ou equilavalente método de analise:eletroquimico medido 

r de teste :tira reagente ,fonte de energia uma baterai de litio de 

3.0 v (cr2032,descartavel) capacitade da memoria 250exames de 

sangue dimesaçoes do aparelho:95x41.5x175(mm)peso (com 

bateria inclusa):42.4 g 

          

2 
ACIDO TRANEXAMICO INJETÁVEL, AMPOLA 50MG/ML 

5ML. 
  UN 4000     

  
Acido Tranexamico Inj 50mg/ml 5ml - Ácido Tranexâmico 

solução injetável 50mg/ml, ampola 5 ml. 
          

3 ADRENALINA INJ 01MG/ML 01ML   UN 300     

  

Adrenalina Inj 01Mg/ml 01ml - Composto por 1% Lidocaína com 

Adrenalina Braun, 10 mg/ml + 0,01 mg/ml, solução injetável 

contém 10 mg decloridrato de lidocaína e 0,01 mg de cloridrato 

de adrenalina por cada ml. 

          

  AGUA DESTILADA 1000ML   UN 440     

  
Agua Destilada em 01 Litro - Agua destilada é uma substancia 

pura, contém 
          

5 AGUA OXIGENADA 1000ML   LT 50     

  

Agua Oxigenada em 01 Litro - Água Oxigenada 10 vol. é um 

medicamento antisséptico tópico, utilizado para assepsia de 

ferimentos e em gargarejos ou bochechos. 

          

6 AGUA PARA AUTOCLAVE 5000ML   UN 120     

  

Agua para Autoclave em Galão de 5 Litros - Para uso em 

autoclaves, confecção de próteses e artesanatos, enxágue de 

vidraria e instrumentos e outros que necessitem de água pura 

isenta de químicos, minerais e sais solúveis. * Não injetável. * 

Não estéril e quimicamente pura. * Isenta de sais solúveis. * Água 

obtida através do processo de condensação do vapor de água 

obtido pela ebulição ou pela evaporação. 
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7 AGUA PARA INJEÇÃO EM UNIDADES DE 10ML   UN 20000     

  
Agua Para Injeção em Unidades de 10ml -  Água para injeção 

(D.C.B.: 09320). 
          

8 AGULHA DESC. 13X4,5 CX/100   CX 40     

  

Agulha Desc. 13X4,5 cx/100 - Cânula siliconada que desliza 

facilmente, diminuindo a dor do paciente; - Bisel trifacetado que 

torna a aplicação mais fácil e reduz a dor do paciente; - Canhão 

colorido para facilitar a identificação visual do calibre da agulha; - 

Protetor plástico que garante a total proteção da agulha para um 

melhor acoplamento à seringa; 

          

9 AGULHA DESC. 25X7 22G1 CX/100   CX 100     

  

Agulha Descartavel 25x7 22G1 em Caixa C/100 - Produzida em 

diversos tamanhos, a AGULHA HIPODÉRMICA NIPRO tem 

cânula com bisel trifacetado ultra-afiado e parede fina, que 

permite maior vazão com menor pressão. Com melhor 

lubrificação, garante uma aplicação parenteral segura com mais 

conforto ao paciente. 

          

10 AGULHA DESC. 30X8 22G1/4 CX/100   CX 100     

  

Agulha Desc. 30X8 22G1/4 CX/100 - Agulha descartável 

intravascular e intramuscular para infusão de medicamentos e 

extração de sangue e fluídos corpóreos. Com corpo de aço 

inoxidável com bisel trifacetado e siliconizado para uma punção 

atraumática com adaptação universal para seringa tipo luer. 

Indentificando por cor o número e o calibre, tampa protetora do 

corpo em polipropileno, embalada individualmente, tipo blister 

em papel grau cirúrgico, esterilizada em óxido de etileno. 

          

11 ALCOOL 70% HOSPITALAR 100ML   LT 400     

  

ALCOOL 70% HOSPITALAR DE 01 LITRO - Composição 

Álcool é um termo genérico para designar uma família de 

substâncias químicas orgânicas de propriedade comuns. Os 

membros desta família incluem: etanol, metanol, isopropanol 

entre outros.2 A substância mais ingerida desta família é o etanol, 

substância lícita, produzida desde a antiguidade pela fermentação 

de açúcares 

presentes em cereais, raízes e frutas. 

          

12 ALCOOL IODADO 01% 1000ML   LT 100     

  
Alcool Iodado 01% em unidades de 01 Litro - Solução alcoólica 

de Iodo ressublimado e iodeto de potássio. 
          

13 ALGODAO HIDROFILO 500G   UN 200     

  

Algodao Hidrofilo 500g - O Algodão Hidrófilo é confeccionado 

com fibras 100% algodão. Macio e absorvente, é ideal para a 

higiene e anti-sepsia da pele, além de ser de amplo uso no 

ambiente hospitalar. Utilizado para higienização, anti-sepsia da 

pele além de amplo uso no ambiente hospitalar, que proporciona 

um melhor aproveitamento do produto. O Algodão Hidrófilo é 

bastante absorvente, devido ao tratamento especial que é dado às 

fibras de algodão; Indicado para uso hospitalar em curativos, 

assepsias ou como absorvente de sangue e secreções líquidas; 

Macio e absorvente; Indicado para secar os dentes do paciente e 

assepsias; Alta absorção de líquidos; Não estéril; 100% puro 

algodão: macio e extra-absorvente; Formato: Rolo; Cor: Branco; 

Peso: 500g; 

          

14 AMICACINA INJ 100MG   UN 20     

  

Amicacina Injetavel 100mg -Sulfato de amicacina 100mg/2mL 

Cada ampola contém 133,50mg de sulfato de amicacina 

equivalente a 100mg de amicacina base.  

          

15 
AMIODARONA INJETÁVEL 50MG/ML 03ML- 

EMBALAGEM C/06 UNIDADES 
  UN 135     

  

Amiodarona Inetavel 50mg/ml 03ml - Solução injetável com 50 

mg/mL de cloridrato de amiodarona. Embalagens contendo 6 

ampolas de 3 mL ou 50 ampolas de 3 mL (embalagem hospitalar). 
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de amiodarona. Embalagens contendo 6 ampolas de 3 mL ou 50 

ampolas de 3 mL (embalagem hospitalar). 

16 BROMETO DE IPRATROPIO GTS. 0,025% 20ML   UN 200     

  

Brometo de Ipratropio GTS 0,025% 20ml - BROMETO DE 

IPRATRÓPIO Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999 

Solução para inalação (0,25mg/mL): embalagens  contendo 1 e 

50* frascos com 20mL *Embalagem  ospitalar USO ADULTO E 

EDIÁTRICO Cada mL (20 gotas) da solução para inalação 

contém: brometo de ipratrópio 0,25mg veículo q.s.p. 1mL (cloreto 

de benzalcônio, edetato dissódico, cloreto de sódio, ácido 

clorídrico e água purificada.) 

          

17 BROMIDRATO DE FENOTEROL GTS. 05MG/ML 20ML   UN 100     

  

Bromidrato de Fenoterol GTS 05MG/ml 20 ml - Cada mL (20 

gotas) da solução contém: bromidrato de fenoterol. 5mg Veículo 

q.s.p. 1Ml Excipientes: ácido cítrico, água de osmose reversa, 

metilparabeno, propilenoglicol, sacarina sódica e sorbitol. 

          

18 CATETER INTRAVENOSO N.18 G   UN 200     

  

Cateter Intravenoso n° 18g - Cateter Intravascular perférico Jelco 

Teflon; -Lote e validade expressos na embalagem; -Envelope com 

01 unidade; -Estéril: Óxido de Etileno; -Produto de uso único 

          

19 CATETER INTRAVENOSO N.20G   UN 2000     

  

Cateter Intravenoso n° 20g - Cateter Intravascular perférico Jelco 

Teflon; -Lote e validade expressos na embalagem; -Envelope com 

01 unidade;  

-Estéril: Óxido de Etileno; -Produto de uso único 

          

20 CATETER INTRAVENOSO N.22G   UN 3000     

  
Cateter Intravenoso n° 22g - Cateter Intravascular perférico Jelco 

Teflon; -Lote e validade expressos na embalagem; -Envelope com 

01 unidade; -Estéril: Óxido de Etileno; -Produto de uso único 

          

21 CATETER INTRAVENOSO N.24G   UN 3000     

  

Cateter Intravenoso n° 24g - Cateter Intravascular perférico Jelco 

Teflon; -Lote e validade expressos na embalagem;  -Envelope 

com 01 unidade;  -Estéril: Óxido de Etileno; -Produto de uso 

único 

          

22 CEFALOTINA INJ 01G   UN 600     

  
Cefalotina Inetavel 01g - Composição da Cefalotina Injetavel 

cefalotina sodica correspondente a 1g de base, carbonato acido de 

sodio 30 mg, diluente: agua para injecao 5 ml. 

          

23 CEFTRIAXONA INJ 01G   UN 5000     

  

Ceftriaxona Injetavel 01g - Cada frasco-ampola de Ceftriaxona 

dissódica 1g IV (uso intravenoso) contém: Ceftriaxona dissódica 

hemieptaidratada 1.192,953 mg **equivalente a 1000 mg de 

Ceftriaxona Cada ampola diluente (uso intravenoso) de 10ml 

contém água para injeção. 

          

24 CETOPROFENO 100MG INJ   UN 3000     

  

Cetoprofeno 100MG Injetavel - Contém: cetoprofeno 

....................... 100 mg (Celulose microcristalina, copovidona, 

dióxido de silício, estearato de magnésio, lactose monoidratada, 

simeticona, dióxido de titânio, corante laca amarelo quinolina, 

copolímero do ácido metacrílico, talco, citrato de trietila, 

bicarbonato de sódio, laurilsulfato de sódio, hipromelose, 

macrogol, água purificada). 

          

25 CIMETIDINA INJ 150MG/ML 02ML   UN 200     

  

Cimetidina Injetavel 150mg/ml 02ml - Cada ampola de 2ml 

contém:. Cimetidina ....................    300mg  . veículo q.s.p. 

....................         2ml    Veículo: ácido clorídrico, água para 

injeção. 

          

26 CLORETO DE POTÁSSIO INJ 10% 10ML   UN 1500     
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Cloreto de Potassio Inetavel 10% 10ml - Cloreto de Potássio 10% 

Cada mL contém: cloreto de potássio (D.C.B.: 02415) 100mg 

Excipientes: EDTA Dissódico e água para injeção. 

          

27 CLORETO DE SODIO INJ 20% 10ML   UN 1500     

  
Cloreto de Sodio InJetavel 20% 10ml - agua para injeção 

q.s.p..........100ML 
          

28 COLAGENASE C/ CLORANFENICOL POMADA 30G   UN 150     

  
Colagenase C/ Cloranfenicol Pomada 30g - Cada grama de 

pomada contém: colagenase...0,6 U cloranfenicol..0,01g veículo  

1,0g (veículo: vaselina líquida, vaselina sólida). 

          

29 
COLETOR INCON. 

URINARIA/PRESERVATIVO+EXTENSÃO 
  UN 100     

  

Coletor Incon. Urinaria/Preservativo + Extensão -  • Produzido em 

Polietileno (PE). • Possui alça para transporte. • Extensão em PVC 

flexível. • Possui graduação e transparência, permitindo avaliação 

e mensuração das drenagens. Para coleta e mensuração de 

secreções (gástricas, biliares, salivares), urina e fezes em 

pacientes que façam uso de sonda e/ou se encontram em repouso. 

          

30 COLETOR MAT PERFURO CORTANTE DESC. 13 LTS.   UN 300     

  

Coletor de Material Perfuro Cortante Descartavel 13 Lts - Coletor 

de materiais infectantes, cortantes, perfurantes, etc. Revestido de 

papelão que proporciona segurança total no descarte e transporte 

de materiais. 

          

31 COLETOR URINA DESC. ADULTO 2000ML   UN 400     

  

Coletor Urina Descartavel Adulto em Unidades de 2lts - coletor 

de urina de cordão, 2 litros, adulto. Coletor tipo saco, fabricado 

em PEBD transparente com cordão de PP para fechar e pendurar 

em suporte apropriado, tamanho único (27cm x 21cm) e 

marcações aproximadas com intervalos graduais de 50 e 100 ml 

até 2.000 ml. Produto médico-hospitalar de uso único, não estéril, 

atóxico e descartável. 

          

32 COMPLEXO B INJ 2ML   UN 10000     

  

Complexo B Injetavel em Unidades de 2ml - Composição Gotas 

(cerca de 20 gotas/ml) Drágeas Drágeas (conc.) Clor. de Tiamina 

(Vit. B1) 5 miligramas - - Mononit. de Tiamina (Vitamina B1) - 5 

miligramas 15 miligramas Riboflavina (Vitamina B2) - 2 mg 15 

miligramas Riboflavina-5-fosfato sódico (Vit. B2) 2 mg - - Clor. 

de piridoxina (Vitamina B6) 2 mg 2 mg 10 miligramas 

Nicotinamida (Vitamina PP) 20 miligramas 20 miligramas 50 

miligramas Pantotenato de cálcio (Vitamina B5) - 3 mg 25 

miligramas Dexpantenol (Vit.B5) 3 mg - -Biotina (Vitamina H) 

0,25 miligramas.68:73 

          

33 
COMPRESSA GAZE 7,5X7 5CM EM PACOTES DE 500 

UNIDADES 
  PCT 2400     

  
Compressa Gaze 7,5X7 5cm em Pacotes de 500 - Compressa de 

Gaze 100% algodão, 5 dobras, 8 camadas, 7,5x7,5 cm 

Esterilizadas a óxido de etileno. 

          

34 DESLANOSÍDEO 0,2MG/ML 2ML   UN 200     

  
Deslanosideo 0,2mg/ml 2ml - Composição: Cada mL contém: 

deslanosídeo .. 0,2 mg Veículo: ácido cítrico, fosfato de sódio 

dibásico, álcool etílico, glicerol e água para injetáveis.  

          

35 DETERGENTE ENZIMATICO 1000ML   LT 50     

  

Detergente Enzimatico  em Unidades de 1lt - * Detergente 

enzimático que possui 6 enzimas (amilase, lipase, protease, 

carbohidrase, peptidase e celulase) que atuam na redução de 

matéria orgânica nos artigos em até 5 minutos. * Sua formulação 

exclusiva contém tensoativos que associados com as enzimas 

resultam em uma maior eficiência na limpeza. 

          

36 DEXAMETASONA INJ 02MG 01 ML   UN 1000     
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Dexametasona inetavel 02mg 01ml - Solução injetável: cada 

ampola (1 ml) contém:dexametasona fosfato (na forma de fosfato 

sódico de Dexametasona (fosfato sódico de dexametasona 

equivale a 1,665 mg de dexametasona) 2,0 mg, veículo q.s.p. 1,0 

ml. 

          

37 DEXAMETASONA INJ 04MG/ML 2,5ML   UN 4500     

  

Dexametasona Inetavel 04mg/ml 2,5ml - Solução injetável: cada 

ampola (1 ml) contém:dexametasona fosfato (na forma de fosfato 

sódico de Dexametasona (fosfato sódico de dexametasona 

equivale a 1,665 mg de dexametasona) 2,0 mg, veículo q.s.p. 1,0 

ml. 

          

38 DICLOFENACO SÓDICO INJ 75/MG/ML 03ML   UN 10000     

  

Diclofenaco Sodico Injetavel 75/mg/ml  em Unidades de 03ml -  

Cada ampola de 3 ml contém: Diclofenaco sódico    75 mg 

Veículo q.s.p.    3 ml (Álcool benzílico, manitol, propilenoglicol, 

bissulfito de sódio, hidróxido de sódio, água para " 

tiploaded="true" tipwidth="450">injeção1) 

          

39 DIPIRONA SODICA INJ 500MG/ML 02ML   UN 12000     

  
Dipirona Sodica Injetavel 500mg/ml em unidades de 02ml - 

Hdróxido de sódio, edetato dissódico, metabissulfito de sódio e 

água para injetáveis.   

          

40 EQUIPO MACRO GOTAS PINÇA ROLETE   UN 10000     

  

Equipo Macro Gotas Pinça Rolete - :: Ponta Perfurante 

(Trifacetado) destinado à adaptação do Equipo em bolsas ou 

frascos plásticos, acompanhado de Tampa Protetora. :: Câmara 

Gotejadora flexível ajustada para macrogotas com 20 gotas = 1ml, 

pode em alguns modelos apresentar filtro de partículas de 15µ. :: 

Respiro de ar com filtro bacteriológico 0,2µ, assegura que todo ar 

admitido no interior do sistema seja filtrado, evitando o 

colabamento do soro. :: Tubo flexível em PVC, transparente, é 

destinado a transportar o líquido do recipiente de solução ao 

acesso venoso. :: Pinça Rolete ou Regulador de Fluxo destinado 

ao controle de gotejamento, regula o fluxo de solução entre o zero 

e o máximo. :: Pinça Clamp ou pinça “corta fluxo” assegura a 

interrupção do fluxo de solução quando necessário. :: Injetor 

Lateral em “Y” destinado à aplicação injeções de medicamento, 

através da introdução de agulhas na membrana autocicatrizante, 

além disso o equipo apresenta um suporte para dedos que atende a 

NR 32. :: Conector luer lock rotativo ou luer slip com tampa 

protetora. :: Esterilizadas por Óxido de Etileno 

          

41 DOPAMINA INJ HCL 5MG/ML 10ML   UN 250     

  

Dopamina Injetavel HCL 5mg/ml em Unidades de 10ml -  Cada 

mL da solução injetável contém:  Cloridrato de 

Dopamina............................................................................5mg 

Excipiente q.s.p 

....................................................................................1mL (cloreto 

de sódio, bissulfito de sódio, água de osmose reversa)  

          

42 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS C/ CLAMP   UN 3500     

  

Equipo Multivia 2 Vias C/ Clamp - Protetor (Tampa) dos 

conectores fêmea: componente adaptado aos conectores fêmeas, 

com a finalidade de vedá-lo e mantém a esterilidade do conector 

luer fêmea e do interior do infusor. Conector fêmea: possui 2 

conectores Luer Lock fêmea com conicidade de 6% (luer) padrão 

universal, de acordo com a NBR ISO 594-1/2003. Clamp corta 

fluxo: interrompe e reinicia o fluxo com segurança. Tubo flexível: 

confeccionado em PVC flexível, atóxico e transparente. Conector 

2 vias: converte 2 entradas em uma saída. Conector luer macho: 

possui um conector Luer Slip com conicidade de 6% (luer) padrão 

universal, de acordo com a NBR ISO 594-1/2003. Protetor do 

conector luer macho: mantém a esterilidade do conector luer 

macho e do interior do infusor. 

          

43 ESPARADRAPO IMPERM 10CMX4,5M   UN 1000     
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Esparadrapo impermeavel 10cmx4,5m - O Esparadrapo 

Impermeável é composto de tecido 100% algodão com resina 

acrílica impermeabilizante. Nele é aplicada massa adesiva à base 

de borracha natural, óxido de zinco e resina. Fácil de rasgar e de 

excelente flexibilidade, é indicado para diversos usos, como a 

fixação de curativos, ataduras. 

          

44 ETILERFRINA INJ 10MG/ML 01ML CX/6   CX 800     

  
Etilerfrina Injetavel 10MG/ml em Caixa com 6 unidades - Cada 

ampola de 1 ml contém 10 mg de cloridrato de etilefrina 

correspondes a 8,3 mg de etilefrina.  

          

45 FIO CAT GUT CROMADO -0- CX/24   CX 25     

  

Fio Cat Cromado 0 caixa c/ 24 unidades - O catgut cromado deve 

conter uma solucção de sais crômicos para retardar a absorção e, 

ser tingidos com pirogalol. está embalado em uma solução 

amaciante de 89,5% de álcool isopropílico p.a., 1,0% de 

dietiletanolamina, 0,25% de banzoato de sódio (grau farmacêutico 

USP) e água estéril para injeção q.s. para 100%. Atender a todas 

as especificações estabelecidas pela Farmacopéia Brasileira 3º e 

4º edições e pela United Stantes Pharmacopeia (USP) para suturas 

cirúrgicas absorvíveis. 

          

46 FIO CAT GUT CROMADO 1 CX/24   CX 25     

  

Fio Cat Cromado n° 1 em Caixa c/ 24 Unidades - O catgut 

cromado deve conter uma solucção de sais crômicos para retardar 

a absorção e, ser tingidos com pirogalol. está embalado em uma 

solução amaciante de 89,5% de álcool isopropílico p.a., 1,0% de 

dietiletanolamina, 0,25% de banzoato de sódio (grau farmacêutico 

USP) e água estéril para injeção q.s. para 100%. Atender a todas 

as especificações estabelecidas pela Farmacopéia Brasileira 3º e 

4º edições e pela United Stantes Pharmacopeia (USP) para suturas 

cirúrgicas absorvíveis. 

          

47 FIO CAT GUT CROMADO 2 CX/24   CX 15     

  

Fio Cat GUT Cromado n° 2 em Caixa c/ 24 Unidades - O catgut 

cromado deve conter uma solucção de sais crômicos para retardar 

a absorção e, ser tingidos com pirogalol. está embalado em uma 

solução amaciante de 89,5% de álcool isopropílico p.a., 1,0% de 

dietiletanolamina, 0,25% de banzoato de sódio (grau farmacêutico 

USP) e água estéril para injeção q.s. para 100%. Atender a todas 

as especificações estabelecidas pela Farmacopéia Brasileira 3º e 

4º edições e pela United Stantes Pharmacopeia (USP) para suturas 

cirúrgicas absorvíveis. 

          

48 KIT CATGUT SIMPLES OBSTETRICO CX C/ 12 KITS   CX 10     

  
O KIT CATGUT SIMPLES OBSTETRICO - FIO CATGUT 

SIMPLES 2-0, 3X75CM - AGULHA 3/8 CIR.TRG. 3.0 cm / 1/2 

CIR. CIL.  4.0 cm / 1/2 CIR. CIL.  5.0 cm 

          

49 
FIO DE SUTURA VICRYL - 0  (ACIDO POLIGLICÓLICO) C/ 

36 ENV 
  CX 10     

  

 Fio de Sutura Vicryl 0 (Ácido Poliglicólico)- Características:  - 

Estéril, Absorvível, Violeta Trançada, Classe IV - Tamanho do 

fio: 70cm - Garantia: Iso 900 - Validade: 3 Anos  - Armazenar a 

temperatura de 20º a 30 ºC 

          

50 
FIO DE SUTURA VICRYL - 1 (ACIDO POLIGLICÓLICO) C/ 

36 ENV 
  CX 10     

  

Fio de Sutura Vicryl 1 (Ácido Poliglicólico) - Características: - 

Estéril, Absorvível, Violeta Trançada, Classe IV - Tamanho do 

fio: 70cm - Garantia: Iso 9001 - Validade: 3 Anos  - Armazenar a 

temperatura de 20º a 30 ºC 

          

51 
FIO DE SUTURA DE ALGODAO 0 SEM AGULHA 15X45CM 

COM 24 UNID 
  CX 10     



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

66 

Avenida dos Estados, N. º 73 – Cumaru do Norte – Pará, CEP: 68.398-000 
CNPJ 34.670.976/0001-93 

 

  

É do tipo não absorvível, estéril e composta por um fio de algodão 

com alma de poliéster, multifilamentar, torcido, constituído por 

fibras extraídas da planta Gossypum sp e fibras sintéticas de 

etileno. - Apresentado nos diâmetros  0, sem agulha.  - O produto 

atende às especificações estabelecidas pela Norma ABNT NBR 

13904 – Fios para Sutura Cirúrgica, Farmacopeia Brasileira e pela 

FarmacopeiaAmericana (USP) para Suturas Cirúrgicas não 

absorvíveis. 

          

52 
FIO DE SUTURA DE ALGODAO 0 COM AGULHA 15X45CM 

COM 24 UNID 
  CX 10     

  

Fio de  Algodão Poliéster  N° 0. Apresenta-se em comprimentos 

preestabelecidos, com uma ou duas agulhas de diferentes tipos. 

Fechamento de incisões da pele; Procedimentos de plásticas em 

geral; Cirurgias Cardiovasculares; Cirurgias Odontológicas; 

Anastomoses Vasculares, Tenorrafias, ,Miorrafias e Neurorrafias. 

          

53 FIO 4.0 NYLON PRETO -0- CX/24   CX 20     

  

Fio 4.0 Nylon Preto - 0- em Caixas c/ 24 unidades - Sutura Nylon 

Monofilamento, do tipo não absorvível, estéril, composta de 

poliamida (cedeia alifática longa de polímeros de nylon 6 e nylon 

6,6), monofilamento. O pigmento utilizado para tingir a sutura de 

preto é a hemateína (extraída da planta Logwood, de cacordo com 

the Extra Pharmacopeia Martindale 31º Ed.). O produto deve 

atender a todas as especificações estabelecidas pela Farmacopeia 

Americana USP para Suturas Cirúrgicas Não Absorvíveis. 

          

54 FIO 5.0 NYLON PRETO 2-0 CX/24   CX 25     

  

Fio 5.0 Nylon Preto 2-0 Caixas c/ 24 unidades -  Sutura Nylon 

Monofilamento, do tipo não absorvível, estéril, composta de 

poliamida (cedeia alifática longa de polímeros de nylon 6 e nylon 

6,6), monofilamento. O pigmento utilizado para tingir a sutura de 

preto é a hemateína (extraída da planta Logwood, de cacordo com 

the Extra Pharmacopeia Martindale 31º Ed.). O produto deve 

atender a todas as especificações estabelecidas pela Farmacopeia 

Americana USP para Suturas Cirúrgicas Não Absorvíveis. 

          

55 FIO 4.0, 5.0 NYLON PRETO 3-0 CX/24   CX 25     

  

Fio 4.0 , 5.0 Nylon Preto 3-0 caixa c/ 24 Unidades -  Sutura Nylon 

Monofilamento, do tipo não absorvível, estéril, composta de 

poliamida (cedeia alifática longa de polímeros de nylon 6 e nylon 

6,6), monofilamento. O pigmento utilizado para tingir a sutura de 

preto é a hemateína (extraída da planta Logwood, de cacordo com 

the Extra Pharmacopeia Martindale 31º Ed.). O produto deve 

atender a todas as especificações estabelecidas pela Farmacopeia 

Americana USP para Suturas Cirúrgicas Não Absorvíveis. 

          

56 FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19MMX30M   UN 500     

  

Fita Adesiva AutoClave 19MMX30M - - Fita adesiva composta 

de papel crepado branco e adesivo à base de resina de borracha 

sintética que não deixa resíduos mesmo  após autoclavagem;- Para 

uso geral e fechamento de pacotes a serem esterilizados à vapor; 

          

57 FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MMX50M   UN 250     

  
Fita Adesiva Hospitalar 19mmx50m Fita de papel crepado a base 

de celulose, com adesivo a base de borracha natural e resinas. 

Contém látex de origem natural 

          

58 
FITA MICROPORE CIRURGICA 12,5MMX10M COR DA 

PELE 
  UN 20     

  

Fita Micropore Cirugica 12,5mmx10m - A fita cirúrgica 

microporosa é apresentada enrolado em carretéis plásticos com 

abas, protegidos também por capas transparentes que mantém a 

integridade do produto. Na cor da Pele e em várias dimensões. 

Produto "não estéril" 

          

59 FITA MICROPORE CIRURGICA 25MMX10M   CX 300     

  
Fita Micropore Cirugica 25mmx10m - A fita cirúrgica 

microporosa é apresentada enrolado em carretéis plásticos com 

abas, protegidos também por capas transparentes que mantém a 
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integridade do produto. Está disponivel na cor branca e em várias 

dimensões. Produto "não estéril". 

60 FIXADOR CITOLOGICO 100ML   UN 50     

  

Fixador Citologico 100ML - Fixador citopatológico  à base de 

propilenoglicol e álcool, sistema tipo spray com propriedades para 

fixação e sustentação da integridade celular de esfregaços de 

material biológico  estendidos em lâmina de vidro. Contem:  

Propilenoglicol PM 76.10..................10g Álcool AbsolutoPM 

46.07 qsp......... 100ml 

          

61 FLUCONAZOL CP. 150MG   CP 2000     

  

Fluconazol CP. 150MG - Cada cápsula contém: fluconazol 150 

mg.Excipiente (celulose microcristalina, lauril sulfato de sódio, 

estearato de magnésio, amido, dióxido de silício coloidal) q.s.p. 1 

cápsula.  

          

62 FUROSEMIDA INJ 10MG / ML 02ML   UN 1000     

  

Cada mL da solução injetável 

contém:furosemida..................................................10mg  Veículo 

q.s.p.....................................2mL  Excipientes: água para injeção e 

hidróxido de sódio. 

          

63 GAZE TIPO QUEIJO 91MTS 9 FIOS P/ CM 600G   RL 50     

  

Gaze Tipo Queijo 91 MTs 9 Fios p/cm 600g -  Confeccionada 

com fio 100% algodão, sendo composta por três dobras e oito 

camadas no formato 91cm x 91m. Por ser altamente absorvente, 

encontra larga utilização em curativos ou procedimentos 

operatórios, entre outros. A atadura Gaze Hidrófila encontra larga 

utilização em curativos ou procedimentos operatórios, inclusive 

no tratamento de queimaduras, na absorção de sangue e exsudato, 

na confecção de gazes vaselinadas ou furacionadas, chumaços de 

algodão (revestimento). 

          

64 GENTAMICINA INJ 10MG 01ML   AP 3000     

  

Gentamicina Injetavel 10mg 01ml -  Excipientes: metilparabeno, 

propilparabeno, metabissulfito de sódio, edetato dissódico, água 

para injeção.   Gentamicina base ....................  10 mg  Veículo 

q.s.p. .................... 1 ampola de 1 ml 

          

65 GENTAMICINA INJ 20MG/ML 01ML   AP 6000     

  

Gentamicina Injetavel 20mg/ml 01ml -  Excipientes: 

metilparabeno, propilparabeno, metabissulfito de sódio, edetato 

dissódico, água para injeção.   Gentamicina base ....................  20 

mg  Veículo q.s.p. .................... 1 ampola de 1 ml 

          

66 GENTAMICINA INJ 40MG/ML 02ML   AP 20000     

  

Gentamicina Injetavel 40mg/ml 02ml Caixa c/ 100 Unidades -  

Excipientes: metilparabeno, propilparabeno, metabissulfito de 

sódio, edetato dissódico, água para injeção.   Gentamicina base 

....................  40 mg  Veículo q.s.p. .................... 1 ampola de 1 ml 

          

67 GENTAMICINA INJ 80MG/ML   AP 30000     

  
Gentamicina Injetavel 80mg/ml em Caixas c/ 100 unidades -  

Gentamicina base .................... 80 mg Veículo q.s.p. .................... 

1 ampola de 2 ml 

          

68 GLICOSE 25% INJ 10ML   AP 3000     

  

Glicose 25% Injetavel 10ml -  Glicose 25%Cada mL da  solução  

contém: glicose anidra (D.C.B. 04485)...............27,5mg  

Equivalente  a 250 mg de glicose monoidratada.  Excipiente: 

Água para injeção q.s.p. OSMOLARIDADE: 1.261,5mOsm/L 

CONTEÚDO CALÓRICO: 772,5cal/L 

          

69 GLICOSE 50% INJ 10ML   AP 4000     
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Glicose 50% injetavel em 10 ML -  Glicose 50%Cada  mL da  

solução  contém: Glicose anidra (D.C.B. 04485)...............455mg 

Equivalente  a 500 mg de glicose monoidratada Excipiente: Água 

para injeção q.s.p.  OSMOLARIDADE: 2,523mOsm/L  

CONTEÚDO CALÓRICO: 1.545cal/L 

          

70 GLUCONATO DE CALCIO INJ 10% 10ML   AP 500     

  

Gluconato de Calcio Injetavel 10% 10ml - COMPOSIÇÃO Cada 

mL contém: gliconato de cálcio 100 mg sacarato de cálcio 

tetrahidratado 5,023 mg ácido lático 0,041 mL água para 

injetáveis, estéril e  pirogênica q s p 1 mL Cada 100 mg de 

gliconato de cálcio proporciona 0,465 mEq de cálcio 

correspondente a 9,3 mg de cálcio elementar, cada 5,023 mg de 

sacarato de cálcio tetrahidratado proporciona 0,031 mEq de cálcio 

correspondente a 0,627 mg de cálcio elementar. 

          

71 GLUTARALDEIDO 2% 1.000ML/ GLUTALABOR   LT 600     

  
Glutaraldeido 2% 1.000ml / Glutalabor - Cada 1 L de produto 

contém:  Substância Qtde. Glutaraldeído 20 g Di-Quaternário de 

Amônio 4 g Veículo q.s.p. 1000 ml. 

          

72 HEPARINA SODICA INJ 5.000UI/ML 05ML   AP 250     

  

Heparina Sodica Injetavel 5.000UI/ML 05ML - Frasco-ampola 

subcutânea Heparina Sódica (DCB 0657.03-4) 5.000 UI 5.000 UI 

Veículo estéril q.s.p. 5 ml (Veículo subcutânea: água para 

injetáveis) (Veículo frasco-ampola: cloreto de sódio, álcool 

benzílico, água para injetáveis) 

          

73 HIDROCORTISONA INJ 100MG S/DIL   UN 200     

  
Hidrocortisona Injetavel 100MG S/DIL - Pó liófilo para solução 

injetável 100 mg: caixa com 50 frascos-ampola. 
          

74 HIDROCORTISONA INJ 500MG   UN 3000     

  

Hidrocortisona Injetavel 500MG - Composição de Cortisonal 

Hidrocortisona Cada frasco-ampola de 500 mg contém: 

Hidrocortisona (succinato sódico) 500 mg. Cada frasco-ampola do 

diluente contém 4,0 ml de água estéril para injeção. 

          

75 HIOSCINA COMPOSTA INJ 05ML   AP 4000     

  

Hioscina Composta em Injetavel de 05 ML - Solução Injetável 

Cada ampola contém: Dipirona sódica    2500 mg Butilbrometo de 

escopolamina    20 mg Veículo: água para injeção, bissulfito de 

sódio 

          

76 LABORIODINE DEGERMANTE 1000ML CX/12/PVPI   CX 50     

  

Laboriodine Degermante  - Caixas com 12 Unidades de 1LT 

PVPI - COMPOSIÇÃO: iodopolividona 10% (que equivale a 1% 

de iodo ativo) e veículo aquoso (água deionizada e agentes 

tamponantes). 

          

77 LACTIPAN CAP 1000MG EM CAIXAS C/ 12 USO ADULTO   CX 500     

  

Lactipan CAP 1000MG em Caixas c/ 12 Unidades para Uso 

Adulto - capsulas contendo 8 bilhoes de streptococcus lactis, 1 

bilhao de lactobacillus bulgaricus e 1 bilhao de lactobacillus 

acidophilus 

          

78 LACTIPAN ENV.200G CX/06 (USO PEDIATRICO)   CX 600     

  

Lactipan env. 200MG em Caixas c/ 06 Unidades para Uso 

Pediatrico - capsulas contendo 8 bilhoes de streptococcus lactis, 1 

bilhao de lactobacillus bulgaricus e 1 bilhao de lactobacillus 

acidophilus. 

          

79 LAMINA DE BISTURI N. 24 CX 100   CX 200     

  

Lamina de Bisturi n° 24, Caixa c/ 100 Unidades - Lâmina Bisturi 

Estéril NR 24 C/ 100 un Número 24  - Utilizadas para corte de 

pele,tecidos e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos; - 

Grande resistência à corrosão e perda de afiação; - Mantêm-se 

estéreis preservando a integridade asséptica do produto. 

          

80 
LIDOCAINA GELEIA 2% ESTERIL 30ML CX10 

(XYLESTESIN) 
  CX 200     
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Lidocaina Geleia 2% Esteril 30Ml em Caixas c/ 10 Unidades - 

Composição da Xylocaina Geleia Cada 5 g contém: cloridrato de 

lidocaína ....................100 mg Excipientes q.s.p. .................... 5 g 

Excipientes: hipromelose, hidróxido de sódio, ácido clorídrico, 

metilparabeno, propilparabeno e água purificada. 

          

81 LIDOCAINA INJETAVEL 2% 20ML S/ VASO GEN   UN 3000     

  

Lidocaina Injetavel 2% 20ML s/ Vaso GEN - composição com 

vasoconstritor - 2% cada ml contém : cloridrato de 

lidocaína.......... 20 mg hemitartarato de epinefrina (equivalente a 

5ág de epinefrina) ............... 9,1 ág veüculo estéril q.s.p. 

.......................1,0 ml. 

          

82 LUVAS CIRURGICA EST. 7,5 CX200   CX 100     

  

Luvas Cirugica Est. 7,5 em Caixas c/ 200 Pares -  - Fabricada em 

látex; - Com pó bio absorvível; - Formato anatômico; - 

Esterilizada por radiação Gama; - Superfície lisa; - Micro 

texturizada na ponta dos dedos; - Embalada em envelope 

contendo um par de luvas;  

          

83 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. GDE CX/100   CX 80     

  

Luvas  de Procedimento Tamanho G em Caixas c/ 100 Unidades -  

•Luva de Látex para procedimento talcada  •Totalmente 

impermeável a água e outros fluidos, com resistência a ácidos, 

bases gordurosas e alcoóis. •Comprimento de 240 mm da ponta 

do dedo médio a bainha. •Levemente pulverizada com pó bio-

absorvível à base de amido de milho.  

          

84 LUVAS CIRURGICA EST. 8,0CX/200   CX 100     

  

 Luvas Cirugica Est. 8,0 Caixa com 200 Unidades -  - Fabricada 

em látex; - Com pó bio absorvível; - Formato anatômico; - 

Esterilizada por radiação Gama; - Superfície lisa; - Micro 

texturizada na ponta dos dedos; - Embalada em envelope 

contendo um par de luvas;  

          

85 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. MED CX/100   CX 500     

  

Luvas de Procedimentos em Tamanho M caixas c/ 100 Unidades -  

•Luva de Látex para procedimento talcada  •Totalmente 

impermeável a água e outros fluidos, com resistência a ácidos, 

bases gordurosas e alcoóis.  •Comprimento de 240 mm da ponta 

do dedo médio a bainha. •Levemente pulverizada com pó bio-

absorvível à base de amido de milho.  

          

86 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. PEQ CX/100   CX 600     

  

LUvas de Procedimentos no Tamanho P em Caixas de 100 

Unidades -  •Luva de Látex para procedimento talcada  

•Totalmente impermeável a água e outros fluidos, com resistência 

a ácidos, bases gordurosas e alcoóis.  •Comprimento de 240 mm 

da ponta do dedo médio a bainha. •Levemente pulverizada com 

pó bio-absorvível à base de amido de milho.  

          

87 MASCARA DESC. SIMPLES C/ELASTICO C/50   PCT 500     

  

Mascara Descartavel Simples c/ Elasticos em Pacotes c/ 50 

Unidades - Desenvolvida para a proteção do usuário pelas vias 

nasais e bucais. Confeccionada em não tecido (SMS), possuindo 

Três camadas soldadas eletronicamente por ultrassom. As 

camadas internas e externas são constituídas de não tecido 

Spunbonded e a camada intermediária é composta por não tecido 

Meltblown, que constitui o meio filtrante. •  camada com filtro, 

que proporciona um BFE (Eficiência de Filtragem Bacteriana) 

maior que 95 %. • Disponível na Opção: Elástico  • Solda por 

ultrassom • Disponível na cor branca • Descartável e de uso único 

          

88 MASCARA PARA NEBULIZADOR ADULTO (MICRO)   UN 120     

  
Mascaras para Nebulizador Adulto Micro - Máscara em pvc 

(cloreto de polivinila) resistente e não tóxico. 
          

89 MASCARA P/ NEBULIZADOR INFANTIL (MICRO NEBUL)   UN 100     
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Mascara p/ Nebulizador Infantil (Micro Nebul) - Máscara em pvc 

(cloreto de polivinila) resistente e não tóxico. 
          

90 METILERGOMETRINA INJ 0,2MG/ML 01ML   AP 1500     

  

Metilergometrina Inetavel 0,2mg/ml 01ml - Solução Injetável  

Cada ampola de 1ml contém: Maleato de metilergometrina    0,2 

mg Veículo: ácido tartárico, álcool etílico, glicerol, ácido maléico, 

água para injeção. 

          

91 METOCLOPRAMIDA INJETAVEL 5MG/ML 02ML.   UN 2000     

  
Cada Ampola De 2 Ml Contem: Monocloridrato De 

Metoclopramida 10 Mg; Agua Para Injecao Q.S.P. 2 Ml. 
          

92 METRONIDAZOL INJ 100ML 500MG   UN 2000     

  

Via intravenosa Solução injetável. Cartucho com 1 bolsa plástica 

de 100 mL de solução a 0,5% (500 mg) de metronidazol. 

Composição Cada bolsa plástica de 100 mL de solução a 0,5% 

contém: metronidazol...500 mg excipientes q.s.p...100 mL 

(fosfato de sódio dodecaidratado, ácido cítrico anidro, cloreto de 

sódio, água para injetáveis). 

          

93 NEGATOSCOPIO DE 2 CORPOS PINTAGO   UN 1     

  

Construído em chapa de aço pintado 0,75 mm, com acabamento 

pintura eletrostática. Fixação na parede, visor acrílico, 04 

lâmpadas fluorescente 15 W.B189 Bivolt. Dimensões: 0,78 x 0,49 

x 0,09 m.   

          

94 NEOCAINA INJ 0,5% PESADA 04ML   AP 500     

  
Cada mL da solução injetável contém: cloridrato de  Bupivacaína 

...... 5mg glicose..........80mg água para injetáveis q.s.p. ....... 1 mL 

(Contém: ácido clorídrico e/ou hidróxido de sódio q.s.p. pH) 

          

95 NITROFURASONA POMADA 500G   UN 100     

  

Para Uso em queimaduras de 2° e 3° graus, quando existe 

resistências bacterianas real ou potencial a outros agentes. 

Formula: Nitrofural .........................................2mg/g Veículo 

...............................................qsp. 

          

96 OLEO MINERAL 100ML   UN 500     

  
Óleo Mineral ............ 100%. Nome químico: mistura de 

hidrocarbonetos parafínicos, ciclo parafínicos e aromáticos 

saturados e insaturados provenientes da destilação do petróleo  

          

97 OXACILINA INJ 500MG SOL.   FRASC 500     

  

Composição: Cada frasco-ampola contém: oxacilina (na forma de 

oxacilina sódica) 500 mg* Cada ampola de diluente contém: água 

para injetáveis q s p 5 mL *Cada 1,05 de oxacilina sódica 

equivale a 1,00 mg de oxacilina base. 

          

98 PAPEL GRAU CIRURG. 200MMX100M BOB. TUBULAR   RL 100     

  

·Papel Grau cirúrgico 60 g/m²utilizado para garantir a resistência 

mecânica, barreira microbiológica e o controle da porosidade para 

manutenção da esterilidade; ·Papel Grau cirúrgico isento de furos, 

sem corantes, repelente a líquidos, resistente a rasgos e inodoro; 

·Toda embalagem primaria CIPAMED tem o numero de lote de 

fabricação. ·Embalagem registrada no Ministério da Saúde. 

·Cores diferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização. 

          

99 PAPEL GRAU CIRURG. 300MMX100M   RL 100     

  

·Papel Grau cirúrgico 60 g/m²utilizado para garantir a resistência 

mecânica, barreira microbiológica e o controle da porosidade para 

manutenção da esterilidade; ·Papel Grau cirúrgico isento de furos, 

sem corantes, repelente a líquidos, resistente a rasgos e inodoro; 

·Toda embalagem primaria CIPAMED tem o numero de lote de 

fabricação. ·Embalagem registrada no Ministério da Saúde. 

·Cores diferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização. 

          

100 PENICILINA BENZATINA INJ 1.200.000UI CX/50 BEPEBEN   FRASC 4000     
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Cada mL de suspensão contém: Excipientes q.s.p. ....................1 

mL benzilpenicilina benzatina .................... 300.000 U 

Excipientes q.s.p. ....................1 mL Excipientes: Citrato de sódio, 

carboximetilcelulose sódica, povidone, metilparabeno, 

propilparabeno. Diluente: Água para injeção 

          

101 PENICILINA BENZATINA INJ 600.000UI S/DIL   FRASC 1500     

  

Cada mL de suspensão contém: benzilpenicilina benzatina 

.........150.000 U  Excipientes q.s.p. ....................1 mL 

benzilpenicilina benzatina .................... 300.000 U Excipientes 

q.s.p. ....................1 mL Excipientes: Citrato de sódio, 

carboximetilcelulose sódica, povidone, metilparabeno, 

propilparabeno. Diluente: Água para injeção 

          

102 RIODENE DEGERMENTE 100MLCX12/PVPI   CX 25     

  

Riodeine Dermo Suave Degermante é um produto a base de 

polivinil pirrolidona iodo (PVP-I) em solução degermante, 

contendo 1% de iodo ativo, um complexo estável e ativo que 

libera iodo progressivamente. É ativo contra todas as formas de 

bactérias não esporuladas, fungos e vírus. É indicado para anti-

sepsia da pele, mãos e antebraços. 

          

103 SCALP 23 G   UN 10000     

  Scalp P/ Infusão Endovenosa Estéril Nº 23G - Embramed.           

104 SCALP 25 G   UN 15000     

  

ESPECÍFICAÇÕES: - Possui conector universal tipo Luer Lock. - 

Suporte com aletas, em polietileno, que permite empunhadura 

segura. - Asas de sustentação, codificada por cores, que 

diferenciam o calibre. - Embalados individualmente em PVC. - 

Tubo flexível: confeccionado em PVC, atóxico, apirogênico e 

transparente; - Agulha em aço inox, bísel curto, trifacetado, 

provido de protetor plástico. - Estéril. - Esterilizado por óxido de 

etileno. - Tamanho: 25G 

          

105 SERINGA DESC. 03ML C/ AG 25X7   UN 20000     

  

Agulha descartável e estéril de qualidade e precisão BD. Corpo de 

aço inoxidável biselado. canhão em plástico, provida de protetor, 

esterilizada a óxido de etileno. Embalada individualmente, 

constando externamente os dados de identificação e procedência, 

resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, 

capaz de manter sua integridade. Procedência nacional. 

          

106 SERINGA DESC. 05ML C/ AG 25X7   UN 25000     

  

• Bico Luer Slip ou Luer Lock  • Estéril – Esterilizada a Óxido de 

Etileno (ETO) • Atóxica e apirogênica • Corpo transparente • 

Cilindro com anel de retenção • Siliconada • Descartável e de uso 

único 

          

107 SERINGA DESC. 10ML C/ AGULHA 25X7   UN 25000     

  Seringa Descartável Luer Lock 10 ml c/ Agulha 25x7.           

108 SERINGA DESC. 20ML AG 25X7   UN 25000     

  

É utilizada para injeções intramusculares, intradérmicas e 

intravenosas no que diz respeito à: coleta de sangue, injeção de 

soluções medicamentosas, aspirar fluidos corpóreos entre outros; - 

Cilindro translúcido em polipropileno; - Êmbolo em polipropileno 

de grau médico; - Agulha em aço inoxidável (304 ou ISO 7153-

1); - Retentor hermético, que garante suave deslizamento dentro 

do cilindro; - Conector tipo Luer Slip (central e lateral); - Escala 

volumétrica demarcada em mililitros, de fácil leitura e dosagem 

exata das  soluções; - Agulha hipodérmica descartável que 

permite acesso intravascular e intramuscular na  infusão de 

medicamentos, extração de sangue e fluidos corpóreos; - Cânulas 

em aço inoxidável com bisel trifacetado e siliconizado para uma 

punção  atraumática; - Tampa protetora da cânula em 

polipropileno. 

          

109 SOL. FISIOLOGICO 0,9% 500ML (CLOR. SODIO)   FRASC 20000     



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

72 

Avenida dos Estados, N. º 73 – Cumaru do Norte – Pará, CEP: 68.398-000 
CNPJ 34.670.976/0001-93 

 

  

O Soro fisiológico é uma solução isotónica em relação aos 

líquidos corporais, que contêm 0,9%, em massa, de NaCl em água 

destilada, ou seja, cada 100mL da solução aquosa contém 0,9 

gramas do sal. Assim, 100 mL de soro fisiológico contem 0,354 

gramas de Na+ e 0,546 gramas de Cl-, com pH = 6,0. 

          

110 SOL. GLICO FISIOLOGICO 500ML   FRASC 2500     

  
Solução injetável de glicose a 5% + solução de cloreto de sódio a 

0,9% ..  Bolsas de polipropileno transparente SISTEMA 

FECHADO contendo 500 mL.  

          

111 SOL. GLICOSE 5% 250ML SIST. FEC.   FRASC 5000     

  

Glicose anidra 

............................................................................................. 5 g* * 

Equivalente a 5,5 g de glicose monoidratada Excipientes: Água 

para injeção q.s.p. .................................................... 100 mL 

Conteúdo calórico ............................................................................ 

170 Kcal/L OSMOLARIDADE: 

......................................................................... 252 mOsm/L pH 

.................................................................................................. ...... 

3,5 - 6,5 

          

112 SOL. GLICOSE 5% 500ML   FRASC 8000     

  

Glicose anidra 

............................................................................................. 5 g* * 

Equivalente a 5,5 g de glicose monoidratada Excipientes: Água 

para injeção q.s.p. .................................................... 100 mL 

Conteúdo calórico ............................................................................ 

170 Kcal/L OSMOLARIDADE: 

......................................................................... 252 mOsm/L pH 

........................................................................................................ 

3,5 - 6,5 

          

113 SOL. RINGER C/ LACTATO DE SODIO 500ML   FRASC 1000     

  

Solução estéril e apirogênica; Embalagem em polipropileno; 

Transparente; Alça giratória 360º e retratil; Lacre de segurança 

metálico; U m bico com duas entradas, que facilitam a inserção de 

medicamentos. Registro M.S.: 1.0043.1052.002-7 .. 

          

114 
SONDA CATETER TIPO OCULOS (CANULA P/ 

OXIGENAÇÃO) 
  UN 1000     

  

Dispositivo para instilação de oxigênio ou ar comprido através de 

introdutores nasais do paciente promovendo a elevação da 

concentração de oxigênio ou de ar na arvore traqueobrônquico 

alveolar proporcionando elevação da saturação de oxigênio no 

sangue circulante (s.a.PO2). - Embalado individualmente em 

embalagem plástica, esterilizado por radiação gama; - P.V.C. 

Atóxico Siliconado; - Estéril; - Atóxica; - Aspirogênico; - 

Descartável (Uso único). 

          

115 SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 12 PCT/20   PCT 15     

  

Tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície 

rigorosamente lisa com uma ponta arredondada aberta no lado 

proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. 

Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do 

tubo. Esterilização a Óxido de Etileno. Embalagem individual em 

papel grau cirúrgico com código de barras. 

          

116 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 14 PCT/10   PCT 30     

  

Tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície 

rigorosamente lisa com uma ponta arredondada aberta no lado 

proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. 

Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do 

tubo. Esterilização a Óxido de Etileno. Embalagem individual em 

papel grau cirúrgico com código de barras. 

          

117 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 16 PCT/10   PCT 30     
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Tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície 

rigorosamente lisa com uma ponta arredondada aberta no lado 

proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. 

Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do 

tubo. Esterilização a Óxido de Etileno. Embalagem individual em 

papel grau cirúrgico com código de barras. 

          

118 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 18 PCT/10   PCT 30     

  

Tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície 

rigorosamente lisa com uma ponta arredondada aberta no lado 

proximal do tubo e 02 orifícios alternados em lados opostos. 

Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do 

tubo. Esterilização a Óxido de Etileno. Embalagem individual em 

papel grau cirúrgico com código de barras. 

          

119 
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 C/ VÁLVULA  C/ 

20UN. 
  PCT 20     

  

Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem 

de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de 

soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), em caso 

de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar 

comprimido.  - Espessura da sonda: 3mm; - Traqueal para 

aspiração de secreções da arvore traqueobrônquica; - Estéril; - 

Atóxica; - Apirogênico; - Descartável (Uso único); - Todas as 

sondas descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico 

flexível com modelo de furação específica e conector com tampa. 

          

120 
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 C/ VÁLVULA, C/ 

20UN. 
  PCT 15     

  

Sonda para aspiração de secreção nasal, orofaríngea e 

traqueobrônquica, com dispositivo (válvula) de sucção que 

permite o aumento no descolamento de secreções. • Sonda nº 10 

49cm Aberta 02 furos. • Sonda Aspiração Traqueal com Válvula 

Digital (Sonda Suga). • Função: Aspiração de secreções do 

sistema respiratório e vias aéreas. • Sonda em PVC atóxico, 

flexível, conector e válvula de pressão negativa distal 

intermitente. • Ponta atraumática. • Válvula digital que permite a 

variação do gradiente de pressão de sucção através de abertura e 

fechamento da válvula com o polegar, permitindo o aumento no 

descolamento da secreção. • Unidade em embalagem papel grau 

cirúrgico, esterilizado por radiação gama. • Conector de cores 

diferentes representando cada cor seu calibre. 

          

121 
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 C/ VÁLVULA, C/ 

20UN. 
  PCT 15     

  

• Sonda Aspiração Traqueal com Válvula Digital (Sonda Suga); • 

Função: Aspiração de secreções do sistema respiratório e vias 

aéreas; • Tubo PVC atóxico, flexível, conector e válvula de 

pressão negativa distal intermitente; • A válvula permite variações 

na pressão de sucção de secreções permitindo performance muito 

superior no procedimento. • Sonda nr.12 49cm Aberta 02 furos; • 

Unidade em embalagem papel grau cirúrgico, esterilizado por 

radiação gama. 

          

122 SONDA URETRAL N. 08  PCT/50   PCT 50     

  

Descrição 50 Unidades - Sonda Uretral  Embalado 

Individualmente Tamanho: N 08  Dispositivo para introdução em 

órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou 

excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, 

contrastes, medicamentos), em caso de sondas respiratórias, 

administração de oxigênio ou ar comprimido.  - Espessura da 

sonda: 3mm; - Uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga; 

- Estéril; - Atóxica; - Apirogênico; - Descartável (Uso único). - 

Todas as sondas descartáveis são compostas de tubo de PVC 

atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com 

tampa. 

          

123 SONDA URETRAL N° 10  PCT/50   PCT 100     
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A sonda Uretral é um artigo médico estéril e de uso único, 

indicado para realizar a 

drenagem urinária em pacientes com distúrbio urológico. 

Apresenta-se como um tubo de PVC flexível com uma das 

extremidades fechada, a 

qual serve para ser introduzida no orifício da uretra, e com 2 

orifícios nas laterais 

para a aspiração. A outra extremidade (distal) apresenta um 

conector com tampa. A 

sonda uretral é uma sonda de alívio (permanência curta). A ponta 

da sonda deve 

estar isenta de rebarba 

          

124 SONDA URETRAL N. 12 PCT/50   PCT 100     

  

Modelagem anatômica – tubo em PVC siliconizado atóxico, 

transparente, flexível e 

com superfície lisa, a ponta é arredondada. O conector é adaptável 

à seringas. As 

embalagens são esterilizadas e lacradas individualmente. Produto 

esterilizado, a 

óxido de etileno. com 40 cm de comprimento do tubo e 12mm. 

          

125 SONDA FOLEY  2V Nº 10   UN 150     

  

Composta totalmente de silicone, a Sonda Foley da Unomedical 

possui um formato ideal para a fácil inserção no canal uretral. Seu 

canal interno é largo, o que facilita a passagem dos fluídos, 

reduzindo as chances de obstrução. O silicone é antialérgico e tem 

a capacidade de evitar a aglomeração dos restos de tecidos que se 

desprendem com a retirada da sonda, mesmo quando a sonda 

permanece por um longo período de tempo no paciente. 

Características do produto: - A superfície plana do balão permite 

fácil inserção da sonda; - O silicone transparente permite maior 

controle do procedimento; - 2 vias; - Livre de látex; - Estéril. - 

Sonda nº 10; 

          

126 SONDA FOLEY  2V Nº 12   UN 150     

  

Composta totalmente de silicone, a Sonda Foley da Unomedical 

possui um formato ideal para a fácil inserção no canal uretral. Seu 

canal interno é largo, o que facilita a passagem dos fluídos, 

reduzindo as chances de obstrução. O silicone é antialérgico e tem 

a capacidade de evitar a aglomeração dos restos de tecidos que se 

desprendem com a retirada da sonda, mesmo quando a sonda 

permanece por um longo período de tempo no paciente. 

Características do produto: - A superfície plana do balão permite 

fácil inserção da sonda; - O silicone transparente permite maior 

controle do procedimento; - 2 vias; - Livre de látex; - Estéril. - 

Sonda nº 12; 

          

127 SONDA FOLEY  2V Nº 14   UN 200     

  

Composta totalmente de silicone, a Sonda Foley da Unomedical 

possui um formato ideal para a fácil inserção no canal uretral. Seu 

canal interno é largo, o que facilita a passagem dos fluídos, 

reduzindo as chances de obstrução. O silicone é antialérgico e tem 

a capacidade de evitar a aglomeração dos restos de tecidos que se 

desprendem com a retirada da sonda, mesmo quando a sonda 

permanece por um longo período de tempo no paciente. 

Características do produto: - A superfície plana do balão permite 

fácil inserção da sonda; - O silicone transparente permite maior 

controle do procedimento; - 2 vias; - Livre de látex; - Estéril. - 

Sonda nº 14; 

          

128 SONDA FOLEY  2V Nº 16   UN 150     
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Composta totalmente de silicone, a Sonda Foley da Unomedical 

possui um formato ideal para a fácil inserção no canal uretral. Seu 

canal interno é largo, o que facilita a passagem dos fluídos, 

reduzindo as chances de obstrução. O silicone é antialérgico e tem 

a capacidade de evitar a aglomeração dos restos de tecidos que se 

desprendem com a retirada da sonda, mesmo quando a sonda 

permanece por um longo período de tempo no paciente. 

Características do produto: - A superfície plana do balão permite 

fácil inserção da sonda; - O silicone transparente permite maior 

controle do procedimento; - 2 vias; - Livre de látex; - Estéril. - 

Sonda nº 16; 

          

129 SONDA FOLEY  2V Nº 18   UN 150     

  

Composta totalmente de silicone, a Sonda Foley da Unomedical 

possui um formato ideal para a fácil inserção no canal uretral. Seu 

canal interno é largo, o que facilita a passagem dos fluídos, 

reduzindo as chances de obstrução. O silicone é antialérgico e tem 

a capacidade de evitar a aglomeração dos restos de tecidos que se 

desprendem com a retirada da sonda, mesmo quando a sonda 

permanece por um longo período de tempo no paciente. 

Características do produto: - A superfície plana do balão permite 

fácil inserção da sonda; - O silicone transparente permite maior 

controle do procedimento; - 2 vias; - Livre de látex; - Estéril. - 

Sonda nº 18; 

          

130 CÂNULA DE GUEDEL N° 0   UN 10     

  

A cânula de Guedel é um dispositivo utilizado para o manejo das 

vias aéreas. Ela evita que a base da língua de pacientes com 

depressão do sensório obstrua a orofaringe e, consequentemente, 

permite uma melhor oxigenação 

          

131 CÂNULA DE GUEDEL N° 1   UN 10     

  

A cânula de Guedel é um dispositivo utilizado para o manejo das 

vias aéreas. Ela evita que a base da língua de pacientes com 

depressão do sensório obstrua a orofaringe e, consequentemente, 

permite uma melhor oxigenação 

          

132 CÂNULA DE GUEDEL N° 2   UN 10     

  

A cânula de Guedel é um dispositivo utilizado para o manejo das 

vias aéreas. Ela evita que a base da língua de pacientes com 

depressão do sensório obstrua a orofaringe e, consequentemente, 

permite uma melhor oxigenação 

          

133 CÂNULA DE GUEDEL N° 3   UN 10     

  

A cânula de Guedel é um dispositivo utilizado para o manejo das 

vias aéreas. Ela evita que a base da língua de pacientes com 

depressão do sensório obstrua a orofaringe e, consequentemente, 

permite uma melhor oxigenação 

          

134 CÂNULA DE GUEDEL N° 4   UN 10     

  

A cânula de Guedel é um dispositivo utilizado para o manejo das 

vias aéreas. Ela evita que a base da língua de pacientes com 

depressão do sensório obstrua a orofaringe e, consequentemente, 

permite uma melhor oxigenação 

          

135 CÂNULA DE GUEDEL N° 5   UN 10     

  

A cânula de Guedel é um dispositivo utilizado para o manejo das 

vias aéreas. Ela evita que a base da língua de pacientes com 

depressão do sensório obstrua a orofaringe e, consequentemente, 

permite uma melhor oxigenação 

          

136 SULFADIAZINA PRATA CR 400G GEN   PT 200     

  

Cada g do creme dermatológico contém: sulfadiazina de 

prata.................10mg veículo q.s.p..............1 g Excipientes: álcool 

cetoestearílico, petrolato líquido, cetomacrogol 1.000, 

propilenoglicol, metilparabeno, propilparabeno, butil-

hidroxitolueno e água puri!cada. 

          

137 SULFATO DE ATROPINA INJ 0,25MG/ 1ML /PASMODEX   AP 1600     
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cada ampola de 1 ml contem: sulfato de atropina 0,25 mg ou 0,5 

mg e agua para injecao q.s.p. 1 ml. 
          

138 TENOXICAM  INJ  20MG (TEFLAN)   AP 416     

  

cada ampola de 5 ml de amplictil injetável contém  20 mg de 

clorpromazina base. excipientes: metabissulfito de sódio, sulfito 

de sódio, citrato de sódio di-hidratado, cloreto de sódio, ácido 

ascórbico e água para injetáveis. 

          

139 TERMÔMETRO CLINICO PRISMÁTICO   UN 100     

  

ESPECIFICAÇÕES: - Faixa de Medição: 35,0 – 42,0ºC. - 

Termômetro de coluna de Mercúrio. - Ampla escala de fácil 

visualização. - Modelo: Prismático. - Verificado e aprovado pelo 

INMETRO. -  Estojo de proteção. - Embalagem com 1 (uma) 

unidade. 

          

140 
TOUCA PARA CABELO (COZINHEIRO). TOUCA 

SANFONADA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. 
  PCT 300     

  
Touca para cabelo (cozinheiro). Touca sanfonada, confeccionada 

em TNT. Embalagem com 100 unidades. 
          

141 UMIDIFICADOR 02 C/ EXTENSÃO/ MASCARA   UN 60     

  

Modelo 0105 - com extensão e máscara. Tampa e corpo de nylon 

com rosca em metal. Frasco plástico de 250ml, com níveis 

máximo e mínimo. Conexão de entrada de oxigênio com rosca 

padrão 9/16 x 18 fios.  Adapta-se a qualquer válvula reguladora 

de cilindro ou medidor de vazão de rede canalizada. Adquirido 

com extensão de tubo de PVC, com intermediário e máscara 

plástica, formando-se assim o conjunto para umidificação. 

          

142 UMIDIFICADOR FRASCO 250ML   FRASC 60     

  

 Tampa injetada e porca borboleta c/ enxerto em metal (padrão 

ABNT); - Frasco de 250 ml em PVC, com nível mínimo e 

máximo; - Garantia de Fábrica: 01 ano contra defeitos de 

fabricação. 

          

143 VÁLVULA REGULAR DE OXIGÊNIO C/ FLUXO METRO   UN 40     

  

Manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm2; - 

Entrada com filtro em bronze sinterizado; - Pressão fixa de 3,5 

Kgf/cm2; - Válvula de segurança; - Fluxômetro; - Fabricado em 

metal cromado. - Garantia de Fábrica: 01 ano contra defeitos de 

fabricação. 

          

144 AAS CP. 100MG   CP 30000     

  

Cada comprimido contém: ácido acetilsalicílico     100 mg 

excipiente q.s.p.     1 comp. Contém: vanilina, sacarina sódica, 

lactose monoidratada, dióxido de silício, amido de milho, corante 

amarelo nº5, corante amarelo nº6 

          

145 ACEBROFILINA XPE/5ML 120ML   UN 10000     

  

Cada mL de xarope pediátrico contém:  acebrofilina 

........................... 5 mg  veículo q.s.p. ......................... 1 mL  

(ácido cítrico, aroma de cereja, aroma de framboesa, benzoato de 

sódio, ciclamato de sódio, citrato de sódio di-hidratado, glicerol, 

hietelose, sorbitol, água purificada).  

          

146 ACIDO FÓLICO CP.5MG CPR   CP 50000     

  

Cada comprimido contém: Ácido fólico 5 mg; Excipientes 

(lactose, dióxido de silício, amidoglicolato de sódio, lactose 

aglomerada, celulose microcristalina, estearato de magnésio, 

ácido metacrílico copolímero, trissilicato de magnésio, dióxido de 

titânio, corante amarelo D & C nº 10, polietilenoglicol 6.000) 

q.s.p. 1 comprimido revestido. 

          

147 ALBENDAZOL  CP. 400MG CPR   CP 25000     

  

 Cada comprimido mastigável contém: albendazol 

............................ 400 mg excipiente q.s.p. ............. 1 comprimido 

(água deionizada, amido, amidoglicolato de sódio, aroma de 

laranja, aroma de baunilha, celulose microcristalina, corante 

amarelo crepúsculo, dióxido de silício coloidal, estearato de 
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magnésio, laurilsulfato de sódio, hipromelose e macrogol, 

povidona, sacarina diidratada sódica). 

148 ALBEDAZOL SUSP. 40MG/ML 10ML   FRASC 15000     

  

Cada mL da suspensão oral contém: albendazol...............40mg 

Veículo q.s.p ............1mL Excipientes: álcool etílico, goma 

xantana, simeticona, sorbitol, metilparabeno, propilparabeno, 

polissorbato 80, sacarina sódica, ácido cítrico, celulose 

microcristalina/carmelose sódica, corante caramelo, aroma de 

baunilha e água de osmose reversa. 

          

149 AMBROXOL XPE. ADULTO 6MG/ML 100ML   UN 15000     

  

Cada 5 mL do xarope pediátrico contém: cloridrato de ambroxol 

................15 mg veículo q.s.p. 

............................................................... 5 mL (ácido tartárico, 

aroma de cereja, aroma de framboesa, benzoato de sódio, glicerol, 

hietelose, propilenoglicol, sorbitol e água deionizada). 

          

150 AMBROXOL. PEDIATRICO 3MG/ML 100ML   UN 15000     

  

Cada 5 mL do xarope pediátrico contém: cloridrato de ambroxol 

................15 mg veículo q.s.p. 

............................................................... 5 mL (ácido tartárico, 

aroma de cereja, aroma de framboesa, benzoato de sódio, glicerol, 

hietelose, propilenoglicol, sorbitol e água deionizada). 

          

151 AMINOFILINA  CP. 100MG (ASMOFILIN)   CP 2000     

  

Cada comprimido de 100mg contém:  aminofilina..................... 

100mg  Excipiente q.s.p............ 1 comprimido  Excipientes: 

croscarmelose sódica, estearato de magnésio, celulose 

microcristalina e dióxido de silício 

          

152 AMINOFILINA INJ 240MG/ML 10ML   AP 2000     

  
Cada mL da solução injetável contém: aminofilina.............. 24mg 

Veículo q.s.p............ 1mL Excipientes: água para injeção e 

etilenodiamina. 

          

153 AMOXICILINA CAP. 500 MG   CP 5000     

  

Amoxicilina 500 mg por cada cápsula contém: Amoxicilina 

triidratada ______________ 573,94 mg - equivalente a 500 mg de 

Amoxicilina anidra Excipientes _________________________ 1 

cápsula (Excipientes: laurilsulfato de so´dio, talco, estearato de 

magne´sio e dio´xido de sili´cio coloidal; componentes da 

ca´psula: dio´xido de tita^nio, metilparabeno, propilparabeno, 

gelatina, tartrazina,azul brilhante,carmoisina, laurilsulfato de 

so´dio). 

          

154 AMOXICILINA SUSP. 250MG/ML 60ML   UN 5000     

  

CÁPSULAS 500 mg: embalagens com 15, 21 ou 30 unidades. 

USO ADULTO - USO ORAL COMPOSIÇÃO Cada cápsula 

contém: Amoxicilina tri-hidratada .................... 574 mg 

(equivalente a 500 mg de Amoxicilina) excipientes q.s.p. 

.................... 1 cápsula (celulose microcristalina, croscarmelose 

sódica, dióxido de silício, estearato de magnésio, laurilsulfato de 

sódio). 

          

155 AMPICILINA CAP. 500MG   CP 50000     

  

Cada cápsula de 500 mg contém: Ampicilina 

triidratada(equivalente a 500 mg de ampicilina) ............587,50 mg 

Excipientes q.s.p. ............1 cápsula Excipientes: estearato de 

magnésio. 

          

156 AMPICILINA INJ 1G INJ S/DIL   FRASC 1000     

  
Cada frasco-ampola de pó injetável 1 g contém:  ampicilina 

sódica ........1 g  água para injeção ....................3 Ml. 
          

157 AMPICILINA INJ 500MG S/ DILU   FRASC 1000     
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Frasco-ampola com , 500 mg  deampicilina sodica e diluente de, 3 

ml   respectivamente. 
          

158 AMPICILINA SUSP 250MG/5ML S/CX   UN 10000     

  

Cada 1 mL de suspensão reconstituída contém: ampicilina (na 

forma anidra)..............50 mg excipientes** q.s.p. ....................1 

mL **Excipientes: dióxido de silício, benzoato de sódio, citrato 

de sódio, metilparabeno, propilparabeno,   essência   artificial   de   

baunilha,   essência   artificial   de  morango,   corante vermelho e 

sacarose.  

          

159 APARELHO DE PRESSÃO C/ESTETOSCOPIO   UN 100     

  

Aparelho de Medir Pressão (Esfigmomanômetro):- Utilizado para 

medir a pressão arterial sanguínea em seres humanos.- Manual, 

tipo mecânico (aneroide), leve e portátil. - Faixa de medição de 0 

a 300 mmHg, menor divisão 2 mmHg. Estetoscópio: - Utilizado 

como instrumento diagnóstico para auscultar coração, pulmão ou 

como coadjuvante na aferição de pressão arterial. 

          

160 ATADURA CREPE 10CMX3M 13 FIOS PCT/12   UN 2000     

  

confeccionadas em tecido de algodão, são reutilizáveis, desde que 

mantidas em condições adequadas. Uso: Terapia compressiva, 

aplicações ortopédicas e na prevenção contra contusões em 

atividades esportivas. Esterilização: Podem ser esterilizadas em 

autoclave, feixe de elétrons ou raios gama. - Imobilização; - 

Compressão; - Procedimentos ortopédicos; - Proteção de 

curativos. 

          

161 ATADURA CREPE 20CMX3M 9 FIOS PCT/12   PCT 2000     

  

confeccionadas em tecido de algodão, são reutilizáveis, desde que 

mantidas em condições adequadas. Uso: Terapia compressiva, 

aplicações ortopédicas e na prevenção contra contusões em 

atividades esportivas. Esterilização: Podem ser esterilizadas em 

autoclave, feixe de elétrons ou raios gama. - Imobilização; - 

Compressão; - Procedimentos ortopédicos; - Proteção de 

curativos. 

          

162 ATADURA GESSADA 10CMX3M   PCT 150     

  

Gaze especial 100% algodão, alvejada, com pH entre 5,0 e 8,0. 

Gesso semi-hidratado, derivados de celulose, adesivo e solvente. - 

Compatibilidade cutânea evita qualquer reação ao paciente. - 

Produto para uso único, proibido reprocessar, não utilizar a 

embalagem caso esteja violada, manter em local fresco e ao 

abrigo da luz, descartar o produto em local adequado. 

          

163 ATADURA GESSADA 20CMX4M CX 20   UN 500     

  

Gaze especial 100% algodão, alvejada, com pH entre 5,0 e 8,0. 

Gesso semi-hidratado, derivados de celulose, adesivo e solvente. - 

Compatibilidade cutânea evita qualquer reação ao paciente. - 

Produto para uso único, proibido reprocessar, não utilizar a 

embalagem caso esteja violada, manter em local fresco e ao 

abrigo da luz, descartar o produto em local adequado. 

          

164 ATENOLOL CP. 100MG   CP 10000     

  

Cada comprimido de 100 mg contém: Atenolol .............. 100 mg 

excipientes q.s.p. .......... 1 comprimido (carbonato de magnésio, 

gelatina, laurilsulfato de sódio, amido, amidoglicolato de sódio, 

estearato de magnésio). 

          

165 ATENOLOL CP. 25MG   CP 15000     

  

Cada comprimido de 25 mg contém: Atenolol ............. 25 mg 

excipientes q.s.p. ........ 1 comprimido (carbonato de magnésio, 

gelatina, laurilsulfato de sódio, amido, amidoglicolato de sódio, 

estearato de magnésio). 

          

166 ATENOLOL CP. 50MG   CP 15000     

167 AZITROMICINA CP. 500MG   CP 10000     
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Cada comprimido revestido de 500 mg contém:     azitromicina 

(na forma de azitromicina di-hidratada [524 mg]): 500 mg     

excipiente q.s.p.: 1 comprimido (fosfato de cálcio dibásico, 

amido, croscarmelose sódica, laurilsulfato de sódio, estearato de 

magnésio, álcool polivinílico, dióxido de titânio, macrogol, talco). 

          

168 AZITROMICINA SUSP. 600MG 15ML   UN 7000     

  

Cada 5 mL de suspensão reconstituída contém: azitromicina 

diidratada* .................. 209,6 mg Excipientes q.s.p  ....................... 

5 mL Volume após reconstituição para Astro 600 mg 

...................15 mL Volume após reconstituição para Astro 900 mg 

................... 22,5 mL * Equivalente a 200 mg de azitromicina 

base. Excipientes: sacarose, goma xantana, fosfato de sódio 

tribásico, aroma, dióxido de silício e água. 

          

169 BENZOATO DE BENZILA LOÇÃO 60ML   UN 1000     

  

cada ml da emulsão tópica contém: benzoato debenzila 0,25 g. 

Excipientes: trietanolamina, ácido esteárico, essência e água 

purificada. Cada sabonete contém: benzoato de benzila 6,0 g. 

Excipiente q.s.p. 60,0 g.   

          

170 BROMOPRIDA GOTAS 4MG/ML 20ML   FRASC 200     

  

Cada mL da solução oral contém: bromoprida.................... 4 mg 

excipientes q.s.p. ...........1 mL Excipientes: metabissulfito de 

sódio, metilparabeno, propilparabeno, sucralose, edetato 

dissódico, aroma de framboesa aromatina, ácido clorídrico, 

hidróxido de sódio e água deionizada. Cada 1 mL de bromoprida 

gotas corresponde à 24 gotas. Cada mL da solução oral contém: 

bromoprida.................... 4 mg excipientes q.s.p. ....................1 mL 

Excipientes: metabissulfito de sódio, metilparabeno, 

propilparabeno, sucralose, edetato dissódico, aroma de framboesa 

aromatina, ácido clorídrico, hidróxido de sódio e água deionizada. 

Cada 1 mL de bromoprida gotas corresponde à 24 gotas. 

          

171 CAPTOPRIL CP. 25MG   CP 30000     

  

Cada comprimido contém: captopril ........ 25 mg excipientes q.s.p. 

..  1 comprimido  (amido, lactose monoidratada, celulose 

microcristalina, croscarmelose sódica, dióxido de silício, ácido 

esteárico) 

          

172 CEFALEXINA CAP. 500MG   CP 30000     

  

Cada comprimido revestido contém: Cefalexina monoidratada* 

.............................................525,91 mg excipientes** qsp 

......................................................1 comprimido revestido. 

*equivale a 500 mg de Cefalexina anidra. **celulose 

microcristalina, amido pré-gelatinizado, dióxido de silício, 

estearato de magnésio, hipromelose, polietilenoglicol, dióxido de 

titânio, talco, corante eritrosina lake. 

          

173 CEFALEXINA SUSP. 250MG/5ML 60ML   UN 6000     

  

Cefalexina suspensão oral  250 mg/ 5 ml :  cefalexina  (na forma  

monoidratada ) ................50 mg/ ml excipientes ** qsp ..... 1ml 

*açúcar, butilparabeno, cloreto de sódio grau farmacêutico, 

estearato de alumínio vegetal, lecitina de soja, óleo de mamona 

hidrogenado, aroma de guaraná, corante alumínio laca amarelo 

tartrazina 5, corante  alumínio laca amarelo crepúsculo 6, óleo de 

coco fracionado. 

          

174 CETOCONAZOL CP. 200MG   CP 20000     

  
Cada comprimido contém: cetoconazol............200 mg excipiente* 

q.s.p.......... 1 com. * lactose monoidratada, amido, dióxido de 

silício, povidona, estearato de magnésio, álcool etílico. 

          

175 CETOCONAZOL CREME 30G   UN 10000     

  

Cada grama do shampoo contém: cetoconazol: 20 mg excipientes 

q.s.p.: 1 g (álcool cetoestearílico, miristato de isopropila, estearato 

de sorbitana, polissorbato 60, polissorbato 80, propilenoglicol, 

sulfito de sódio e água purificada) 

          

176 CICLO 21 CX/21 /CONCEPNOR   UN 1000     



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

80 

Avenida dos Estados, N. º 73 – Cumaru do Norte – Pará, CEP: 68.398-000 
CNPJ 34.670.976/0001-93 

 

  
Cada comprimido de CICLO 21 contém: Levonorgestrel 0,15 mg; 

Etinilestradiol 0,03 mg. 
          

177 CIMETIDINA 200MG COMP   CP 10000     

  

CIMETIDINA 200MG COMP CIMETIDINA 200MG COM 

CADA COMPRIMIDO DE 200MG CONTÉM 

CIMETIDINA..................... 200MG EXCIPIENTE 

Q.S.P............... 1 COMPRIMIDO  EXCIPIENTES: ÁLCOOL 

ETÍLICO, AMIDO, ESTEARATO DE MAGNÉSIO, 

POVIDONA, AMIDOGLICOLATO DE SÓDIO, CELULOSE 

MICROCRISTALINA E LAURILSULFATO DE sódio. 

          

178 CINARIZINA CP. 25MG   CP 8000     

  
Cada comprimido de Cinarizina 25 mg contém: Cinarizina 

................. 25 mg excipiente* qsp ..........1 comprimido. 
          

179 CINARIZINA CP. 75MG   CP 8000     

  
Cada comprimido de Cinarizina 75 mg contém: Cinarizina ......75 

mg excipiente* qsp .......1 comprimido * lactose, polividona, 

sacarose, amido, talco purificado e estearato de magnésio. 

          

180 CIPRPFLOXACINO CP. 500MG   CP 30000     

  

Cada comprimido revestido de 500 mg contém: cloridrato 

monoidratado de ciprofloxacino*......583,10 mg (* equivalente a 

500 mg de ciprofloxacino). excipientes** q.s.p.......1 comprimido 

(** croscarmelose sódica, celulose microcristalina, povidona, 

estearato de magnésio, dióxido de silício, hipromelose, dióxido de 

titânio, talco, propilenoglicol, macrogol). 

          

181 CLORANFENICOL CP. 250MG   CP 10000     

  Cada cápsula contém 250 mg de Cloranfenicol c/ Lactose.           

182 DEXAMETASONA CREME 10G   UN 10000     

  

Cada grama de creme contém: clotrimazol ................................ 10 

mg  acetato de dexametasona ............. 0,443 mg (correspondente a 

0,40 mg de dexametasona) excipientes q.s.p. ....................... 1 g 

(álcool benzílico, álcool cetoestearílico, estearato de sorbitana, 

palmitato de cetila, polissorbato 60, triglicerídeo do ácido cáprico 

e caprílico, água purificada). 

          

183 DEXAMETASONA ELIXIR 100ML   UN 1     

  

Cada ml contém: Dexametasona (DCB 0383.01-5) .................... 

0,1 mg Veículo qsp .................... 1,0 ml (Veículo: ácido benzóico, 

sacarina sódica, corante vermelho 40, aroma de framboesa, álcool 

etílico, glicerol, água purificada ) 

          

184 DEXCLORFENIRAMINA CP. 02MG   CP 10000     

185 DEXCLORFENIRAMINA XPE 100ML   UN 8000     

186 DICLOFENACO SÓDICO CP. 50MG   CP 30000     

  

Cada comprimido revestido contém: diclofenaco sódico ....... 50 

mg. excipientes q.s.p...... 1 comprimido. (celulose microcristalina, 

citrato de trietila, corante laca amarelo tartrazina, corante laca 

vermelho 40, dióxido de silício, dióxido de titânio, estearato de 

magnésio, fosfato de cálcio dibásico di-hidratado, amidoglicolato 

de sódio, hidróxido de sódio, lactose, macrogol, 

polimetacrílicocopoliacrilato de etila, polissorbato 80, simeticona, 

talco). 

          

187 DIGOXINA CP. 0,25MG   CP 1000     

  

Cada comprimido contém: digoxina .................0,25mg 

Excipientes q.s.p. .......1 comprimido Excipientes: álcool etílico, 

amido, estearato de magnésio, povidona, manitol, talco, lactose, 

laurilsulfato de sódio, crospovidona e água de osmose reversa. 

          

188 DIMETICONA CP. 40MG   CP 40000     

  
Cada comprimido contém: Dimeticona.................... 40 mg 

Excipientes* q.s.p. .................... 1 comprimido *Excipientes: 

Fosfato de cálcio dibásico, croscarmelose sódica, lactose, 
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polividona, amido de milho, celulose microcristalina, dióxido de 

silício.  

189 DIPIRONA SOD. GTS 500MG/ML 10ML   FRASC 10000     

  
Cada ml (1 ml = 20 gotas) da solução oral (gotas) contém:  

dipirona sódica.....500 mg  Veículo* q.s.p. …1,0 ml  * sorbitol, 

ácido cítrico, água purificada 

          

190 DIPIRONA SODICA CP. 500MG   CP 40000     

  
Cada comprimido contém: dipirona monoidratada ............ 500 

mg. excipientes q.s.p. .............. 1 comprimido (amido, dióxido de 

silício, estearato de 

          

191 ENALAPRIL CP. 10MG   CP 10000     

  

Cada comprimido de 10 mg contém: maleato de enalapril ........ 10 

mg . excipientes q.s.p. ................ 1 comprimido (amido, 

bicarbonato de sódio, dióxido de silício, estearato de magnésio, 

lactose monoidratada, óxido de ferro amarelo). 

          

192 ERITROMICINA SUSP. 250MG/5ML 60ML   UN 2000     

  

Cada 5 mL da suspensão reconstituída contêm:  (2) ethylsuccinate 

da eritromicina equivalente à base da eritromicina do magnésio 

250 Preservado com: sódio metílico do hydroxybenzoate do sódio 

0,06% m/v do propylhydroxybenzoate de 0,03% m/v 

          

193 FUROSEMIDA CP. 40MG CART. C/20CX/500 (DIUREMIDA)   UN 10000     

  

Cada comprimido contém: furosemida...................................40mg 

Excipiente q.s.p................1 comprimido Excipientes: amido, 

manitol, talco, estearato de magnésio, celulose microcristalina e 

água de osmose reversa. 

          

194 GINCOBILOBA CP. 80MG (TEKASAN).   CP 3000     

  
Cada comprimido revestido 80mg contém: Extrato seco 

padronizado Ginkgo Biloba L. (24%)*.....................80 mg 

Excipiente.....................qs 1 comprimido 

          

195 GLIBENCLAMIDA CP. 05MG   CP 20000     

  
Cada comprimido contém:  glibenclamida .................... 5 mg 

excipientes q.s.p. ............... 1 comprimido (lactose monoidratada, 

amido de milho, talco, estearato de magnésio, dióxido de silício) 

          

196 HIDROCLOROTIAZIDA CP. 50MG CARTELA C/10CP   CP 80000     

  

Cada comprimido contém: 

Hidroclorotiazida..................................50mg excipientes* 

q.s.p.............................1 com * lactose monoidratada, amido pré-

gelatinizado, celulose microcristalina, estearato de magnésio. 

          

197 HIDROXIDO DE ALUMINIO GEL 62MG/ML 100ML   UN 5000     

  

Cada mL da suspensão oral contém hidróxido de 

alumínio..............62 mg Excipientes.........q.s.p..........1 mL 

Excipientes: microcelulose, carboximetilcelulose, sorbitol*, 

sacarina, metilparabeno, propil-parabeno, aroma de aniz e água. 

          

198 HIOSCINA COMPOSTA CP. 260MG   CP 25000     

  

Hioscina por cada comprimido contém: Butilbrometo de 

escopolamina _ 10 mg - Equivalente a 6,89 mg de Escopolamina 

Excipientes _________ 1 comprimido (Excipientes: ácido 

tartárico, amido, celulose microfina, dióxido de silício, manitol, 

povidona, estearato de magnésio, macrogol 6.000, talco, dióxido 

de titânio e Eudragit E-100). 

          

199 IBUPROFENO CP. 300MG   CP 40000     

  

Cada comprimido de 300mg contém: ibuprofeno .............. 300mg 

Excipiente q.s.p........ 1 comprimido Excipientes: celulose 

microcristalina, ácido esteárico, amidoglicolato de sódio e dióxido 

de silício. 

          

200 IBUPROFENO CP. 600MG   CP 100     
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comprimido contém: Ibuprofeno ___ 600 mg Excipientes 

________ 1 comprimido (Excipientes: dióxido de silício coloidal, 

lactose, celulose microcristalina, croscarmelose sódica, povidona, 

estearato de magnésio, polímero do ácido metacrílico, 

polietilenoglicol 6000 e dióxido de titânio). 

          

201 IODETO DE POTASSIO XPE 100ML   FRASC 10000     

  

cada colher das de chá (5 ml) contém: iodeto de potássio 100 mg. 

Excipientes: parabenos, sacarina sódica, ciclamato de sódio, 

álcool etílico, essência de menta, corante vermelho, extrato de 

lobélia e água purificada. 

          

202 ISOSSORBIDA CP. 10MG   CP 200     

  

Cada comprimido de 10 mg contém: dinitrato de isossorbida 

............ 10,0 mg; excipientes* q.s.p. .................. 1 comprimido; * 

dióxido de silício, croscarmelose sódica, celulose microcristalina 

+ lactose monoidratada, estearato de magnésio. 

          

203 MEBENDAZOL CP. 100MG   CP 30000     

  

Cada comprimido contém: mebendazol. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.100 mg excipiente* q.s.p. . . ... . . . . . . . . . . .. .1 com. * amido, 

talco, croscarmelose sódica, celulose microcristalina, manitol, 

estearato de magnésio, essência de laranja. 

          

204 MEBENDAZOL SUSP. 20MG/ML 30ML   FRASC 6000     

  

Cada mL da suspensão oral contém: mebendazol ............... 20 mg 

veículo q.s.p. ............... 1 mL (ácido cítrico, aroma de caramelo, 

carmelose sódica, celulose microcristalina, corante amarelo 

crepúsculo, laurilsulfato de sódio, metilparabeno, propilenoglicol, 

propilparabeno, sacarose, simeticona, sucralose e água 

deionizada). 

          

205 METFORMINA CP. 850MG   CP 50000     

  

Cada comprimido revestido de 850 mg contém: cloridrato de 

Metformina ..................... 850 mg (equivalente a 663 mg de 

Metformina) excipientes q.s.p. ..................... 1 comprimido 

(celulose microcristalina, crospovidona, dióxido de silício, 

estearato de magnésio, povidona, hipromelose e macrogol). 

          

206 METILDOPA CP. 250MG   CP 10000     

  

Cada comprimido contém: metildopa 250mg. Excipiente q.s.p. 1 

comprimido. Cada comprimido revestido contém: metildopa 

250mg. Excipientes: celulose microcristalina, amido EDTA 

sódico, metabissulfito de sódio, polividona, álcool etílico, 

croscarmelose sódica, sílica precipitada amorfa, talco, estearato de 

magnésio, cloreto de metileno, corante alumínio lake amarelo 

F.D. &C. nº 5 e 6, opadry e dióxido de titânio. 

          

207 METILDOPA CP. 500MG   CP 15000     

  

Cada comprimido contém: metildopa 500mg. Excipiente q.s.p. 1 

comprimido. Cada comprimido revestido contém: metildopa 

500mg. Excipientes: celulose microcristalina, amido EDTA 

sódico, metabissulfito de sódio, polividona, álcool etílico, 

croscarmelose sódica, sílica precipitada amorfa, talco, estearato de 

magnésio, cloreto de metileno, corante alumínio lake amarelo 

F.D. &C. nº 5 e 6, opadry e dióxido de titânio. 

          

208 METOCLOPRAMIDA CP. 10MG   CP 12000     

  
Cada comprimido contØm: cloridrato de metoclopramida.....10mg 

Excipiente q.s.p......1 comprimido (amido, manitol, povidona, 

talco, estearato de magnØsio, Ælcool etílico) 

          

209 METRONIDAZOL CP. 250MG   CP 50000     

  

Cada comprimido revestido contém: metronidazol....................... 

250 mg excipiente q.s.p........................1 comprimido Excipientes: 

lactose monoidratada, amido, povidona, estearato de magnésio, 

copolímero de polivinil álcool-polietilenoglicol e macrogol. 

          

210 METRONIDAZOL GELEIA 500MG/5G 50G   UN 5000     
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Cada 5 gramas da geleia vaginal contém: 

metronidazol.........500mg Excipiente q.s.p.............5g Excipientes: 

água de osmose reversa, ácido cítrico, carmelose sódica, 

metilparabeno e propilparabeno. 

          

211 METRONIDAZOL SUSP. 40MG/ML 80ML   FRASC 7000     

  

Cada mLda suspensão oral contém: 

benzoilmetronidazol...................40mg Veículo 

q.s.p.....................1mL Excipientes: água de osmose reversa, 

álcool etílico, aroma de pêssego, carmelose sódica, ciclamato de 

sódio, corante amarelo crepúsculo, metilparabeno, polissorbato 

80, propilparabeno, sacarina sódica, dióxido de silício e sorbitol.  

          

212 METRONIDAZOL+NISTATINA CREME   UN 5000     

  
Cada 4 g contém:  metronidazol.......250 mg nistatina.......100.000 

U.I cloreto de benzalcônio.....5 mg lisozima...........10 mg 

excipiente q.s.p..........4g 

          

213 NEOMICINA+BACITRACINA POM 10G/GEN   UN 7000     

  
Cada grama da pomada contém: Sulfato de neomicina    5 mg 

Bacitracina     250 UI Excipientes  q.s.p.    1 g (álcool cetílico, 

lanolina anidra, óleo mineral, polisorbato e vaselina sólida branca) 

          

214 NIFEDIPINA CP. 10MG   CP 10000     

  

Nifedipina _______ 10 mg Excipientes ____ 1 comprimido 

(Excipientes: óxido de polietileno, hipromelose 6 cp, cloreto de 

sódio, estearato de magnésio, óxido de ferro vermelho, acetato de 

celulose, polietilenoglicol (PEG 4000), opadry 20A54535 rosa: 

hidroxipropilcelulose, hipromelose 15 cp, dióxido de titânio, talco 

e óxido de ferro vermelho). 

          

215 NIFEDIPINA CP. 20MG   CP 1000     

  

Nifedipina _______ 10 mg Excipientes ____ 1 comprimido 

(Excipientes: óxido de polietileno, hipromelose 6 cp, cloreto de 

sódio, estearato de magnésio, óxido de ferro vermelho, acetato de 

celulose, polietilenoglicol (PEG 4000), opadry 20A54535 rosa: 

hidroxipropilcelulose, hipromelose 15 cp, dióxido de titânio, talco 

e óxido de ferro vermelho). 

          

216 NIMESULIDA CP. 100MG   CP 80000     

  

Cada comprimido contém: nimesulida ......... 100 mg excipientes 

q.s.p....... 1 comprimido. (celulose microcristalina, docusato de 

sódio, estearato de magnésio, amidoglicolato de sódio, hiprolose, 

lactose monoidratada, óleo vegetal hidrogenado). 

          

217 NIMESULIDA GOTAS 50MG/ML GEN   FRASC 10000     

  

Cada mL (20 gotas) da suspensão oral contém: Nimesulida ......... 

50 mg veículo q.s.p. ................... 1 mL (ácido cítrico, aroma de 

acerola, citrato de sódio diidratado, goma xantana, laurilsulfato de 

sódio, metilparabeno, propilparabeno, sacarose, sorbitol e água 

deionizada). 

          

218 NISTATINA CREME VAGINAL 25.000UI/G 50G   UN 8000     

  

Cada grama de creme contém: Nistatina (DCB 0891.01-0)...........  

25.000 UI Excipiente q.s.p. ....................  1 g (Excipiente: cera 

emulsificante, vaselina sólida, Chemynol, edetato dissódico, 

propilenoglicol, hidróxido de sódio, água purificada) 

          

219 NORFLOXACINO CP. 400MG   CP 20000     

  

Cada comprimido revestido contém: norfloxacino ............ 400 mg 

excipientes q.s.p. ............ 1 comprimido  (celulose microcristalina, 

croscarmelose sódica, dióxido de silício, estearilfumarato de 

sódio, lactose monoidratada, laurilsulfato de sódio, talco, álcool 

polivinílico, dióxido de titânio, macrogol, corante amarelo laca 

crepúsculo) 

          

220 OMEPRAZOL CAP. 20MG   CP 50000     
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Cada cápsula de liberação retardada contém: Omeprazol: 40 mg 

Excipientes q.s.p.: 1 cápsula (amido, carbonato de magnésio, 

polimetacrilicocopoliacrilato de etila, dióxido de silício, dióxido 

de titânio, fosfato de sódio dibásico, hidróxido de sódio, 

hiprolose, hipromelose, polissorbato 80, macrogol, sacarose, 

talco). 

          

221 OMEPRAZOL INJ 40MG   AP 5000     

  

Cada frasco /ampola contém: Omeprazol sódico.....42,6 mg 

(equivalente a 40mg de omeprazol) excipiente q.s.p. ...1 

frasco/ampola (Excipientes: edetato dissódico, hidróxido de 

sódio) Cada ampola contém 10mL de solução diluente. 

(Excipientes da solução diluente: macrogol, ácido cítrico, água 

para injetáveis). 

          

222 PARACETAMOL CP. 750 MG   CP 80000     

  

Comprimidos revestidos:  USO ADULTO (ACIMA DE 12 

ANOS) - USO ORAL Cada comprimido revestido contém: 

Paracetamol .......... 750,0 mg excipientes q.s.p. ........... 1 

comprimido (ácido esteárico, amido, crospovidona, estearato de 

magnésio, hipromelose, macrogol, povidona). 

          

223 PARACETAMOL GOTAS 200MG/ML 15ML   FRASC 10000     

  

USO ADULTO E PEDIÁTRICO - USO ORAL. Cada mL (15 

gotas) da solução oral contém: Paracetamol: 200,0 mg Veículo 

q.s.p. (metabissulfito de sódio, ciclamato de sódio, sacarina sódica 

di-hidratada, corante amarelo crepúsculo, benzoato de sódio, 

ácido cítrico, aroma de caramelo, macrogol e água deionizada): 1 

mL Cada gota contém aproximadamente 13 mg de Paracetamol. 

          

224 PENICILINA G PROC POT. INJ 400.000UI C/ DIL   FRASC 1000     

  
Cada frasco-ampola contém: benzilpenicilinaprocaína 300.000 U 

e benzilpenicilina potássica 100.000 U. 
          

225 PENICILINA POTASSICA INJ 600.000UI S/DIL   FRASC 1000     

  
Cada frasco- ampola contém penicilina G procaína300.000 UI; 

penicilina G potássica 100.000 UI; água bidestilada q.s.p. 2 ml. 
          

226 PIROXICAM CAP. 20MG   CP 60000     

  
Cada cápsula contém: Piroxicam ................ 20 mg excipientes 

q.s.p. ................... 1 cápsula (amido, estearato de magnésio, 

lactose monoidratada e laurilsulfato de sódio). 

          

227 POLIVITAMINAS XPE 100ML (PLUSVITAM)   UN 5000     

  
Cada mL de Plusvitam xarope contém: Loratadina: 1 mg Veículo 

q.s.p.: 1 mL (ácido cítrico, benzoato de sódio, glicerol, 

propilenoglicol, sacarose, aroma de pêssego e água purifi cada). 

          

228 POLIVITAMÍCO E POLIMINERAIS CARTELA COM 30CP   CP 40000     

  

Cada Dragea deve Conter :  Vitamina C, sulfato ferroso 

monoidratado, vitamina B3, sulfato de zinco heptaidratado, 

sulfato de manganês monoidratado, vitaminas B5, A, B2, B1, B6, 

B12 e D, antiaglutinante celulose microcristalina, veículos açúcar 

e gelatina, estabilizantes plasdone, croscarmelose sódica e 

povidona, antiumectantes carbonato de cálcio e dióxido de silício, 

espessante goma arábica, glaceantes goma laca, cera de abelha e 

cera de carnaúba e corantes vermelho Ponceau nº 6 e vermelho nº 

40. 

          

229 POLIVITAMINICO SOL. ORAL 120ML   UN 3000     

  

Suplemento vitamínico para recém-nascidos, lactentes e crianças 

em fase de crescimento, em períodos de crescimento acelerado, 

como também auxiliar nas anemias carenciais e em doenças 

agudas crônicas/convalescença. Veículo: edetato dissódico, 

polissorbato 80, benzoato de sódio, bicarbonato de sódio, 

ascorbato sódico, macrogol, etil maltol, sacarato sódico, ciclamato 

de sódio, óleo de rícino, metilparabeno, propilparabeno, 

propilenoglicol, sacarose, butilhidroxianisol, butilhidroxitolueno, 

aroma de laranja, água purificada 
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230 PREDNISONA CP. 05MG (CORTICORTEN)   CP 8000     

  

Cada comprimido contém: prednisona....................5 mg ou 20 mg 

excipientes q.s.p....................1comprimido (celulose 

microcristalina, lactose, dióxido de silício, estearato de magnésio 

e glicolato amido sódico). 

          

231 PREDNISONA CP. 20MG   CP 8000     

  

Cada comprimido contém: Prednisona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,0 mg 

excipiente* q.s.p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . .1 com. * (povidona, lactose monoidratada, 

estearato de magnésio, amido). 

          

232 PROMETAZINA CP. 25MG   CP 8000     

  

Cada comprimido revestido de 25 mg contém: cloridrato de 

MPrometazina .............................................25 mg excipientes 

q.s.p .............................................................1 comprimido 

revestido Excipientes: lactose monoidratada, amido, 

metabissulfito de sódio, povidona, estearato de magnésio, 

copolímero de polivinil álcool-polietilenoglicol, dióxido de 

titânio, corante amarelo laca alumínio nº 5, macrogol 6.000. 

          

233 PROMETAZINA INJ 50ML 02ML   AP 5000     

  

Cada ampola contém 50 mg (2 ml) de cloridrato de prometazina. 

Posologia e Administração - a escolha da forma farmacêutica e da 

posologia deve ser feita em função do distúrbio a ser tratado e sob 

orientação médica. Esquematicamente - e apenas a título de 

orientação - podem ser prescritas as seguintes doses: adultos: 2 a 6 

comprimidos por dia. Estas doses devem ser divididas em duas, 

três ou quatro vezes, reservando-se a maior fração para a noite. A 

forma injetável deve ser reservada aos casos de urgência, devendo 

o produto ser administrado por via intramuscular, em doses a 

serem estabelecidas pelo médico. (A administração endovenosa 

deste produto é bem tolerada, mas não é isenta de riscos. 

          

234 PROPANOLOL CP. 40MG   CP 50000     

  

Cada comprimido de cloridrato de Propranolol contém: cloridrato 

de Propranolol ........... 40 mg excipientes q.s.p. ................ 1 

comprimido (lactose monoidratada, celulose microcristalina, 

dióxido de silício, ácido esteárico, estearato de magnésio). 

          

235 RANITIDINA CP. 150MG   CP 30000     

  

Cada comprimido revestido de 150 mg contém: ranitidina (na 

forma de cloridrato) ...........................................150mg 

excipiente* q.s.p................................................................1 com. 

rev. *croscarmelose sódica, estearato de magnésio, celulose 

microcristalina, dióxido de silício, hipromelose + macrogol, 

dióxido de titânio. 

          

236 RANITIDINA INJ 50MG/ML 02ML   AP 8000     

  

Cada mL da solução injetável contém: cloridrato de ranitidina 

(equivalente a 50mg de ranitidina)....... 56mg Veículo 

q.s.p.............. 1mL Excipientes: água para injeção, fenol, fosfato 

de sódio dibásico e fosfato de potássio monobásico. 

          

237 REVELADOR AUTOMATICO RX P/ 38L   UN 10     

  

Componentes químicos do revelador e sua ação individual metol - 

agente revelador; produz o detalhe na revelação. hidroquinona - 

agente revelador; produz o contraste. carbonato de sódio -

acelerador da revelação; provoca o amolecimento e proporciona à 

solução do meio alcalino necessário para a ação dos demais 

componentes da revelação. sulfito de sódio - agente preservativo 

evita a oxidação da solução devido ao contato com o ar, 

entretanto, a ação preservativa não é total. brometo de potássio - 

agente retardador;contribui para regular a duração da revelação e 

evita a veladura. 

          

238 SALBUTAMOL XPE. 100ML   UN 500     
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Cada mL do xarope contém: sulfato de 

salbutamol..........................................................................0,48 

mg* *equivalente a 0,4 mg de salbutamol. veículo 

q.s.p.................................................................................................1 

mL Excipientes: hidroxietilcelulose, benzoato de sódio, cloreto de 

sódio, sacarina sódica, citrato de sódio di-hidratado, ácido cítrico, 

aroma de laranja líquido e água purificada. 

          

239 SECNIDAZOL CP. 1000MG   CP 10000     

  

Cada comprimido revestido contém: Secnidazol hidratado 

........................................................ 1050 mg equivalente a 1000 

mg de Secnidazol excipientes q.s.p. 

....................................................... 1 comprimido (celulose 

microcristalina, dióxido de silício, estearato de magnésio, 

amidoglicolato de sódio, hipromelose e macrogol, amido). 

          

240 SINVASTATINA CP. 20MG   CP 15000     

  

Cada comprimido revestido de 20 mg contém: Sinvastatina 

.................................................................... 20 mg excipientes 

q.s.p. ................................................. 1 comprimido (excipientes: 

ácido ascórbico, ácido cítrico, amido, hidroxianisol butilado, 

celulose microcristalina, estearato de magnésio, hiprolose, lactose 

monoidratada, hipromelose, macrogol, polissorbato 80, dióxido de 

titânio, talco, óxido de ferro amarelo, óxido de ferro vermelho). 

          

241 SORO REIDRATANTE 27,9G ENV   UN 4500     

  

Env. de 8,5g de pó. env. de 27,9 de pó. Cada env. 8,5 g / 27,9g 

contém: Cloreto de Sódio 1,066 g / 3,50g Cloreto de Potássio 

0,457 g / 1,50g Citrato de Sódio 0,884 g / 2,90g Glicose 6,093 g / 

20,00g. 

          

242 SULFAMETOXAZOL+TRIMET CP. 400/80MG   CP 60000     

  

Cada comprimido de 400mg + 80mg contém: 

sulfametoxazol................400mg trimetoprima............80mg 

Excipientes q.s.p..........1 comprimido Excipientes: álcool etílico, 

amido, povidona, estearato de magnésio, croscarmelose sódica, 

laurilsulfato de sódio e talco. 

          

243 SULFATO FERROSO CP. 109MG   CP 50000     

  
Composição : Sulfato ferroso (equivalente a 40,07 mg  de ferro 

elementar)  excipiente** q.s.p.  Concentração de 109 mg. 
          

244 SULFATO FERROSO LIQ. 100ML   UN 3000     

  
Cada colher das de sobremesa (10 ml) contém: Sulfato ferroso 

(equivalente a 110,30 mg de Fe) ...... 300,0 mg Veículo q.s.p. 

................. 10,0 ml 

          

245 TENOXICAM CP. 20MG   CP 20000     

  

Cada comprimido revestido contém: tenoxicam .....................20 

mg excipiente* q.s.p................... com. rev. *lactose   

monoidratada,   fosfato   de   cálcio   dibásico,   croscarmelose   

sódica,   amido   pré-gelatinizado,   celulose   microcristalina, 

estearato de magnésio, talco, dióxido de titânio, etilcelulose, 

hipromelose + macrogol, óxido de ferro amarelo, álcool etílico e 

cloreto de metileno. 

          

246 TIABENDAZOL COMP. 500MG   CP 12000     

  

Por cada comprimido contém: Tiabendazol _________500 mg 

Excipientes _______ 1 comprimido (Excipientes: amido de milho, 

estearato de magne´sio, povidona, croscarmelose so´dica, celulose 

microcristalina, fosfato de ca´lcio diba´sico, glicerol, polissorbato 

80). 

          

247 AMITRIPTILINA CP. 25MG   CP 8000     

  

Cada comprimido revestido de 75 mg contém: cloridrato de 

amitriptilina ....................... 75 mg excipientes q.s.p. 

........................ 1 comprimido (amido, ácido esteárico, celulose 

microcristalina, copovidona, corante laca amarelo crepúsculo, 

corante laca vermelho 40, dióxido de silício, dióxido de titânio, 
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estearato de magnésio, fosfato de cálcio dibásico di-hidratado, 

lactose monoidratada, hipromelose, macrogol) 

248 BIPERIDENO CP. 02MG   CP 600     

  

Cada comprimido contém: cloridrato de biperideno (equivalente a 

1,8mg de biperideno)...........2mg Excipientes:  sacarose, amido de 

milho, estearato de magnésio, fosfato de cálcio tribásico, lactose, 

talco, polisorbato 80, dióxido de silício coloidal, glicolato sódico 

de amido.  

          

249 BROMAZEPAN CP 3 MG   CP 10000     

  

Bromazepam 

........................................................................................ 3 mg 

excipientes q.s.p. ...................................................................... 1 

comprimido (celulose microcristalina, corante laca vermelho 

eritrosina, dióxido de silício, estearato de magnésio, lactose 

monoidratada, talco). 

          

250 CARBAMAZEPINA CP.200 MG   CP 30000     

  

Cada comprimido de 200 mg contém: Carbamazepina .............. 

200 mg excipiente q.s.p. ....... 1 comprimido (amido, 

amidoglicolato de sódio, celulose microcristalina, dióxido de 

silício, estearato de magnésio, povidona). 

          

251 CARBIDOPA+ LEVODOPA CP .25 MG/250MG   CP 100     

  

Cada comprimido contém: Levodopa DCB 0737.01-1 

.................... 250 mg Carbidopa DCB 0193.01-1 .................... 25 

mg Excipiente q.s.p. .................... 1 comp. (Excipiente: celulose 

microcristalina, dióxido de silício coloidal, croscarmelose sódica, 

estearato de magnésio, polividona). 

          

252 CLONAZEPAN CP 2 MG CX/ 30 COMPRIMIDO   CX 500     

  

Cada comprimido de 2 mg contém: Clonazepam ................. 2 mg 

excipiente q.s.p. ................. 1 comprimido (lactose, celulose 

microcristalina, amido, croscarmelose sódica, estearato de 

magnésio). 

          

253 PETIDINA INJ 50 MG/ML 02 CX /25   CX 48     

  
Cada mL contém 50 mg de cloridrato de petidina, equivalente a 

43,58 mg de petidina Excipiente: água para injetáveis. 
          

254 CLORPROMAZINA INJ 5 MG /ML CX /50   CX 12     

  

Cada mL de solução injetáveis contém: cloridrato de 

Clorpromazina ........ 5,57 mg *excipientes (ácido ascórbico, 

sulfito de sódio, bissulfito de sódio, cloreto de sódio, água para 

injetáveis) q.s.p............. 1 mL *equivalente a 5 mg de 

Clorpromazina base. 

          

255 DIAZEPAM CP. 05MG  CX 200   CX 500     

  

Cada comprimido 5 mg contém: diazepam . . . . . . . . . . . . .5 mg 

excipientes* q.s.p.  .  . . . . .1 comprimido *croscarmelose sódica, 

talco, lactose, fosfato de cálcio dibásico, estearato de magnésio, 

celulose microcristalina, dióxido de silício 

          

256 DIAZEPAM CP . 10 MG CX /200   CX 500     

  

Cada comprimido de 10 mg contém: diazepam . . . . . . . . . . . . . 

.10 mg excipientes** q.s.p.  . . . . . . .1 comprimido ** 

croscarmelose sódica, talco, lactose, fosfato de cálcio dibásico, 

estearato de magnésio, celulose microcristalina, dióxido de silício, 

corante alumínio laca vermelho eritrozina. 

          

257 DIAZEPAM INJ 05 MG / ML  02 ML CX/100   CX 80     

  

Cada 2 mL da solução injetável contém: diazepam............10mg 

Veículo q.s.p............2mL Excipientes: propilenoglicol, álcool 

benzílico, benzoato de sódio, ácido benzóico, álcool etílico e água 

para injeção. 
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258 FENOBARBITAL CP 100 MG CX/ 100 ( C 1 ) GEN   CX 20     

  

Cada comprimido contém: Fenobarbital...............100mg 

Excipiente q.s.p....1 comprimido Excipientes: lactose, amido, 

croscarmelose sódica, talco, estearato de magnésio e água de 

osmose reversa. 

          

259 FENOBARBITAL INJ/50 ML 05 CX/ 50   CX 20     

  

Solução injetável: caixa com 5 ampolas de 1 ml Cada ampola 

contém: fenobarbital sódico .... 218,93 mg (equivalente a 200 mg 

de fenobarbital) Veículo: propilenoglicol, álcool etílico, ácido 

clorídrico e água para injeção. 

          

260 FENOBARBITAL INJ 200 MG / ML CX 5 AMP   CX 40     

  

Solução injetável: caixa com 5 ampolas de 1 ml Cada ampola 

contém: fenobarbital sódico .... 218,93 mg (equivalente a 200 mg 

de fenobarbital) Veículo: propilenoglicol, álcool etílico, ácido 

clorídrico e água para injeção. 

          

261 FENOBARBITAL CP 100 MG CX/ 200   CX 25     

  

Cada comprimido contém: Fenobarbital...............100mg 

Excipiente q.s.p....1 comprimido Excipientes: lactose, amido, 

croscarmelose sódica, talco, estearato de magnésio e água de 

osmose reversa. 

          

262 FLUOXETINA  CP 20 MG HCL CX/ 70 (C 1) GEN   CX 10     

  
Cada cápsula contém: cloridrato de fluoxetina 22,36 mg, 

equivalente a 20 mg de fluoxetina. Excipientes: amido em pó e 

amido em pó com 5% de silicone q.s.p. 

          

263 HALOPERIDOL CP. 05 MG CX /200 (UNI ALOPER )   CX 1     

  
Cada comprimido azul contém 5 mg de haloperidol. Excipientes: 

amido, corante azul indigotina, lactose, óleo vegetal hidrogenado 

e talco. 

          

264 IMIPRAMINA CP 25 MG CX/200( MEPRAMIN )VP L-C1   CX 3     

  
Cada drágea contém 25 mg de cloridrato de imipramina; 

excipiente q.s.p. 1 drágea 
          

265 MIDAZOLAM INJ 15 MG 03 ML CX / 5 GRM   CX 100     

  

Cada ampola de 3 mL contém 15 mg (5 mg/mL) de 8-cloro-6-(2-

fluorofenil)-1-metil-4H-imidazo-[1,5a][1,4] benzodiazepina 

(midazolam); mais excipientes (cloreto de sódio, hidróxido de 

sódio, ácido clorídrico 37% e água para injetáveis). 

          

266 ÉCRAN BASE VERDE 24X30   PR 1     

  

Ótima qualidade de imagem; - Base de poliéster - para maior 

flexibilidade e maior vida útil; - Eliminação de cargas estáticas - é 

obtido através de um tratamento a base de poliéster.  - Adaptação 

para tempo úmido - para um bom rendimento durante as 

condições de tempo úmido.  - Resistência total a umidade 

atmosférica e fungos. - Compatibilidade: É compatível com todos 

os filmes de raio-X disponíveis no mercado 

          

267 ÉCRAN BASE VERDE 35X43   PR 1     

  

Ótima qualidade de imagem; - Base de poliéster - para maior 

flexibilidade e maior vida útil; - Eliminação de cargas estáticas - é 

obtido através de um tratamento a base de poliéster.  - Adaptação 

para tempo úmido - para um bom rendimento durante as 

condições de tempo úmido.  - Resistência total a umidade 

atmosférica e fungos.  - Compatibilidade: É compatível com todos 

os filmes de raio-X disponíveis no mercado 

          

268 FILME REVELADOR 24X30 CX. C/ 100 PELÍCULAS   CX 10     

  

Filme Super ortocromático de alta qualidade que satisfaz as 

demandas variadas da imagem em diagnóstico de raios-X. Com a 

tecnologia super fino S (sigma)- LIC* 30 permite o 

processamento de imagens de alta resolução. Utilizado para 

aplicações em radiografia geral tais como crânio, tórax e 

abdômen, etc., assegura imagens estáveis com alta resolução, 

indiferente se emprega um processamento super rápido (45 
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segundos) , ou rápido (90 segundos), ou manual. Trazendo grande 

melhoria na estabilidade, que proporciona um controle de 

qualidade mais fácil e mais eficiente. 

269 FILME REVELADOR 35X35 CX. C/ 100 PELÍCULAS   CX 10     

  

Filme Super ortocromático de alta qualidade que satisfaz as 

demandas variadas da imagem em diagnóstico de raios-X. Com a 

tecnologia super fino S (sigma)- LIC* 30 permite o 

processamento de imagens de alta resolução. Utilizado para 

aplicações em radiografia geral tais como crânio, tórax e 

abdômen, etc., assegura imagens estáveis com alta resolução, 

indiferente se emprega um processamento super rápido (45 

segundos) , ou rápido (90 segundos), ou manual. Trazendo grande 

melhoria na estabilidade, que proporciona um controle de 

qualidade mais fácil e mais eficiente. 

          

270 FILME REVELADOR 35X43 CX. C/ 100 PELÍCULAS   CX 8     

  

Filme Super ortocromático de alta qualidade que satisfaz as 

demandas variadas da imagem em diagnóstico de raios-X. Com a 

tecnologia super fino S (sigma)- LIC* 30 permite o 

processamento de imagens de alta resolução. Utilizado para 

aplicações em radiografia geral tais como crânio, tórax e 

abdômen, etc., assegura imagens estáveis com alta resolução, 

indiferente se emprega um processamento super rápido (45 

segundos) , ou rápido (90 segundos), ou manual. Trazendo grande 

melhoria na estabilidade, que proporciona um controle de 

qualidade mais fácil e mais eficiente. 

          

271 FIXADOR AUTOMATICO RX P/ 38L   LT 7     

  
Fixador para revelação automática de Raio X, galão para preparar 

38 litros.-   
          

272 PROTETOR DE TIREOIDE ADULTO   UN 1     

  
Protetor de tireóide (borracha plumbífera) convencional adulto 

com equivalência 0,50 mm Pb. Acabamento em nylon lavável. 
          

273 PROTETOR DE TIREOIDE INFANTIL   UN 1     

  
Protetor de tireóide (borracha plumbífera) convencional adulto 

com equivalência 0,50 mm Pb. Acabamento em nylon lavável. 
          

274 ÓCULOS PLUMBIFERO   UN 1     

  

•  Óculos plumbífero com proteção frontal, frontal com elástico, 

frontal e lateral, frontal e lateral com elástico  •  Tamanho: Haste 

retrátil para permitir o ajuste do comprimento ao rosto do usuário, 

com elástico.  •  Equivalência em Chumbo: 0,50 ou 0,75 mm de 

chumbo  •  Com estojo de proteção e pano para limpeza. 

          

275 LUVAS PLUMBIFERO   UN 1     

  
Tamanho: padrão Equivalência em Chumbo: 0,25 Pb ou 0,50 Pb 

Descrição: Luva tipo escudo confeccionado em borracha 

plumbífera acabamento em tecido especial lavável. 

          

276 
ALVEOLÓTOMO PARA PROCEDIMENTOS 

ODONTOLÓGICOS 
  UN 6     

  

ALVEOLÓTOMO PARA PROCEDIMENTOS 

ODONTOLÓGICOS, EM AÇO INOX, 

TAMANHO/CAPACIDADE: 14 CM, CARACTERÍSTICAS 

ADICIONAIS: TIPO LUER CURVO 

          

277 PINÇA CLINICA CURVA   UN 20     

  Tamanho: 16 cm. Em aço inoxidável Autoclavável.           

278 PINÇA DENTE DE RATO EM INOX 18 CM   UN 10     

  
Tamanho: 18 cm - com dente de rato. Material: aço inox cirúrgico 

Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade 
          

279 PORTA DAPP VIDRO   UN 10     
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Utilizado para evitar o despedício de liquido ao alto grau de 

evaporação do mesmo * separando uma pequena quantidade no 

Dappen, pode se fechar a embalagem do monomer evitandio a 

evaporação e consequente perda de produto* possui 2 cavidade 

para as manipulações *esterilizavel em autoclave *material vidro 

cor transparente. 

          

280 
TAMBOR COM TAMPA PRODUZIDO EM AÇO INOX AISI 

304 TAM 10X10CM 
  UN 10     

  
Utilizado para acondicionamento de gaze ou algodão. Podem ser 

esterilizadas em estufas ou autoclaves após limpeza e secagem, 

produzido em aço inox AISI 304. 

          

281 PORTA AGULHA EM INOX 18CM   UN 10     

  
Material confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável. 

Instrumento Cirúrgico Não Articulado Não Cortante 
          

282 TESOURA IRIS   UN 10     

  

Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-410; Tamanho: 

9cm; Embalagem: Plástica individual, constando os dados de 

identificação, procedência e rastreabilidade; Certificações: 

Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, 

Normas da ABNT, CE; 

          

283 ACIDO FOSFORICO   FRASC 40     

  

Condicionadores Dentais à Base de Ácido Fosfórico a 37%.  

Alpha Acid e Alpha Etch contêm 37% de ácido fosfórico, o que 

proporciona um excelente ataque ácido ao esmalte e à dentina. 

São apresentados como líquido e gel tixotrópicos, assegurando 

uma fácil aplicação. 

          

284 ADESIVO (ADESIVO MAGIC BOND FOTO 5 ML ESMALTE   FRASC 20     

  

Não contém Primer em sua composição Adesivo 

fotopolimerizável hidrofóbico para esmalte Alta adesão ao 

esmalte dental Alto grau de polimerização Ótima consistência ao 

ser aplicado na cavidade Auxilia na colagem de braquetes e nas 

restaurações de resina composta Usado como proteção de 

ionômero de vidro modificado por resina. 

          

285 AGULHA GENGIVAL LONGA CX C/ 100UNID   CX 20     

  

Agulhas gengivais estéreis, atóxicas e apirogênicas, alta 

flexibilidade, impedindo a quebra, mesmo quando o paciente 

realiza movimentos bruscos durante a aplicação. O bisel 

trifacetado reduz ao mínimo a dor e o incômodo causados ao 

paciente, eliminando a necessidade de uma anestesia tópica antes 

da injeção. As paredes da agulha são ultrafinas e siliconizadas, 

proporcionando uma inserção mais suave e menos traumática. 

          

286 ÉCRAN BASE VERDE 35X35   PR 1     

  

Ótima qualidade de imagem; - Base de poliéster - para maior 

flexibilidade e maior vida útil; - Eliminação de cargas estáticas - é 

obtido através de um tratamento a base de poliéster.  - Adaptação 

para tempo úmido - para um bom rendimento durante as 

condições de tempo úmido.  - Resistência total a umidade 

atmosférica e fungos.  - Compatibilidade: É compatível com todos 

os filmes de raio-X disponíveis no mercado 

          

287 AGULHA GENGIVAL CURTA - CX C 100 UNID   CX 20     

  
Agulha gengival, é fabricada em aço inoxidável, siliconizada e 

possui bisel 
          

288 AMALGMA (CPSUL )- PERMITE DE 1 DE 2 PORCAO   CX 5     

  

* Não afetada pela umidade. Permite apresenta o melhor 

selamento sem o problema de excessiva expansão posterior 

causada pela contaminação acidental de líquidos com base em 

água. Por esse motivo, parece mais prudente selecionar uma liga 

como Permite para obturações retrógradas. * A alta resistência à 

compressão de Permite minimiza o risco de fratura da restauração. 

Alta resistência à compressão assegura uma restauração resistente 
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e durável. * Composição: 56% Prata, 27,9% Estanho, 15,4% 

Cobre e 47,9% de Mercúrio. * Presa Regular 

289 ANESTESICO CITNEST COM OCTOPRESSIM 30MG   UN 500     

  
Cada ml contém: Cloridrato de prilocaína, 30 mg; Felipressina 

(octapressin), 0,03 
          

290 ANESTESICO CITOCAINA 3 % S VAS CX C 50 UNID   UN 500     

  
Sol. inj. - 1,8 ml Cada ml contém: Cloridrato de Prilocaína.. 30 

mg Felipressina .0,03 UI Veículo estéril q.s.p. .. 1 ml. 
          

              

291 ANESTESICO LIDOSTESIM 3% C VASO AMP. 1,8ML.   UN 500     

  

Cada carpule com 1,8ml contém:  Cloridrato de Lidocaína 

......54,000mg Hemitartarato de Norepinefrina *........0,072 mg 

Excipientes (Cloreto de Sódio, Metilparabeno, Metabissulfito de 

Sódio, Ácido Cítrico Anidro e Hidróxido de Sódio para ajuste de 

pH) Água para injetáveis ......q.s.p......1,800 ml* 0,072 mg de 

Hemitartarato de Norepinefrina = 0,036 mg de Norepinefrina. 

          

292 ANESTESICO TOPICO  12 G - 01 TUBO   UN 500     

  

Sal Anestésico: Benzocaína 200mg/g (20%). * Gel hidrossolúvel 

de alta viscosidade. * Possui rápido início de ação. * Agradável 

sabor de menta. * Não deixa gosto amargo na boca. * Não 

provoca absorção sistêmica. * Administração menos traumática 

de injeções anestésicas. Anestésico na mucosa oral previamente à 

anestesia infiltrativa e ainda em procedimentos clínicos como 

tomada de impressões, radiografias, posicionamento de próteses e 

remoção de tártaro dental. * Validade: 24 meses 

          

293 BROCA CIRURGICA ZEKRYZ 21 MM  PG LONGA   UN 10     

  
Utilizada para odontossecção e corte/desgaste de osso.* Ideal para 

cirurgia de CISO INCLUSO. * Broca alta rotação FG em 

carbureto de tungstênio, que lhe confere maior poder de corte. 

          

294 BROCA ESFERICA BAIXA ROTACAO   UN 20     

  
Uso em peça de mão reta. Indicadas para uso em cirurgía, 

exodontia. Brocas em aço carbono. Comprimento 44,5mm. 
          

295 BROCA DIAMANTADAS ALTA ROTACAO   UN 20     

  

As Brocas Diamantadas são utilizadas em consultório 

odontológico, no preparo cavitário para receber restaurações 

diretas ou indiretas, no acabamento e polimento de restaurações 

de diversos materiais (por exemplo, ouro, amálgama, resinas) bem 

como são utilizadas pelo cirurgião dentista em procedimento onde 

sejam necessários quando de tratamentos em geral. 

          

296 PAPEL CARBONO DUPLA FACE 12X 1   CX 6     

  

O Papel Carbono Super Carbon Arcade é utilizado para marcação 

de pontos oclusais, possibilitando melhor identificação das 

regiões para acabamento em restaurações e superfícies dentais. 

Atingem anatomicamente os pontos oclusais. Possui folha 

especial 100% vegetal de dupla face na cor azul e vermelho e 100 

micras de espessura. 

          

297 CREME DENTAL 50 GRAMAS   UN 1000     

  
Creme com Lauril Sulfato de Sódio, Carbonato de cálcio, Na, 

HCO3, Fluoreto de sódio, Sorbitol, Flavorizantes, Água e álcool 

etílico E Glicerina. 

          

298 
ESCOVA E TACA DE BORRACHA P/ POLIMENTO  

DENTAL 
  UN 1000     
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Pontas para Profilaxia Nas formas de ponta e taça 

(interproximais), possuem excelente flexibilidade necessária para 

obtenção do melhor desempenho. Embalagem individual. 

          

299 EUGENOL   UN 5     

  

Obtido através do Óleo de Cravo. Líquido amarelo claro. 

Insolúvel na água. Solúvel no álcool, clorofórmio, éter e em óleos. 

Ação anódina (calmante) sobre a polpa dentaria, Utilizado como 

curativo de espera para restaurações. Apresenta qualidades 

analgésicas, antissépticas e balsâmicas, antinflamatórias e 

cicatrizantes. Obtido através do Óleo de Cravo. Líquido amarelo 

claro. Insolúvel na água. Solúvel no álcool, clorofórmio, éter e em 

óleos. Ação anódina (calmante) sobre a polpa dentaria, Utilizado 

como curativo de espera para restaurações. Apresenta qualidades 

analgésicas, antissépticas e balsâmicas, antinflamatórias e 

cicatrizantes. Obtido através do Óleo de Cravo. Líquido amarelo 

claro. Insolúvel na água. Solúvel no álcool, clorofórmio, éter e em 

óleos. Ação anódina (calmante) sobre a polpa dentaria, Utilizado 

como curativo de espera para restaurações. Apresenta qualidades 

analgésicas, antissépticas e balsâmicas, antinflamatórias e 

cicatrizantes. Obtido através do Óleo de Cravo. Líquido amarelo 

claro. Insolúvel na água. Solúvel no álcool, clorofórmio, éter e em 

óleos. Ação anódina (calmante) sobre a polpa dentaria, Utilizado 

como curativo de espera para restaurações. Apresenta qualidades 

analgésicas, antissépticas e balsâmicas, antinflamatórias e 

cicatrizantes. Obtido através do Óleo de Cravo. Líquido amarelo 

claro. Insolúvel na água. Solúvel no álcool, clorofórmio, éter e em 

óleos. Ação anódina (calmante) sobre a polpa dentaria, Utilizado 

como curativo de espera para restaurações. Apresenta qualidades 

analgésicas, antissépticas e balsâmicas, antinflamatórias e 

cicatrizantes. 

          

300 
FIO AGULHADO DE SEDA 3-0 TRACANDO ODONTO CX 

C/ 24 UNID 
  CX 20     

  
Caixa com 24 unidades de fio de sutura seda preta 3-0, agulha de 

17mm e 
          

  
circunferência de 1/2, estéril. Não absorvível; - Encapsulamento 

gradual por tecido 
      

  
  

  
conectivo fibroso; - Agulha com ponta triangular; - Seda negra 

(aumenta 
      

  
  

  visibilidade).           
             

301 FIO DENTAL C/ 50 METROS   UN 100     

  

Fita de Nylo fino e achatado, com filamento único e com total 

resistência, evitando desfiar durante o seu uso.  Com a Utilidade 

super floss, desenvolvido tambem para pessoas com aparelhos 

ortodônticos, coroas, pontes ou implantes.  

          

302 FORMOCRESOL 100ML   FRASC 20     

  

É constituído por uma mistura de cresóis e formol, sendo um 

fixador de polpas vivas, mantendo-as inertes e possibilitando a 

conservação do dente decíduo até sua queda fisiológica 

(pulpotomia). É um potente agente antimicrobiano que possui 

ainda a capacidade de neutralizar toxinas presentes no canal 

radicular 

          

303 HIDROXIDO DE CALCIO P.A 10 GRS   UN 10     

  

Hidroxido De Calcio Pa 10g Biodinamica - Destinado para 

induzir a formação da dentina reparadora, apresentando 

propriedades imprescindíveis para materiais que atuam em 

procedimentos sobre a dentina. 

          

304 HIDROXIDO DE CALCIO PASTA( HIDRO - C )   TB 10     

  

* Reúne as propriedades da pasta de hidróxido de cálcio (Calen) 

com as do paramonoclorofenol canforado. * O PMC associado à 

cânfora melhora os resultados clínicos em função da sua maior 

difusibilidade, além de atenuar sua ação irritante. * Calen com 
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PMCC é hidrossolúvel e pronto para uso imediato. * Registro na 

Anvisa: 141120159 

305 IRM PO E LIQUIDO 15ML   FRASC 20     

  

Indicado para restaurações provisórias de longa espera (até 2 

anos), forramento de cavidades sob restauração de amálgama, 

material restaurador de dentes decíduos e também usado para 

odontogeriatria. * Possui rapidez de manipulação. * Propriedades 

sedativas. * Registro na Anvisa 10186370007. * Cor: Marfim.  

          

306 MATRIZ 5 MM   UN 20     

  

Fita matriz em aço inoxidável maleável; Apresentado em bobina. 

Utilizada como matriz em restauração classe II com resina 

fotopolimerizável e para proteção dos dentes adjacentes durante 

os procedimentos de preparo, condicionamento ácido e aplicação 

do adesivo. Com 5 mm de largura. 

          

307 MATRIZ 7 MM   UN 20     

  

Fita matriz em aço inoxidável maleável; Apresentado em bobina. 

Utilizada como matriz em restauração classe II com resina 

fotopolimerizável e para proteção dos dentes adjacentes durante 

os procedimentos de preparo, condicionamento ácido e aplicação 

do adesivo. Com 5 mm de largura. 

          

308 MOLDEIRAS P/ APLICACAO DE FLUOR (M) CX C/100   CX 10     

  

Tamanho: Medio.  * Moldeiras de poliestireno (plástico) com 

revestimento interno de espuma de poliuretano. * Promove 

economia de tempo ao dentista, por ser dupla e permitir a 

aplicação nas duas arcadas ao mesmo tempo. * Possui espuma na 

camada interna que permite melhor permanência do flúor na 

moldeira. * Feita de material flexível, para melhor adaptação na 

arcada. 

          

309 MOLDEIRAS P/ APLICACAO DE FLUOR (P )CX C/100   CX 10     

  

Tamanho: Pequeno.  * Moldeiras de poliestireno (plástico) com 

revestimento interno de espuma de poliuretano. * Promove 

economia de tempo ao dentista, por ser dupla e permitir a 

aplicação nas duas arcadas ao mesmo tempo. * Possui espuma na 

camada interna que permite melhor permanência do flúor na 

moldeira. * Feita de material flexível, para melhor adaptação na 

arcada. 

          

310 PINCEL P/ RESINA MICROBRUSH CX   C/ 100   CX 10     

  

Flexibilidade, dobram-se facilmente até 90°. * Cores vivas, 

contraste para melhor visualização e diferenciação. * Pontas em 

fibras não absorventes e resistentes à abrasão. * Dois tamanhos 

precisos de cabeças para aplicação em áreas de difícil acesso. * 

Registro na Anvisa: 10068870083. 

          

311 POTE DARPEN PLASTICO COLORIO   UN 5     

  

* Sua composição a base de nylon permite ser totalmente 

autoclavável, garantindo boa resistência ao produto; * 

Esterilizável em autoclave a 137°C; * Possui duas cavidades para 

as manipulações; * Medidas: * Altura: 3cm; * Concavidade 

superior 2,5 cm - capacidade máxima 3ml; * Concavidade inferior 

2 cm - capacidade máxima 2ml; 

          

312 REMOVEDOR DE MANCHA- PASTA PROFILATICA 90 GR   FRASC 10     

  

* Consistência adequada, não escorre para cavidade bucal. * 

Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha. * 

Utilizada como pasta de polimento inicial. * Usada em adultos e 

crianças. * Nos Sabores tutti-frutti ou menta. * Registro MS: 

10068870074. 

          

313 RESINA ALTOPOLIMERIZAVEL C/ 78 G   FRASC 10     

  
Indicado para consertos e reembasamentos. Incolor  Não 

inflamável; Não tóxico; Manter longe de umidade; Validade: 10 

anos; Registro na ANVISA:  Embalagem com 78g 

          

314 RESINA CHARISMA  A1 , A2, A3, A35   CX 25     
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Resina composta direta micro-híbrida fotopolimerizável, 

radiopaca. * Excelente adaptação marginal. * Resistente à 

descoloração marginal. * Resistente ao desgaste. * Não abrasiva 

ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do 

antagonista. Manipulação fácil e rápida (não-pegajosa). * Fácil de 

ser esculpida. * Excelente acabamento e polimento. * Três níveis 

de translucidez, proporcionando efeitos cromáticos naturais 

quando utilizada a técnica de estratificação. * Propriedades 

físicas. * Partículas com alta transmissibilidade.* Radiopaca. * 

Liberação de fluoretos / recarregável. * Excelente lisura 

superficial. 

          

315 RESINA B2   UN 10     

  

Seringa 4g. Exclusiva nanotecnologia 3M ESPE: a única resina do 

mercado com 100% Nanopartículas Excelente retenção de 

polimento, ainda superior ao das resinas microparticuladas 

Estética duradoura: mantém o aspecto natural da restauração por 

mais tempo Superfície da restauração mais lisa e brilhante 

Excelente manipulação: não gruda na espátula e possui ótima 

consistência Radiopacidade inclusive nas cores translúcidas 

Rende em média 30 restaurações Restaurações diretas e indiretas 

em dentes anteriores e posteriores Classes I, II, III, IV e V. 

Restaurações indiretas em dentes anteriores e posteriores, 

incluindo a confecção de Inlays, Onlays e Facetas. 

          

316 ROLETE DE ALGODAO C/ 100   PCT 200     

  

Produzido com fibras 100% naturais e selecionadas; -Feita com a 

mais alta qualidade de processos de fabricação; - Formato 

cilíndrico para praticidade nos procedimentos. Retrai bochecha 

efetivamente; -Absorver humidade e fluxos de saliva durante todo 

o tratamento; -Limpeza bucal; -Isolamento relativo. 

          

317 SELANTE AUTOPOLIMERIZAVEL C/ 2 SERINGAS   UN 10     

  

Contém duas fontes de flúor conferindo ao produto uma ação 

rápida inicial (exercida pelo Fluoreto de Sódio) e uma ação mais 

moderada porém profunda (Fluoreto de Cálcio); -Alto índice de 

adesão; -Ótima fluidez - bom escoamento nas fóssulas e fissuras; -

Transparente; -Liberação de flúor - atividade anticariogênica; -

Menores índices de recidiva da cárie em dentes selados. 

          

318 SUGADOR DE SALIVA PCT /40   PCT 200     

  

* Ótima flexibilidade e memória de forma, não obstrui o fluxo ao 

ser dobrado. * Tubo de PVC de 13cm; * Diâmetro externo de 6,5 

mm e diâmetro interno de 4 mm; * Dentro da espessura do tubo é 

inserido um fio de metal de cerca de 1 mm; 

          

319 TESOURA ODONTOLOGICA PEQUENA 12 CM   UN 10     

  
Utilizada em procedimentos cirúrgicos odontológicos. * Material: 

aço inox. * Autoclavável. 
          

320 TIRAS DE LIXA P/POLIMER PCT  C/ 50 UNID   PCT 10     

  Caixas c/ 50 Unidades Matriz 10x120x0.05 Tras 50x1           

321 TIRAS DE METAL LIXA P/POLIMERO PCT C/ 12 UNID   PCT 20     

  

Tamanho das tiras: 4mm de largura e 170 mm de comprimento. 

Abrasivo de granulação grossa (cinza) e média (branca) . Cada 

tira possui um centro neutro (sem abrasivo) para a facilitar a 

introdução nas superfícies interproximais dos dentes. 

          

322 TIRAS DE POLIESTER PCT C/ 150 UNID   PCT 20     

  

* São flexíveis e se adaptam ao contorno das regiões proximais. * 

Seus Diamantes naturais possuem maior durabilidade e um corte 

macio. * Seu centro neutro facilita a inserção entre os dentes. * 

Autoclavável. * Espessura: 4.0 mm. * Comprimento: 170mm. * 

Granulometria: 240/320. 

          

323 ALMAGAMA CAPSULA (2 PORCOES ) PCT C/ 50 UNID   PCT 5     

  
Composição: 45% de prata, 31% de estanho e 24% de cobre. * 

Não conter zinco. * Isento da fase Gama II. * Alto teor de cobre. * 
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Grande resistência à compressão. * Baixo creep, inibindo a 

expansão tardia. 

324 
ANESTESICO ODONTOLOGICO LIDOSTESIM 2 % SEM 

VASO 
  CX 30     

  

Cada carpule com 1,8ml contém:  Cloridrato de Lidocaína 

......36,000mg Hemitartarato de Norepinefrina *........0,072 mg 

Excipientes (Cloreto de Sódio, Metilparabeno, Metabissulfito de 

Sódio, Ácido Cítrico Anidro e Hidróxido de Sódio para ajuste de 

pH) Água para injetáveis ......q.s.p......1,800 ml* 0,072 mg de 

Hemitartarato de Norepinefrina = 0,036 mg de Norepinefrina. 

          

325 
ANESTESICO ODONTOLOGICO CITOCAINA COM 

ADRENALINA 3% C/ 50 TTUBETES 
  CX 30     

  

Cada ml contém: Cloridrato de Prilocaína (DCB 1040.02-2)....... 

30 mg Felipressina (DCB 0518.01-8).....0,03 UI Veículo estéril 

q.s.p. ....... 1 ml (Veículo: cloreto de sódio, etilparabeno, 

hidróxido de sódio e/ou ácido clorídrico q.s.p. pH, água para 

injetáveis) 

          

326 APLICADOR MICROBRUSH  ,FINO, C/ 100 UNIDADES   EMB 15     

  
Com haste dobrável e pode-se aplicar quantidade tão pequena 

quanto a 1/16 de gota com o Aplicador Descartável KG Brush 

Extra Fine (1,0 mm). 

          

327 BROCAS CARBIDE DE ALTA ROTACAO Nº 06   UN 10     

  

Broca Carbide Cirurgica N 06 Hl 25mm Jota - Destinado para 

elaboração de cavidades e remoção de restaurações existentes, 

com lâminas S ou Q para diminuir vibrações. RRC como versão 

completa de Carbide para minimizar o risco de fratura; - 

Higienizadas e esterilizadas; - Validade Indeterminada 

          

328 BROCAS CARBIDE DE ALTA ROTACAO Nº 331   UN 10     

  

Produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes do melhor 

aço inoxidável disponível no mercado internacional. Mais 

resistentes, permitem acabamentos de alta precisão e sendo 

concêntricas geram menos calor durante sua utilização. 

Aprovadas pelo CE, FDA. Alta rotação. 

          

329 BROCAS CARBIDE DE ALTA ROTACAO Nº 04   UN 10     

  

Broca para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em 

Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço 

inoxidável, contendo 13% de Cromo com extremidade no formato 

esférico. 

          

330 BROCAS CARBIDE DE ALTA ROTACAO Nº 05   UN 10     

  

Broca para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em 

Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço 

inoxidável, contendo 13% de Cromo com extremidade no formato 

esférico. 

          

331 BROCAS CARBIDE DE ALTA ROTACAO Nº 1/2   UN 10     

  

Broca para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em 

Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço 

inoxidável, contendo 13% de Cromo com extremidade no formato 

esférico. 

          

332 BROCAS CARBIDE DE ALTA ROTACAO Nº 1   UN 10     

  

Broca para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em 

Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço 

inoxidável, contendo 13% de Cromo com extremidade no formato 

esférico. 

          

333 BROCAS CARBIDE DE ALTA ROTACAO Nº 2   UN 10     

  

Broca para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em 

Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço 

inoxidável, contendo 13% de Cromo com extremidade no formato 

esférico. 

          

334 BROCAS CARBIDE DE ALTA ROTACAO Nº 3   UN 10     
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Broca para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em 

Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço 

inoxidável, contendo 13% de Cromo com extremidade no formato 

esférico. 

          

335 BROCAS CARBIDE DE BAIXA ROTACAO Nº 1   UN 15     

  

Constituídas de haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar 

de carbureto de tungstênio sinterizado. Aplicação : são indicadas 

para o preparo de chanfros, biseis, regularização de margens cavo-

superficias, paredes e operações de descortinização de esmaltes 

em restaurações dentárias.  Embalagem contendo uma unidade. 

          

336 BROCAS CARBIDE DE BAIXA ROTACAO Nº 2   UN 15     

  

Constituídas de haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar 

de carbureto de tungstênio sinterizado. Aplicação : são indicadas 

para o preparo de chanfros, biseis, regularização de margens cavo-

superficias, paredes e operações de descortinização de esmaltes 

em restaurações dentárias.  Embalagem contendo uma unidade. 

          

337 BROCAS CARBIDE DE BAIXA ROTACAO Nº 3   UN 15     

  

Constituídas de haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar 

de carbureto de tungstênio sinterizado. Aplicação : são indicadas 

para o preparo de chanfros, biseis, regularização de margens cavo-

superficias, paredes e operações de descortinização de esmaltes 

em restaurações dentárias.  Embalagem contendo uma unidade. 

          

338 BROCAS CARBIDE DE BAIXA ROTACAO Nº 4   UN 15     

  

Constituídas de haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar 

de carbureto de tungstênio sinterizado. Aplicação : são indicadas 

para o preparo de chanfros, biseis, regularização de margens cavo-

superficias, paredes e operações de descortinização de esmaltes 

em restaurações dentárias.  Embalagem contendo uma unidade. 

          

339 BROCAS CARBIDE DE BAIXA ROTACAO Nº 5   UN 15     

  

Constituídas de haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar 

de carbureto de tungstênio sinterizado. Aplicação : são indicadas 

para o preparo de chanfros, biseis, regularização de margens cavo-

superficias, paredes e operações de descortinização de esmaltes 

em restaurações dentárias.  Embalagem contendo uma unidade. 

          

340 BROCAS CARBIDE DE BAIXA ROTACAO Nº 6   UN 15     

  

Constituídas de haste de aço inoxidável e parte ativa multilaminar 

de carbureto de tungstênio sinterizado. Aplicação : são indicadas 

para o preparo de chanfros, biseis, regularização de margens cavo-

superficias, paredes e operações de descortinização de esmaltes 

em restaurações dentárias.  Embalagem contendo uma unidade. 

          

341 FIXADOR P/ RAIO X ODONTOLÓGICO 500ML   FRASC 10     

  

Utilizado para fixação da imagem do exame na película de filme. 

O Fixador em conjunto com revelador possibilita que a imagem 

extraída do paciente seja transferida para película para que o 

exame possa ser visualizado em qualquer local que tenha luz. 

Fixador frasco c/ 475ml. Pronto para o uso. Isento de Registro na 

Anvisa. 

          

342 HEMOSTOP LIQUIDO FRASCO C/ 10ML   FRASC 50     

  

Solução hemostática à base de cloreto de alumínio, indicada para 

uso em pequenas cirurgias e nos casos onde um controle de 

sangramento se faz necessário.  Ação adstringente. Não possui 

epinefrina em sua composição. 

          

343 LAMINA  DESCARTAVEL DE  BISTURI Nº24 C/ 100 UNID   CX 100     

  
Lâminas de bisturi descartável de aço carbono - Advantive Nº 24 

Esterilizado por radiação Cobalto 60 c/100 unidades. 
          

344 CABO DE BISTURI ABC N° 3   UN 10     

  
Lâminas de bisturi descartável de aço carbono - Advantive Nº 12 

Esterilizado por radiação Cobalto 60 c/100 unidades. 
          

345 CABO DE BISTURI ABC N° 4   UN 10     
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Para Lâminas nº 18 a 36; - Material: Produto Confeccionado em 

Aço -  Inoxidável AISI-420; - Tamanho: 13,5 cm 
          

346 LAMINA  DESCARTAVEL DE  BISTURI Nº15  C/ 100 UNID   CX 10     

  
Lâminas de bisturi descartável de aço carbono - Advantive Nº 15 

Esterilizado por radiação Cobalto 60 c/100 unidades. 
          

347 PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO C/ 20 ML   FRASC 10     

  

* Possui ação bacterecida de amplo espectro; * A presença de 

furacin no Paramonoclorofenol com Furacin, potencializa a ação 

anti-infecciosa local. * Quantidades mínimas deste produto são 

bastante eficazes para a medicação de todo o canal radicular. * A 

presença da nitrofurazona na fórmula de 

PARAMONOCLOROFENOL COM FURACIN, acentua a 

propriedade anti-infecciosa local. * Frasco com 20ml 

          

348 PASTA PROFILATICA 140G   UN 10     

  

* Consistência adequada, não escorre para cavidade bucal. * 

Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha. * 

Utilizada como pasta de polimento inicial. * Usada em adultos e 

crianças. * Nos Sabores tutti-frutti ou menta. * Registro MS: 

10068870074. 

          

349 PEDRA POMES   UN 10     

  

Massa porosa acinzentada muito leve, áspera e inalterável ao ar, 

inodora e insipida. Abrasivo e empregado na límpeza e polimento 

do esmalte dentário, ouro coesivo, amálgama e resina acrílica •  

Retenção malha 325 mesh: Max. 0,5%;  •  Absorção a óleo 

(ASTM-D-1483-84): 16,00 a 26,00%;  •  Absorção a óleo 

(ASTM-D-281-84): 24,00 a 33,00%;  •  Densidade aparente: 0,65 

a 1,00 g/ml; •  Volume aparente: 28,00 a 50,00ml/40g; Frasco 

com 100g 

          

350 COMPRESSOR DE AR   UN 2     

  

Compressor de ar odontológico Ideal para uso externo Isento de 

óleo Fabricado em ferro fundido Monofásico Tensão: 220 V 60 

Hz Volume do reservatório: 30 litros Potência do motor: 1 hp - 

0,75 kW  Pressão máxima: 120 lbf/pol² / 8,3 bar Pressão mínima: 

80 lbf/pol² / 5,5 bar 

          

351 
SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL PARA CICATRICELAS E 

FISSURAS 
  UN 20     

  
Fluoreto de Sódio 2,42% = 1,09% íons flúor Fluoreto de Cálcio 

0,4% = 0,19% íons flúor. 
          

352 TAÇA DE BORRACHA   UN 10     

  
* Fabricada em látex flexivel e macio, proporcionando uma 

penetração de até 4mm sem causar trauma. 
          

353 VERNIZ COM FLUOR   UN 10     

  
• Com secagem rápida. • Fácil aplicação. • Efetivo na formação de 

fluoreto de cálcio. • Não interfere na estética. • Possui 6% de 

fluoreto de sódio e 6% de fluoreto de cálcio. 

          

354 EVIDENCIADOR DE PLACAS , EM PASTILHA C/ 120UNID   FRASC 10     

  

* Corante da placa bacteriana pela ação da fuccina e agente 

complementar da higiene bucal. * Facilita a visualização da placa 

bacteriana, permitindo melhor higiene bucal. * Auxilia na 

prevenção da cárie e no controle de doenças bucais, detectando a 

placa dental na fase inicial. * Composição: Fucsina Básica (2%), 

Sacarina Sódica, Lactose, Ciclamato de Sódio e Excipientes. * 

Registro ANVISA: 10298550090. Frasco c/ 120 pastilhas. 

          

355 MOCHO ACOLCHOADO C/ RODAS   UN 5     

  

Banco giratório, sem enconto, assento com espuma injetada de 

alta densidades, revestimento em corano lavável, base com 5 pés 

em nylon injetado com rodízios giratórios.  Ajuste de altura.  

Altura regulável entre 50 e 60cm. 

          

356 AUTOCLAVE 12LT   UN 2     
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* Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em 

redes elétricas com variações entre 95 até 254 V; * Câmara Aço 

inox; * Programa único de Esterilização; * Desaeração e 

despressurização automática; * Teclado de controle; * Tampa e 

câmara em aço inox que facilita a limpeza; * 3 bandejas em 

alumínio anodizado; * Secagem eficiente com porta entreaberta; * 

Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões; * Garantia: 2 

anos; * Potência não Inferior a 1.600 Watts; 

          

357 
APARELHO SELADOR P/SELAR MATERIAL P/ 

AUTOCLAVE 
  UN 2     

  

Seladora Odontológica 30 cm, para o papel grau cirúrgico. 

Selagem com 10 milímetros de espessura e comprimento de solda 

de 30cm. Sistema elétrico bivolt, podendo ser alimentado em 110 

ou 220 volts. Temperatura de solda - 160ºC a 200ºC Tempo de 

aquecimento - 4 a 7 minutos. 

          

358 CLORANFENICOL INJ 01G INJ   UN 1000     

  

Cloranfenicol Injetavel 01g - cada comprimido revestido de 250 

mg contém:cloranfenicol 250 mg; excipientes: povidone, celulose 

microcristalina, dióxido de titânio, talco, polímero metacrilato, 

corante.  

          

359 CAPTOPRIL 50 MG CP   CP 2000     

360 DIMETICONA 10MG/ML C/ 10ML GTS   FRASC 1000     

361 BUSCOPAN COMPOSTO GTS   FRASC 500     

362 METOCLOPRAMIDA GOTAS   FRASC 300     

363 SULFAMETOXAZOL SUSP   FRASC 1000     

364 HALOPERIDOL INJET. 5 MG/ 1ML   AP 500     

365 SULFATO DE MAGNÉSIO   CP 500     

366 IVERMECTINA CP   CP 3000     

367 RESPIRIDONA 1MG   CP 1000     

368 RESPIRIDONA 2MG   CP 1000     

369 RESPIRIDONA 3MG   CP 1000     

370 AGULHA 20X0,55MM CX C/ 100UNID   CX 10     

371 AGULHA 40X1,2 CX C/ 100UNID   CX 10     

372 ANLODIPINO 2MG INJETAVEL   AP 300     

373 ACEBROFILINA XAROPE ADULTO C/ 80ML   UN 1000     

374 VITAMINA C INEJETÁVEL C/ 5ML   AP 5000     

375 VITAMINA K   AP 500     

376 
LAMINA FOSCA PARA ANÁLISES EM LABORATORIO CX 

C/ 100 UNID 
  CX 200     

377 TRAMADOL INJETÁVEL   AP 2000     

378 TRAMADOL CP.   CP 4000     

379 FENITOINA 100MG CP   CP 1000     

380 FENITOINA INJETÁVEL   AP 1200     

381 KETAMIM INJETÁVEL   AP 1500     

382 MORFINA (DIMORF) INJETÁVEL   AP 1000     

383 GEL PARA ULTRASSON C/ 5000ML   UN 10     

384 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML   UN 2000     

385 CLAMP UMBILICAL   UN 1500     

386 ESCOVA DIGERMANTE   UN 20     

387 PRO PÉ ( MEIA CIRURGICA   UN 1000     

388 TIRAS PARA GLICEMIA C/ 50UNI   CX 100     
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389 SOL. RINGER SIMPLES C/ 500ML   UN 1000     

390 CLOREXDINA (RIODEX) 2%  1000ML CX/12 UNI   CX 10     

391 AGULHA P/ RAQUI DESC. 22GX3   UN 600     

  

Agulha para Raqui Desc. 22Gx3 em Caixas  c/ 25 Unidades - -

Agulha de ponta Quincke com design que proporciona velocidade 

no retorno do líquor e melhor fluxo do agente anestésico; -

Encaixe canhão/ estilete orienta posicionamento adequado do 

bisel e fixa o estilete evitando deslocamento durante a punção; -

Canhão translúcido que proporciona rápida visualização do líquor; 

-Estilete ajustado à agulha reduz possibilidade de remoção de 

tecidos durante a punção; -Látex Free. -Estéril. 

          

392 ABSORVENTE PÓS – PARTO   UN 1000     

393 AGULHA P/ RAQUI DESC. 25GX3   UN 600     

  

Agulha p/ Raqui Descartavel  25Gx3 c/ 25 unidades - -Agulha de 

ponta Quincke com design que proporciona velocidade no retorno 

do líquor e melhor fluxo do agente anestésico; -Encaixe canhão/ 

estilete orienta posicionamento adequado do bisel e fixa o estilete 

evitando deslocamento durante a punção; -Canhão translúcido que 

proporciona rápida visualização do líquor; -Estilete ajustado à 

agulha reduz possibilidade de remoção de tecidos durante a 

punção; -Látex Free. -Estéril. 

          

394 ESPATULA DE AYRES PCT/100   PCT 150     

  

Espatula de Ayres  em Pacotes c/ 100 -  - Material não estéril, de 

uso médico, descartável e uso único; - Madeira de 

reflorestamento. - Validade Minima: 5 anos; - utilizado em 

exames ginecológicos para a obtenção do material cérvico-vaginal 

(colo do útero). 

          

395 FIXADOR AUTOMATICO RXP/38L   GL 10     

  
Fixador para revelação automatica de Raio X,galão para preparar 

38 litros. 
          

          TOTAL:   

 
Valor total da proposta R$...................(.................................................). 
 
 
 

Local e data, _________________.  
 
 

Assinatura do Representante  
Razão Social da Empresa 

Nome Completo do Representante da Empresa 
 
 
 
 
 
 
 

(Esta Proposta Comercial deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa participante) 
 
 
 

ANEXO II 
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MINUTA DE CONTRATO Nº. .............../2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. ....../2018 

 
Pelo presente instrumento e na melhor forma de Direito, de um lado o MUNICIPIO DE CUMARU DO 
NORTE através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
com sede a Avenida das Nações s/n - Centro, inscrito no CNPJ sob n. º 11.406.652/0001-47, neste ato 
representada por sua Secretária Srª.  Edilaine Francisca Americano, brasileira, separada 
judicialmente, empresaria, inscrito no CPF nº 269.937.752-04, RG nº 34.56.875-SSP/SC, residente e 
domiciliado na Rua Alagoas , s/n, centro, no Município de Cumaru do Norte - PA, doravante 
denominado CONTRATANTE, e a empresa _____________________________________________, com sede na 
__________________________________, _______________, ______________________, ____________________, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº ________________________, neste ato representada por sua representante legal Sr.ª 
________________________, __________________, ______________, _________________, portador da Cédula de 
Identidade nº _____________________, e CPF nº _____________________, residente e domiciliado à 
___________________, n.º _____, Setor _______________, CEP _________________, no Município de _________________, 
doravante denominada CONTRATADA, ajustam o presente Contrato, que se regerá pelas disposições 
contidas no Capítulo III – Dos Contratos - da Lei 8.666, de 1993 e alterações e mediante as cláusulas 
seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS - O presente instrumento é decorrente 
do Processo Licitatório Nº 064/2018, na modalidade Pregão nº 057/2018, de 14/01/2019, 
devidamente homologado pelo Prefeito Municipal, com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93, 
que dispõe sobre Licitações e Contratos de Administração Pública. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO- O presente Contrato tem como objeto a Contratação 
da Empresa: ____________________________________________ para fornecimento de forma 
especializados de Medicamentos Hospitalar, Medicamentos Atenção Básica de 
Saúde/Assistência Farmacêutica, Medicamentos Controlados, Material Técnico e Insumos para 
Hospitalar, Insumos para Atenção Básica, Vigilância em Saúde, Material para Raio-X, 
Instrumental Cirúrgico Hospitalar, Aparelhos e Equipamentos Hospitalar e Equipamentos 
para saúde Bucal para serem utilizados na Rede pública de Saúde do Município de Cumaru 
do Norte - PA, de acordo com o Anexo I do Edital de Licitação, que passa a fazer parte integrante 
deste instrumento contratual. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA ENTREGA - Devido à falta de condições de armazenagem e 
depósito, o Município fará a retirada dos produtos licitados de acordo com as suas necessidades. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA DURAÇÃO DO CONTRATO - O Termo de Contrato a ser firmado 
terá vigência a partir de ..../..../2018 e término em .../..../20....,podendo essa data ser prorrogada 
conforme necessidade e conveniência da Administração Municipal, através de comunicação 
formal prévia, por mais doze meses.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DA PRORROGAÇÃO - O Contrato poderá ser prorrogado obedecendo 
ao art. 57 da Lei 8.666/93 e suas obrigações, através de Termo Aditivo e deverá se justificar por 
escrito. 
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§ ÚNICO – Os produtos deverão ser fornecidos em até 10 (Dez) dias após a emissão da Requisição 
expedida pelo Departamento de Compras da Prefeitura. 
 
CLÁUSULA SEXTA- DA DOTAÇÃO - Para pagamento das despesas decorrentes do presente 
contrato, o CONTRATANTE comprometerá recursos alocados em dotação própria no seu 
orçamento vigente, cuja Nota de Empenho será emitida em conformidade com a despesa a ser 
liquidada em cada mês, obedecendo à seguinte dotação orçamentária: 
 

13 – Fundo Municipal de Saúde 

10.301.0041.2-082 – Manutenção da Atenção Básica de Saúde; 

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo. 

4.4.90.52.00.00 – Equipamento e Material Permanente.  

10.301.0041.2-083- Manutenção do Programa de Agentes Comunitários- PAB/PACS; 

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo. 

10.301.0041.2-084 – Manutenção do Programa PAB/FIXO; 

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo. 

3.3.90.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita 

10.301.0047.2-085 - Manutenção do PSE 

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo  

3.3.90.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita 

10.301.0047.2-086 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde; 

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo. 

4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 

10.302.0042.2-089 - Assistência Farmacêutica Básica PFB; 

3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 

10.302.0042.2-091 - Assistência Hospitalar e Ambul.de Média e Alta Complexidade; 

 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo. 

 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 

10.302.0043.2-092 – Manutenção do Programa Saúde Bucal; 

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo. 

4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 

10.303.0042.2-094 - Prevenção do Câncer de Mama 

 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 

10.303.0043.2-095 - Prevenção do Câncer Colo Uterino-PCCU 

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo 

  10.303.0043.2-096 - Prevenção do Câncer da Próstata 

 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 

10.304.0044.2-097 - Manut. Programa Saúde da Família-PSF 

 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo  

 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 

10.305.0045.2-100 - Ações de Vigilância Epidemiológica 

 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 

 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 

10.423.0081.2-102 - Programa de Apoio aos Povos Indígenas 

 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 

 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PAGAMENTOS - Os pagamentos serão efetuados conforme 
requisição e nota de empenho anexa a nota fiscal, mediante a comprovação da entrega dos 
produtos.   
 
§ Único - Por ocasião dos pagamentos, serão abatidas as multas eventualmente aplicadas e 
previstas neste CONTRATO. 
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CLÁUSULA OITAVA- DOS PREÇOS - O valor total dos produtos, objeto deste Termo de 
CONTRATO, está previsto estimado em R$ xxxxxx (xxxxxxx), de acordo com a somatória dos 
itens licitados .... e ...... 
 
§ Único - O CONTRATANTE fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no fornecimento dos bens, até 25% (vinte e 
cinco por cento) do inicialmente estipulado no CONTRATO. 
 
CLÁUSULA NONA - DA PROIBIÇÃO - A CONTRATADA não poderá ceder, transferir ou 
subempreiteira, no todo ou em parte, o objeto deste CONTRATO, sem expresso consentimento 
do CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES - As partes se obrigam ao cumprimento da Lei 
8.666/93 e suas alterações. 
 
§ 1º - A CONTRATADA se obriga a: 
 

a) Assumir toda a responsabilidade por todos os danos e prejuízos oriundos do 
fornecimento dos produtos, ou que deles venha, direta ou indiretamente, a provocar ou 
causar ao CONTRATANTE ou a terceiros; 

 
b) Acatar todos os métodos e instruções aprovadas pelo CONTRATANTE, desde que tais 

métodos e instruções não infrinjam qualquer condição contratual;  
 

c) Submeter-se a todos os regulamentos municipais em vigor; 
 

d) Pagar todos os impostos, taxas e contribuições federais, estaduais, municipais e 
autárquicas que incidam ou possam vir a incidir sobre as operações objeto deste Termo 
de CONTRATO, ou de qualquer forma com ele relacionados; 

 
§ 2º - O CONTRATANTE se obriga a:  
 

a) Designar fiscais para representá-lo perante a CONTRATADA, para todas as questões que 
envolvam o presente Termo de CONTRATO. 

 
b) Efetuar os pagamentos a CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DOS ENCARGOS TRABALHISTAS, 
PREVIDENCIARIOS, FISCAIS E COMERCIAIS - A contratada é responsável pelos encargos 
trabalhistas, previdenciários fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, art. 71 da 
Lei 8.666/93 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA GARANTIA 
 

a) Os objetos desta licitação deverão ser garantidos, sem ônus, pela Contratada, contados a 
partir da data de entrega dos mesmos, atendendo o código do consumidor. 
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b) Durante o prazo de Garantia os produtos a serem entregues não poderão ter o seu prazo 
de validade inferior a 06 (seis) meses de duração, contados a partir da solicitação do 
Departamento de Compras da Prefeitura. 

 
c) Além das condições especificadas nos itens anteriores aplicam-se às condições de garantia 

as disposições do Código de Defesa do Consumidor. 
 
d) Na falta do produto objeto da licitação, é de responsabilidade da empresa a entrega do 

mesmo independentemente de ter em estoque ou não, no prazo solicitado pelo 
contratante. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES - Pelo eventual descumprimento total ou 
parcial de quaisquer das cláusulas deste CONTRATO, garantida a prévia defesa, a 
CONTRATADA estará passiva das penalidades da lei, dentre elas: 
 

a) Advertência; 
 
b) Pagamento de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do presente Termo de 

CONTRATO; 
 

b.1) As importâncias correspondentes às multas que forem impostas ao CONTRATO serão 
deduzidas dos pagamentos efetuados; 

 
b.2) As multas incidirão sempre sobre os valores atualizados “pro rata die” até o dia do 

efetivo pagamento; 
 
b.3) Não havendo pagamento a fazer à CONTRATADA, serão as multas ou outros débitos 

inscritos na Dívida Ativa para cobrança executiva. 
 
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Poder Público, com suspensão 

de participação em licitações por 1 (um) ano, sem prejuízo das penalidades estabelecidas. 
 
§ 1º - As penalidades aplicadas seguirão o princípio do contraditório e da ampla defesa, tendo a 
CONTRATADA um prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação da penalidade, 
para a apresentação de recurso. 
 
§ 2º - A decisão final sobre o julgamento da penalidade será do Exma. Senhora Prefeita Municipal, 
através de processo interno devidamente instruído. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL- A 
inexecução total ou parcial deste CONTRATO ensejará sua rescisão, nos moldes do art. 77 e 
seguintes da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
 
§ 1º - O CONTRATANTE poderá considerar rescindido este Termo de CONTRATO de pleno 
direito, independentemente de qualquer aviso, interpelação ou notificação judicial ou 
extrajudicial, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito de indenização, salvo por motivo 
de força maior, devidamente justificado, nos seguintes casos: 
 

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
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b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

 

c) A lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a 

impossibilidade do fornecimento dos produtos, nos prazos estipulados; 

 

d) O atraso injustificado do fornecimento dos produtos por três vezes consecutivas ou cinco 

alternadas; 

 

e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 

da Lei 8.666/93; 

f) A decretação de falência da CONTRATADA; 

 

g) A dissolução da sociedade; 

 

h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execução do CONTRATO; 

i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificados e 

determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada 

ao CONTRATANTE e exarada no processo administrativo a que se refere o CONTRATO; 

j) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 

da execução do CONTRATO. 

 
§ 2º - Caso o CONTRATANTE não exerça o direito de rescindir o presente Termo de 
CONTRATO, poderá ele, a seu exclusivo critério, sustar o pagamento de quaisquer faturas e/ou 
documentos de cobranças pendentes, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a 
condição contratual infringida, ficando está sujeita à penalidade de multas. 
 
§ 3º - A parte que não estiver em mora não será responsabilizada pelo não cumprimento de suas 
obrigações, quando motivada por caso fortuito ou motivo de força maior, nos termos do artigo  
1.058 e seu parágrafo único do Código Civil Brasileiro, sendo considerados como caso fortuito os 
eventos da natureza e, como motivos de força maior, os oriundos de atos praticados por terceiros 
e que comprovadamente independam da vontade das partes. 
 
§ 4º - Qualquer circunstância que puder ser caracterizada como caso fortuito ou motivo de força 
maior, somente poderá como tal ser invocada pelas partes quando direta ou indiretamente afetar 
comprovadamente a parte que a invocar no tocante ao fornecimento dos produtos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS - O não exercício por parte do 
CONTRATANTE de qualquer direito ou faculdade concedida no presente Termo de 
CONTRATO, não importará em renúncia, novação, prescrição, decadência ou preclusão, 
podendo o CONTRATANTE vir a exercê-los a qualquer tempo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES 
 

a) Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso na execução do objeto contratado, 
limitado está a 10 (dez) dias, após o qual será considerando inexecução contratual; 
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b) Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a 
pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração 
pelo prazo de 01 (um) ano; 

 
c) Multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a 

pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração 
pelo prazo de 02 (dois) anos; 

 
Observação: as multas serão calculadas sobre o valor do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL - Poderá o 
CONTRATANTE rescindir unilateralmente o contrato, em caso de rescisão imotivada, e a 
qualquer tempo quando a CONTRATADA não estiver realizando a contento suas atribuições, 
não decorrendo da rescisão qualquer tipo de multa em favor da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO - A publicação 
resumida do instrumento de contrato ou de seus adiamentos na Imprensa Oficial, que é condição 
indispensável para sua eficácia, será providenciada pela administração até o quinto dia útil do 
mês seguinte ao de sua assinatura, e podendo ainda ser publicado no quadro de aviso da 
Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte - PA e Câmara Municipal, obedecendo aos princípios 
contidos na Lei Orgânica do Município.     
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA- DO FORO - As partes elegem o Foro da Redenção, Estado do 
Pará, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer 
questão judicial que, porventura, se faça necessária e relativa ao presente CONTRATO. 
 

E, por estarem assim ajustadas, declaram aceitar todas as disposições estabelecidas 
nas cláusulas do presente CONTRATO, bem como observar fielmente outras disposições legais e 
regulamentares sobre o assunto, firmando-o em 03 (três) vias na presença das testemunhas abaixo 
nomeadas. 

 
Cumaru do Norte - PA, ................. de .................. de 2019. 

 
 

MUNICÍPIO DE CUMARU DO NORTE – PA 
CONTRATANTE 

 
.......................................... 

CONTRATADA 
 
Testemunhas: 
A) ______________________________________ 

Nome: 
RG: 

 
B) ______________________________________ 

Nome:                                 
              RG: 
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ANEXO III 

 
 
 

(esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa concorrente). 
 
 
 

(MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR ) 
 
 
Referente a licitação nº 057/2018 
 
 
Empresa ____________________________, inscrita no CNPJ nº ______________________, por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _________________________________, 
portador(a) da Carteira de Identidade nº ___________________, e do CPF ________________,  
DECLARA para os fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei 8.666/93, de 21/06/1993, 
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, e inciso XXXIII do Art. 7 da Constituição 
Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e 
não emprega menor de dezesseis anos. 
 
 
 
 
 
 
 

 Local e data 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO IV 
 
 
 

(esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa concorrente) 
 

(   MODELO DE DECLARAÇÃO  DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO   ) 

 
 
Declaramos, sob as penas da lei, para fins de participação no Pregão Presencial Nº. 057/2018, que 

a empresa ________________ (razão social e CNPJ), sediada na Rua __________________, nº _____, 

bairro __________, cidade _____________, estado ____, não está impedida de participar de 

licitação em qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, 

estadual ou municipal. 

   

Declara, também, saber que está obrigada a, sob as penas da lei, declarar, quando de sua 

ocorrência, fatos supervenientes impeditivos de sua habilitação. 

   

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 
 
 

__________, __ de _______ de 2018. 

 
 
 

________________________________ 

(assinatura do declarante) 
 
 
 
Nome ou carimbo do declarante: ________________________________ 
 
Cargo ou carimbo do declarante: ________________________________ 
 
Nº da cédula de identidade e órgão emitente: ______________________ 
 
Telefone, fax e e-mail para contato: _____________________________ 
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ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO 
 

( Exigida pelo inciso VII, Art. 4º da Lei federal nº 10.520 de 17/07/02 ) 
 

Ao 
Pregoeiro da  PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE 
Localizada Avenida dos Estados, N.º 73 – Cumaru do Norte – Pará,  
.  
 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº057/2018 
 
 

Tendo examinado o Edital, nós, abaixo-assinados, declaramos junto ao 
Pregoeiro da PMCN/PA que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, com os 
documentos devidamente atualizados na forma da legislação vigente, que se encontram dentro 
do Envelope de nº 01 – Documentos de Habilitação, em conformidade com o inciso VII, Art. 4º 
da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, para participação no Pregão Presencial de nº 
057/2018, que se realizará no dia ../.../2019, às ...h..min. Declaramos ainda, estar ciente que a 
falta de atendimento a qualquer exigência para habilitação constante do edital, ensejará aplicação 
de penalidades previstas nos termos deste edital e seus anexos aos Declarantes. 
 
 
 

Localidade, ___ de _________de _______ 
 
 
 

___ ( assinatura )__ 
 
 
 
 

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal, que comprove poderes devidamente 
comprovados para tal investidura. 

 
 
 

*Esta declaração deverá ser entregue separadamente junto ao credenciamento fora dos 
envelopes. 
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ANEXO VI 
 

CARTA PROPOSTA DA LICITANTE 
Ao 
Pregoeiro da  PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE 
Localizada Avenida dos Estados, N.º 73 – Cumaru do Norte – Pará,  
 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº057/2018. 
 

Prezados Senhores, 
 
 Tendo examinado o Edital, nós, abaixo-assinados, apresentamos a presente proposta para 

fornecimento dos objetos indicados no Anexo I – Planilha quantitativa e Qualitativa de conformidade com 
o Edital mencionado, pelo valor apresentado na Planilha de Preços de R$___(preço da proposta em número 
e por extenso), já inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais. 

 
Outrossim, declaramos que: 

 
Os bens/materiais são de primeira qualidade; 
Os preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser 
ofertados por meio de lances verbais estão incluídos todos os custos diretos e 
indiretos, tributos incidentes, impostos, taxa de administração, materiais, serviços, 
encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros e outros necessários ao cumprimento 
integral do objeto deste Edital e seus Anexos. 
 

Garantia de que os materiais serão substituídos, sem ônus para a Entidade de 
Licitação, caso não estejam de acordo com as especificações exigidas e padrões de 
qualidade exigidos; 
 
Os materiais ofertados não apresentam vícios provenientes de projeto, material ou 
mão-de-obra utilizados ou decorrentes de ato ou omissão da Licitante, que possam 
surgir pelo uso normal dos bens, nas condições existentes no Brasil. 
 
Os materiais serão entregues de acordo com o Anexo I – Planilha qualitativa e 
Quantitativa e demais normas do Edital; 
 
Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos: 
 
A entregar os materiais de acordo com a solicitação da Secretaria de saúde no 
prazo de até 10 (Dez) dias consecutivos, contados a partir da data da emissão da 
autorização de compras; 
 
Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 

(sessenta) dias a contar da data de sua apresentação, ou seja, de sua abertura; 
Até a assinatura do Contrato, esta proposta constituirá um compromisso de nossa 
parte, observadas as condições do Edital. 
 

Localidade, ___ de _________de _______ 
___ ( assinatura )__ 

 
Carimbo, nome e assinatura do responsável legal, que comprove poderes devidamente comprovados 
para tal investidura. 
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ANEXO VII 
 
 
 

                                     CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 

 
Ao 
Pregoeiro da  PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE 
Localizada Avenida dos Estados, N.º 73 – Cumaru do Norte – Pará,  
 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº057/2018 
  
 
Assunto: Credenciamento 

 
 
 
 

Na qualidade de responsável legal pela empresa ________________, inscrito no CNPJ 
sob o n.º ____________________ credenciamos o Sr. __________________________-, portador da 
carteira de  identidade n.º _____________ e do CPF (MF) n.º __________________, para nos 
representar na licitação em referência, com poderes para formular ofertas, lances de preço, 
recorrer, renunciar a recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da 
representada. 
 
 
 
 
Local e data 
 
 
 
 
 
Carimbo, nome e assinatura do responsável (c/ firma reconhecida) 
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