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EDITAL 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2022 
 
A Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte, Estado do Pará, inscrito no CNPJ sob n.º 34.670.976/0001-93, 
através da Pregoeira Railane Babosa Almeida, nomeada através da Portaria nº 009/2022, do dia 12 de 
Janeiro de 2022, no uso de suas atribuições legais torna público, para o conhecimento dos interessados, 
observadas às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Federal nº 3.555, de 
08/08/2000, e suas alterações, Decreto nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 091/2020 aplicando–se, 
subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666, de 21/06/93, torna público a realização de licitação na 
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA (REGISTRO DE PREÇO), do tipo Menor Preço por Item, no dia 
20 de  dezembro de 2022 às 08h:00min no site www.portaldecompraspublicas.com.br. 
O encaminhamento das propostas de preços poderá ser feito das 08h00min do dia 07/12/2022 até as 
07:59min do dia 20/12/2022, HORÁRIOS DE BRASÍLIA-DF, no portal eletrônico 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Início da sessão de disputa de preços e abertura das “PROPOSTAS DE PREÇOS” será às 08h00min do dia 
20/12/2022. 

MODO DE DISPUTA: ABERTO 

 A programação acima e seus respectivos horários poderão sofrer alterações em virtude do 
desenvolvimento da sessão. A pregoeiro informará previamente a mudança dos horários para ciência de 
todos os participantes. 

• O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições 
de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases através do Sistema de Pregão 
Eletrônico (licitações) www.portaldecompraspublicas.com.br;  

• O presente Edital do Pregão estará à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal, 
sito a Avenida das Nações, N.º 73 – Cumaru do Norte – Pará, na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, denominado Pregoeiro (a), mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou 
transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

• O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no presente edital para o 
credenciamento junto ao provedor do sistema para participação da licitação, bem como 
cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da 
disputa. 

I - DO OBJETO 
1.1 - A presente licitação tem por objeto o registro de preço visando a aquisição de medicamento e 

insumos para secretaria municipal de saúde de Cumaru do Norte-PA, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. 

1.2 – O objeto desta licitação será subsidiado com Recursos Próprios da Administração e Recursos oriundos 
de Transferências Voluntárias da União. 
II – EDITAL 
2.1 – Integram o presente Edital os seguintes documentos: 
Anexo I – Termo de Referência – Especificação detalhada do objeto licitado; 
Anexo II – Modelo de Declaração de cumprimento dos requisitos habilitatórios; 
Anexo III – Modelo de Declaração de Idoneidade; 
Anexo IV – Modelo da Proposta 
Anexo V – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
Anexo VI - Modelo de Declaração de não existência de trabalhador criança ou adolescente; 
Anexo VII – Minuta da Ata de Registro de Preços 
Anexo VIII – Minuta do Contrato;  
Anexo IX– Declaração de não parentesco 
Anexo X - Modelo de declaração de inexistência de fatos supervenientes 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br./
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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2.2 – O presente Edital do Pregão estará à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal, sito 
a Avenida das Nações, N. º 73 – Cumaru do Norte – Pará, na sala da Comissão Permanente de Licitação. e 
nos endereços eletrônicos https://www.pmcn.pa.gov.br/ e www.portaldecompraspublicas.com.br . 
2.3 – A retirada do Edital na sede da Prefeitura Municipal, sito a Avenida das Nações, N.º 73 – Cumaru do 
Norte – Pará, na sala da Comissão Permanente de Licitação, poderá ser feita nos dias úteis, no horário das 
07h e 30 min. às 13h e 30min ou nos sites citado acima a qualquer momento.  
2.4 – Eventual impugnação deste Edital deverá ser formalizada até 03 (três) dias úteis antes da data fixada, 
para abertura da sessão pública na sede da Prefeitura Municipal Cumaru do Norte, sito a Avenida das 
Nações, N. º 73 – Cumaru do Norte – Pará, na sala da Comissão Permanente de Licitação ou encaminhada 
através de e-mail no endereço eletrônico: licitacoes@pmcn.pa.gov.br . 
2.4.1 – A impugnação deverá ser lavrada por escrito e dirigida ao PREGOEIRO, devendo conter o nome 
completo do responsável, indicação da modalidade e nº do certame, a razão social da empresa, número do 
CNPJ, telefone e e-mail; 
2.4.2 – Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e/ou 
Jurídico, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento 
da impugnação; 
2.4.3 – Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital capaz de afetar a formulação das 
propostas será designada nova data para a realização deste PREGÃO; 
2.4.4 – A impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG, em se tratando de 
pessoa física, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica, bem como do respectivo ato constitutivo e 
procuração, na hipótese de procurador, que comprove que o signatário, efetivamente, representa e possui 
poderes de representação da impugnante (por documento original ou cópia autenticada). 
2.5 – As consultas e informações complementares referentes a presente licitação deverão ser formuladas 
por escrito e enviadas para o Pregoeiro exclusivamente no e-mail licitacoes@pmcn.pa.gov.br com 
antecedência de no mínimo 03 (três) dias úteis, antes da abertura do certame, desde que verificadas as 
condições de legitimidade do Requerente, que deverá estar identificado e qualificado, sob pena de 
indeferimento do pedido de protocolo. 
2.5.1 – O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado 
da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais ao responsável pela elaboração 
do Termo de Referência e/ou Jurídico. 
III- DA PARTICIPAÇÃO  
3.1 - Poderão participar do certame, empresários, sociedades empresárias e outros entes os quais 
legalmente se dediquem à exploração da atividade econômica relativa ao objeto da futura contratação e 
que atendam às condições de credenciamento do presente edital. 
3.2 - O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão, diretamente 
no site www.portaldecompraspublicas.com.br, até o horário fixado no edital para inscrição e 
cadastramento. 
3.3 - A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento do 
licitante, até o limite de horário previsto no edital. 
3.4 - O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a provedora do 
sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, 
consoante tabela fornecida/emitida pela entidade, nos termos do Artigo 5.º, Inciso III, da Lei Nº 
10.520/2002. 
3.5 - Não será permitida a participação de empresas em consórcios. 
3.6 - Será vedada a participação de empresas na licitação, quando: 
a) Declaradas inidôneas por ato do Poder Público, em quaisquer de seus órgãos, ainda que descentralizados; 
b) Enquadradas nas disposições do art. 9º, da Lei Federal nº 8.666/93; 
c) Impedidas de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte-PA; 
d) Sociedade estrangeira que não funcione no país. 
IV - DO CREDENCIAMENTO 
“4.1 - Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser iniciados 
diretamente no site de licitações no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br – licitantes 
(fornecedores)”. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
mailto:licitacoes@pmcn.pa.gov.br
mailto:licitacoes@pmcn.pa.gov.br
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4.2 - As dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimidas 
através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis no 
endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br . 
4.3 - Qualquer dúvida dos interessados em relação ao edital e seus anexos poderão ser esclarecidos através 
dos canais de atendimento no e-mail licitacoes@pmcn.pa.gov.br, de segunda a sexta feira, das 07h30min 
às 13h30min (horário de Brasília) através dos canais informados no site 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 
4.4 - A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 
representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços e documentos de 
habilitação, por meio do sistema eletrônico no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br. 
4.4.1 - As propostas de preços e documentos de habilitação deverão ser encaminhadas eletronicamente até 
data e horário definidos, conforme indicação na primeira página deste edital. 
4.5 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
4.6 - Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, 
quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
4.7 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será 
suspensa e terá reinício somente após reagendamento/comunicação expressa aos participantes via “chat” 
do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a continuidade da sessão. 
4.8 - Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregão, tendo em vista a quantidade de itens, o pregoeiro 
designará novo dia e horário para a continuidade do certame. 
4.9 - O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das propostas e a adjudicação do 
objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal 
www.portaldecompraspublicas.com.br, que veiculará avisos, convocações, desclassificações de licitantes, 
justificativas e outras decisões referentes ao procedimento. 
V. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
5.1 - A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 
representante credenciado e subsequente encaminhamento dos documentos de habilitação e proposta de 
preços, por meio do sistema eletrônico no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, 
5.2 - Os licitantes deverão encaminhar, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até 
a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. O prazo de envio dos documentos de 
habilitação e proposta será encerrada com a abertura da sessão pública. 
5.3 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no edital, ocorrerá por 
meio de chave de acesso e senha. 
5.4 - O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a habilitação 
e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital. 
5.5 - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente 
inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 
5.6 - Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, não haverá 
ordem de classificação das propostas, o que ocorrerá somente após o julgamento da proposta. 
5.7 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 
VI. DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO. 
6.1 - O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico, Anexo II, pressupõe o pleno conhecimento 
e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as 
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras 
suas propostas e lances. 
6.2 - A proposta de preço deverá ser enviada mediante digitação no sistema eletrônico. 
6.3 – As propostas encaminhadas terão prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da 
data da sessão de abertura desta licitação, conforme disposição legal. 

mailto:licitacoes@pmcn.pa.gov.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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6.3.1 - Ao apresentar sua proposta o licitante concorda especificamente com as seguintes condições: 
6.3.1.1 - Os produtos ofertados deverão atender a todas as especificações constantes deste Edital e Termo 
de Referência. 
6.3.1.2 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo apropriado 
do sistema eletrônico. 
6.4 - O Licitante deverá informar a descrição completa do produto/serviço ofertado; a não inserção das 
especificações implicará na desclassificação da empresa, face à ausência de informação suficiente para 
análise e classificação da proposta; 
6.5 - A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias. 
66 - Por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante, sob pena de desclassificação. 
VII. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 
7.1 - Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM, observado o prazo 
para fornecimento/execução, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de 
qualidade e demais condições definidas neste Edital; 
7.2 - A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento da proposta 
inicial de preço e documentos de habilitação, terá início a sessão pública do pregão eletrônico, com a 
divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das 
propostas; 
7.3 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema 
para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de 
seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
7.4 - O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja 
inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o ITEM. 
7.5 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 
7.6 - Fica a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados errados ou 
situação semelhante, na disputa de lances. 
7.7 - Após o credenciamento das propostas, durante a sessão de disputa de lances não será aceito pedidos 
de desclassificação do licitante para o ITEM alegando como motivo “erro de cotação” ou qualquer outro 
equívoco da mesma natureza. Após a sessão de disputa de lances, durante a fase de aceitação/habilitação 
não será aceito pedido de desclassificação do licitante aduzindo em defesa causas, razões ou circunstâncias 
que visivelmente só ocorreram por responsabilidade objetiva do licitante. 
7.8 - As sanções previstas para os pedidos de desclassificação que ocasionarem o retardamento da execução 
de seu objeto, ou que por outra razão não mantiver a proposta ficará impedido de licitar e contratar com a 
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos conforme regra o Artigo 7º 
da Lei Nº 10.520/02. 
7.9 - Estarão excluídos da aplicação das penalidades do item 7.8, os fatos decorrentes de “caso fortuito” ou 
“força maior”. Na hipótese de incidência do caso é garantido a defesa prévia. 
6.10 - Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes. 
7.11 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o 
Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados. 
7.12 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será 
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos 
participantes, através de mensagem eletrônica (Chat) ou e-mail divulgando data e hora da reabertura da 
sessão. 
7.13 - A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 
duração da sessão pública. 
7.14 - A prorrogação automática da etapa de envio de lances, será de dois minutos e ocorrerá 
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se 
tratar de lances intermediários. 
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7.14.1 - Na hipótese de não haver novos lances a sessão pública será encerrada automaticamente. 
7.15 - O sistema informará a proposta de menor preço (ou melhor proposta), imediatamente após o 
encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca 
da aceitação do lance de menor valor. 
7.16 - Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade 
e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante 
para que seja obtido preço melhor. 
7.17 - Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço 
e valor estimado para a contratação. 
7.18 - O Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido melhor preço; 
7.19 - Considerada aceitável a oferta de menor preço serão analisados os documentos de habilitação.  
7.20 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante será 
habilitado e declarado vencedor do certame. 
7.21 - Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro 
examinará a oferta subsequente de menor preço, observado o direito de preferência estipulado na Lei 
Complementar nº 123/2006, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso 
positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta 
aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.  
VIII – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
8.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, O PREGOEIRO verificará o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 
futura contratação, mediante a consulta ao seguinte cadastro: 
8.2 - CONSULTA CONSOLIDADA DE PESSOA JURÍDICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 
8.3 - Constatada a existência de sanção (abrangendo inclusive as ocorrências impeditivas indiretas) no 
cadastro referido no subitem anterior, O PREGOEIRO reputará o licitante inabilitado, por falta de condição 
de participação. 
 8.4 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada, em relação 
aos documentos relacionados a seguir: 

9 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor ou contrato consolidado em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

b) Prova de registro empresarial no caso de empresa individual;  
c) – Ata, registrada na Junta Comercial, das assembleias que tenham aprovado ou alterado os 
estatutos em vigor e ata de eleição dos administradores em exercício, no caso de cooperativas; 
d) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação 
ficará condicionada à verificação da autenticidade no site www.portaldoempreendedor.gov.br: 
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, ou qualquer outro documento oficial, 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 30/04/202, 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) - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva; 
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           i) Cópia de RG e CPF dos sócios ou CNH; 
j) Tratando-se de Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP), apresentar Declaração de 
Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte visando ao exercício dos benefícios 
previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/06, de acordo com o modelo estabelecido 
no Anexo V deste edital. 
9.1 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);  
b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao 

domicílio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 

c)  Alvará de funcionamento, com devidas licenças exigidas no mesmo (a licença prevista nas 
observações do alvará). 

d) Alvará de licença sanitária, expedido pela unidade competente, da esfera Estadual ou Municipal, 
da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado 

e) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a Tributos 
Federais (inclusive às contribuições sociais) e a Dívida Ativa da União. 

h) Certidão de regularidade de débitos com a Fazenda Estadual e Fazenda Municipal, da sede/ 
domicílio do licitante, relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitação. 
i) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
j) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com 
efeitos de Negativa; 

        l) Autorização de Funcionamento expedida pela ANVISA ou a equivalente publicação na Imprensa 
Oficial da União; 

 
k) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, 
deverão apresentar toda a documentação exigida nas alíneas “a, “b”, “d”, “e”, “f”, e “g” deste item 
9.1, mesmo que os documentos exigidos em tais itens apresentem ressalvas ou restrições. 
9.1.2 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA 

9.1.2.1- Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, 
expedida pelo distribuidor judicial da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não 
superior a 90 (noventa) dias da data limite para a sua apresentação, salvo se contiver prazo de 
validade expresso. Caso a licitante apresente certidão positiva de Recuperação Judicial ou 
Extrajudicial, deverá apresentar o Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente 
e em vigor; 
9.1.2.2 - Caso haja no município sede da licitante mais de um distribuidor, a licitante deverá 
apresentar as certidões de cada um deles. 
9.1.2.3 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social 
devidamente registrado na Junta Comercial ou no seu Órgão competente, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;  
9.1.2.4 - No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação 
de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 
sociedade; 
9.1.2.5 - A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das 
fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial; 
LG= Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
 Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
SG= Ativo Total. 
 Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
LC= Ativo Circulante 
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 Passivo Circulante 
9.1.2.6- O Licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em 
qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar 
que possui (capital mínimo ou patrimônio líquido) equivalente a 10% (dez por cento) do valor 
estimado da contratação ou do item pertinente. 
9.1.2.7 - Balanço Patrimonial e demonstração do resultado do último exercício devendo ser 
assinado por técnico em Ciências Contábeis legalmente habilitado e pelo empresário ou 
sociedade empresária.  
9.1.2.8 - Apresentar certidão simplificada da junta comercial da sede do licitante; 
9.1.2.9 - A CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONSELHO REGIONAL DE 
CONTABILIDADE (CRC), NÃO SERÁ EXIGIDO PARA EFEITO DE HABILITAÇÃO, A CERTIDÃO 
SERVIRÁ APENAS PARA CONFERÊNCIA RÁPIDA COM O BALANÇO. 

9.2 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA) 
9.2.1 - Atestado de capacidade técnica, expedidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, que comprovem ter o licitante fornecido satisfatoriamente os materiais ou materiais 
pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação; podendo ser exigido da proposta 
melhor classificada, que apresente cópia autenticada do contrato da prestação do serviço ou 
da nota fiscal, que deram origem ao Atestado; 

9.3. - OUTRAS COMPROVAÇÕES 
9.3.1 - Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo 
estabelecido no Anexo II. 
9.3.2 - Modelo de Declaração de Idoneidade, conforme modelo constante no Anexo III. 
9.3.3 - Declaração para os fins de direitos que a empresa se enquadra na condição de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, 
alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, podendo ser utilizado o modelo constante no 
ANEXO V (Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte); 
9.3.4 - Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo represente legal do licitante 
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
também menor de dezesseis anos, de acordo com o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal e na forma da Lei nº 9.854, de 26/10/99, conforme modelo anexo (Anexo VI). 
9.3.5 - Declaração de não parentesco, conforme modelo constante no Anexo IX. 
9.3.6 - Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 
licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 
Administração (Anexo X). 
9.3.7 - Será inabilitada a licitante que apresente documentos de habilitação em desacordo com 
as normas prescritas no presente edital. 

9.4 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
9.4.1 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração 
aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de 
apresentação das propostas, exceto para a Certidão negativa de falência ou concordata (item 9.1.2.1) 
onde é solicitado o prazo de 90 (noventa) dias. 
9.4.2 - Se o licitante for executar o contrato por seu estabelecimento matriz, todos os documentos de 
habilitação deverão estar em nome da matriz; se o licitante for executar o contrato por 
estabelecimento filial, todos os documentos deverão estar em nome de tal estabelecimento, exceto 
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 
nome da matriz. 
9.4.3 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 
9.4.5 - Será inabilitada a licitante que apresente documentos de habilitação em desacordo com as 
normas prescritas no presente edital. 

X - DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
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10.1 – O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte e às microempresas de que 
tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, deverá 
seguir o procedimento descrito a seguir: 

10.1.1 – Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do encaminhamento 
da proposta eletrônica de preços, a sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte. 

10.1.1.1 - O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas perderá o 
direito ao tratamento diferenciado. 

10.1.2 – Ao final da sessão pública de disputa de lances, o sistema eletrônico detectará 
automaticamente as situações de empate a que se referem os §§ 1o e 2o do art. 44 da Lei 
Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006. 

10.1.2.1 – Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada, quando esta for proposta de licitante não 
enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte. 
10.1.2.2 – Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada possuir a 
condição de microempresa e empresa de pequeno porte. Nesse caso, o pregoeiro convocará a 
arrematante a apresentar os documentos de habilitação. 

10.1.3 – Caso ocorra a situação de empate descrita no item 10.1.2.1, o pregoeiro convocará o 
representante da empresa de pequeno porte ou da microempresa mais bem classificada, 
imediatamente e por meio do sistema eletrônico, a ofertar lance inferior ao menor lance registrado 
para o item no prazo de cinco minutos. 

10.1.3.1 – Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor registrado 
no prazo acima indicado, as demais microempresas ou empresas de pequeno porte que 
porventura possuam lances ou propostas na situação do item 10.1.2.1 deverão ser convocadas, 
na ordem de classificação, a ofertar lances inferiores à menor proposta. 
10.1.3.2 – A microempresa ou empresa de pequeno porte que primeiro apresentar lance 
inferior ao menor lance ofertado na sessão de disputa será considerada arrematante pelo 
pregoeiro, que encerrará a disputa do item na sala virtual, e que deverá apresentar a 
documentação de habilitação e da proposta de preços. 
10.1.3.3 – O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante produz 
a preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento inadequado, 
antes do início do prazo específico ou após o seu término serão considerados inválidos. 

10.1.4 – Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não enquadrado como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, seja desclassificada pelo pregoeiro, por 
desatendimento ao edital, essa proposta não é mais considerada como parâmetro para o efeito do 
empate de que trata esta cláusula. 

10.1.4.1 – Para o efeito do empate, no caso da desclassificação de que trata o item anterior, a 
melhor proposta passa a ser a da próxima licitante não enquadrada como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, observado o previsto no item 10.1.2.2. 
10.1.4.2 – No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a microempresa ou 
empresa de pequeno porte, o pregoeiro o fará através do “chat de mensagens”. 
10.1.4.3 – A partir da convocação de que trata o item 10.1.4.2, a microempresa ou empresa de 
pequeno porte, terá 10 (dez) minutos para oferecer proposta inferior à então mais bem 
classificada, através do “chat de mensagens”, sob pena de preclusão de seu direito. 
10.1.1.4 – Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte exercite o seu direito de 
apresentar proposta inferior a mais bem classificada, terá, a partir da apresentação desta no 
“chat de mensagens”, os documentos de habilitação analisados.  

10.1.5 – O julgamento da habilitação das microempresas ou empresas de pequeno porte obedecerá 
aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as particularidades de cada pessoa jurídica. 
10.1.6 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às 
microempresas ou empresas de pequeno porte um prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis para a 
regularização da documentação, contados a partir da notificação da irregularidade pelo pregoeiro. O 
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prazo de 05 (cinco) dias úteis poderá ser prorrogado por igual período se houver manifestação 
expressa do interessado antes do término do prazo inicial.  

XI – DA PROPOSTA E DA AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS. 
11.1 - A empresa Vencedora deve enviar no prazo estabelecido no portal de compras públicas. durante a 
sessão a proposta realinhada; 
11.2 - A empresa participante e seu representante legal são responsáveis pela autenticidade e veracidade 
dos documentos enviados eletronicamente. 
XII - DOS RECURSOS 
12.1 - Proferida a decisão que declarar o vencedor, o Pregoeiro informará aos licitantes, por meio de 
mensagem lançada no sistema, que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio 
eletrônico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo próprio disponibilizado no sistema 
www.portaldecompraspublicas.com.br; 
12.2 - Havendo interposição de recurso, o Pregoeiro, por mensagem lançada no sistema, informará aos 
recorrentes que poderão apresentar memoriais com as razões de recurso, no prazo de 3 (três) dias após o 
encerramento da sessão pública, e aos demais licitantes que poderão apresentar contrarrazões, em igual 
número de dias, os quais começarão a correr do término do prazo para apresentação de memoriais, sendo-
lhes assegurada vista imediata dos autos, na Seção de Licitações, localizada na Avenida das Nações, N.º 73 
– Cumaru do Norte – Pará, CEP: 68.398-000. 
12.3 Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à autoridade competente 
quando mantiver sua decisão. 
12.4. A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro, ficará adstrita à verificação da 
tempestividade e da existência de motivação da intenção de recorrer. 
12.5. O acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro, ou pela autoridade competente, conforme o caso, 
importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
12.6. Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos legais. 
12.7 - Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos exclusivamente por meio eletrônico, no 
sítio, www.portaldecompraspublicas.com.br opção RECURSO, e a apresentação de documentos relativos às 
peças antes indicadas, se houver, será efetuada mediante protocolo, na Seção de Licitações aos cuidados 
do Pregoeiro responsável pelo certame, observados os prazos estabelecidos no subitem 12.2. 
12.8 - A falta de interposição de recurso importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro 
adjudicará o objeto do certame ao vencedor, na própria sessão, propondo à autoridade competente a 
homologação do procedimento licitatório. 
12.9 - Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos devidamente 
fundamentado à autoridade competente. 
12.10 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na 
invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
12.11 - Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a 
regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto do 
certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório. 
XIII. - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 
13.1 - Em caso de recurso, caberá Autoridade Competente a adjudicação do objeto ao licitante declarado 
vencedor. 
13.2 - Nos demais casos, o pregoeiro fará a adjudicação do(s) item(s) ao(s) licitante(s) vencedor(es). 
13.3 - A homologação é ato de competência da autoridade que determinou a abertura do procedimento. 
XIV – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
14.1 – A entrega do objeto desta contratação, deverá ser executada em conformidade com o estabelecido 
no ANEXO I – Termo de Referência, e as demais cláusulas e condições estabelecidas neste Edital. 
14.2 - O recebimento inicial do objeto/materiais da presente licitação será fiscalizado atestado se 
necessário com a verificação posterior das especificações e quantidades conforme estabelecido no Código 
de Defesa do Consumidor). 
14.3 - Constatadas irregularidades no objeto/serviço contratual, o Contratante poderá:  
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  
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a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da 
Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificação por escrito, 
mantido o preço inicialmente contratado;  

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir 
a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação 
do Contratante, no prazo máximo de 3 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o 
preço inicialmente contratado. 

14.4 – Adotar todas as medidas e precauções tendentes a evitar danos materiais e pessoais a seus 
funcionários e a terceiros, porém sempre responsável por quaisquer consequências decorrentes desses 
danos e pelos atos por eles praticados.  
14.7 - Fazer a reposição dos produtos/materiais entregues fora das especificações solicitadas. 
VX - DA CONTRATAÇÃO 
15.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante termo de contrato, cuja 
respectiva minuta constitui no ANEXO VII do presente ato convocatório.  
15.2 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito fiscal e trabalhista 
da Adjudicatária estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por 
meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os 
documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade de fazê-lo. 

15.2.1 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a adjudicatária será 
notificada a apresentar tais certidões até a data limite fixada para a assinatura do contrato, sob pena 
de a contratação não se realizar. 

15.3 - A adjudicatária terá o prazo de 03 (três) dias corridos, contados da data da convocação, que se fará 
por e-mail ou meio equivalente, para a assinatura do instrumento de contrato decorrente desta licitação, 
devendo, na ocasião, dar atendimento ao prazo estabelecido e às seguintes condições: 
15.3.1 - Apresentar as certidões de regularidade fiscal e trabalhista eventualmente exigidas no ato de 
convocação, em função da impossibilidade de renovação por meio eletrônico hábil de informações (vide 
item 15.2). 
15.3.2- Assegura garantia de entrega dos produtos estipulada no item XIV. 
15.3.3 –DEVERA apresentar todos os requisitos e todas as documentações mencionadas no ANEXO I – 
TERMO DE REFERENCIA. 
15.4 - Quando a adjudicatária não demonstrar tempestivamente a situação de regularidade fiscal e 
documentação solicitada de que trata o item 15.3 deste edital, ou quando não apresentar os requisitos 
estipulados no item 15.3 ou, ainda, se recusar a assinar o instrumento de contrato, retomar-se-ão, em 
sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos moldes do item 6.16 deste edital.  
15.4.1- Essa nova sessão pública será realizada em prazo não inferior a 03 (três) dias úteis, contados da 
divulgação do aviso.  
15.4.2 - A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Jornal de Grande Circulação, Diário Oficial do 
Estado do Pará e da União e veiculação no endereço eletrônico da Municipalidade 
(https://cmcumarudonorte.pa.gov.br/). 
XVI - DA GARANTIA DE ENTREGA 
16.1 Na falta do objeto licitado, a empresa ganhadora do(s) Item(s) assume a responsabilidade de entregar 
o produto/materiais independentemente de ter em estoque ou não. 
16.2 Durante o prazo de garantia, havendo necessidade de substituição do produto que esteja com defeito, 
ou impróprias para o uso - Anexo I o frete e custas advindas da entrega dos mesmos correrão sob 
responsabilidade do fornecedor. 
16.3 O produto licitado que estiver fora das especificações, deverá ser devolvido ao fornecedor e 
devidamente substituído, num prazo máximo de 24 (quatro) horas. 
16.4 Além das condições especificadas nos itens anteriores, aplicam-se às condições de garantia às 
disposições do Código de Defesa do Consumidor. 
XVII – DO PAGAMENTO  
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17.1 - O pagamento será efetuado em no máximo 30 (trinta) dias após a manifestação favorável do Setor 
fiscalizante na Nota Fiscal Eletrônica (NFe) apresentada, ficando assegurado o prazo de 05 (cinco) dias 
para a emissão de tal manifestação, conforme anexo I (Termo de Referência). 
17.1.1- Para a aquisição de bens a NFe deverá ser emitida em acordo com o estabelecido no edital. 
17.1.2 – Os pagamentos serão realizados mediante procedimento bancário, em conta do fornecedor 
contratado. 
17.2 - Havendo erro na NFe ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação da NFe será 
suspensa para que a Contratada adote as providências necessárias à sua correção. Passará a ser 
considerada, para efeito de pagamento, a data do aceite da NFe, reapresentada nos mesmos termos do 
item 17.1.  
17.3 - Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais.  

XVIII – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES. 
18.1 – A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida e/ou suprimida dentro dos limites 
previstos no § 1º do artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite, nos termos do § 
2º, inciso II do mesmo artigo. 
XIX - DAS SANÇÕES PARA OS CASOS DE INADIMPLEMENTO 
19.1 - O Adjudicatário que se recusar, a entregar o(s) item(ns) do(s) qual(is) sagrou-se vencedor, ou desistir 
de sua proposta inicial ou do lance ofertado estará sujeito, isolada ou cumulativamente, às seguintes 
penalidades: 

a) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos; 
b) Multa equivalente a até 10% (dez por cento) do valor ofertado. 

19.2 - O atraso ou o descumprimento das obrigações contratuais assumidas permitirão, ainda, a aplicação 
das seguintes sanções pela CONTRATANTE: 

19.2.1 - advertência, que será aplicada sempre por escrito; 
19.2.2 - multas, que serão graduadas, em cada caso, de acordo com a gravidade da infração, 
observados os seguintes limites: 

19.2.2.1 - 0,3% (três décimos por cento) por dia sobre o valor do objeto entregue com atraso, 
decorridos 30 (trinta) dias de atraso a CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da multa 
ou pela rescisão, em razão da inexecução total. 
19.2.2.2 - 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor global do contrato para o 
descumprimento de condições e obrigações assumidas. 
19.2.2.3 - 10 % (dez por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de rescisão contratual 
por inexecução do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de 
obrigações contratuais, se a entrega for inferior a 50% (cinquenta por cento) do contratado, 
caso o atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias, estabelecido no item 19.2.2.1 ou os 
materiais forem prestados fora das especificações constantes do Termo de Referência e da 
proposta da CONTRATADA. 

19.2.3 - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Cumaru 
do Norte. (pelo prazo de até 05 anos) 
19.2.4 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 
enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, no prazo não superior a 5 (cinco) anos. 

19.3 - As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com 
a gravidade da infração, facultada ampla defesa à adjudicatária, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar 
da intimação do ato. 
1719.4 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força 
maior ou caso fortuito. 
19.5 - A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderá ser 
também aplicada àqueles que: 

19.5.1 - Retardarem a execução do pregão; 
19.5.2 - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e; 
19.5.3 - Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 
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19.6 - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido à adquirente no prazo de 20 (vinte) dias a contar da 
data da notificação, podendo ainda, ser descontado das Notas Fiscais e/ou Faturas por ocasião do 
pagamento, ou cobrado judicialmente se julgar conveniente. 
19.7 - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a Contratada de ser acionada 
judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto à Contratante, decorrentes das 
infrações cometidas. 
XX - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
20.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão a conta das seguintes  
Dotações Orçamentárias: 
13 – Fundo Municipal de Saúde 
Ação 10.301.0041.2-082 Manutenção da Atenção Básica de Saúde 
Ação 10.301.0047.2-085 Manutenção do PSE 
Ação 10.301.0047.2-086 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 
Ação 10.302.0043.2-092 Manutenção do Programa Saúde Bucal 
Ação 10.302.0042.2-091 Assistência Hospitalar e Ambul. De Média e Alta  
Ação 10.302.0042.2-089 Assistência Farmacêutica Básica PFB 
Complexidade 
          
Natureza da despesa;  
3.3.90.30.00.00 Material de consumo      

2 – A partir desta data, efetuamos a reserva de R$: 9.148.830,56 (nove milhões cento e quarenta e oito 
mil oitocentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos) da dotação solicitada para atender a referida 
LICITAÇÃO. 
3 – As dotações serão suplementadas se necessário. XXI- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
21.1 - A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovada, ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sendo disponibilizado no 
sistema para conhecimento dos participantes da licitação, sem que seja devida qualquer indenização aos 
interessados. 
21.2 - As informações administrativas relativas à licitação serão prestadas pela Seção de Licitações, na 
Avenida das Nações, N.º 73 – Cumaru do Norte – Pará, CEP: 68.398-000, e-mail: 
licitacoes@pmcn.pa.gov.br.  
21.3 - Os atos do (a) Pregoeiro (a) e Comissão de Apoio representados pela análise e julgamento de recursos, 
esclarecimentos e as decisões de homologação e adjudicação serão publicados no Diário do Pará (Jornal de 
Grande Circulação), Imprensa Oficial do Estado do Pará e União e disponibilizados no endereço 
https://pmcn.pa.gov.br  mural de licitações. 
21.4 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte/PA não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
21.5 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado 
ou a inverdade das informações nele contidas implicará imediata desclassificação do proponente que o tiver 
apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo 
das demais sanções cabíveis. 
21.6 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
21.7 - É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências 
com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
21.8 - O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do 
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 

mailto:licitacoes@pmcn.pa.gov.br
https://pmcn.pa.gov.br/
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21.9 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a 
segurança da contratação. 
21.10 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por 
qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação na Imprensa 
Oficial dos Municípios. 
21.11 - A participação do proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os termos deste edital. 
21.12 - Havendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão 
será transferida para dia e horário definidos pelo pregoeiro, comunicando devidamente aos licitantes do 
pregão eletrônico. 
21.13 - Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições constantes 
dos Decretos e Lei citadas no preâmbulo deste edital. 
21.14 - Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 
impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico.  

21.14.1 - Caberá ao(à) pregoeiro(a) e equipe de apoio, auxiliados pelo setor responsável pela 
elaboração do edital, decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.  
21.14.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame. 

21.15 - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao(à) 
Pregoeiro(a), até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico 
via internet, ou através de protocolo na Seção de Licitações, nos endereços indicados no edital ou através 
da página eletrônica e-mail licitacoes@pmcn.pa.gov.br, www.portaldecompraspublicas.com.br. 
21.15 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.  
21.16 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, 
será competente o foro da Comarca de Redenção/PA. 
 
 

Cumaru Do Norte – PA 07 de dezembro de 2022. 
 
 
 

JOSÉ RIBAMAR SILVA DE SOUSA 
                                                                         SECRETÁRIO DE SAÚDE 
                                                                           DEC.MUL 001/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:atendimento@cmcumarudonorte.pa.gov.br
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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                                                                                      ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
 

1.1 - Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto na Lei Federal n.º 10.520, 
e Lei Federal n.º 8.666/93, e as demais normas legais e regulamentares. 

 
1.2 Decreto Federal nº 10.024 de 23 de setembro de 2019; 
 
1.3 Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações; 
 
2. DO OBJETO 

 
2.1. CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE PREGÃO O REGISTRO DE PREÇO VISANDO A 

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
CUMARU DO NORTE-PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES 
NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA. 

 
3. DA JUSTIFICATIVA 
 
3.1 O presente termo motiva-se pela necessidade da aquisição de Medicamentos e Insumos, que 

têm por finalidade atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde ao bom desempenho 
no dia a dia de trabalho nos serviços de atenção à saúde neste município, que proporcionará maior 
produtividade nos trabalhos e segurança à saúde dos usuários desta municipalidade. 

 
3.2 A aquisição desses materiais, faz-se necessário para manutenção das ações e serviços de saúde 

bucal na atenção à saúde, visando proporcionar uma melhor qualidade de vida, buscando dar 
melhores condições de saúde e bem estar em todas as localidades do município. 

 
3.3   A presente proposição de contratação tomou como base o princípio da teoria de livre mercado, 

no qual as empresas concorrem na busca de oferecer o menor preço, sem com isso, comprometer 
a qualidade, a confiabilidade, a continuidade de serviços prestados.  

 
3.4 O referido princípio trará benefícios e economia substanciais ao serviço público, cujas ações e 

serviços de saúde bucal, devem estar orientadas para garantir e maximizar a qualidade e a 
quantidade de prestação de seus serviços à população, ao menor preço possível. 

 
3.5 A aquisição do material vem ao encontro com o plano do governo municipal que é o cuidado da 

saúde bucal da população, despertando o trabalho em equipe e o espírito de viver saudável entre 
na municipalidade. 
 

3.6 Tendo como pontos relevantes à condição de saúde da população, onde os produtos adquiridos 
serão para garantia da prevenção e recuperação da saúde da população adstrita 
 

4. ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS/ PREÇO DE REFERÊNCIA: 
 
4.1. Das especificações  
 

Item Descrição do Produto/Serviço Unidade Quantidade 

1 AAS CP. 100MG CP 40000 

  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 
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2 ABSORVENTE PÓS - PARTO UN 800 

  ABSORVENTE PÓS - PARTO 

3 ACEBROFILINA XAROPE ADULTO C/ 100ML FR 10000 

  ACEBROFILINA, CONCENTRAÇÃO: 10 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA: XAROPE 

4 ACEBROFILINA XPE PEDIADRICO - 5ML 100ML FR 10000 

  ACEBROFILINA, CONCENTRAÇÃO: 5 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA: XAROPE 

5 ACIDO FÓLICO CP.5MG CPR CP 30000 

  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. 

6 ACIDO TRANEXAMICO INJ 50MG/ML 5ML AP 3000 

  ACIDO TRANEXAMICO INJ 50MG/ML 5ML -ACIDO TRANEXAMICO SOLUÇÃO 
50MG/ML,AMPOLA 5ML 

7 ADRENALINA (EPINEFRINA), INJ 01MG/ML 01ML AP 400 

  EPINEFRINA, DOSAGEM:1MG/ML, USO: SOLUÇÃO INJETÁVEL 

8 AGUA DESTILADA 1000ML BOLSA 100 

  ÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO: ESTÉRIL E APIROGÊNICA, TIPO 
EMBALAGEM: EM SISTEMA FECHADO 

9 AGUA OXIGENADA 1000ML FR 500 

  PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA), CONCENTRAÇÃO:40 VOLUMES 

10 AGUA PARA AUTOCLAVE 5000ML FR 800 

  ÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO:ESTÉRIL E APIROGÊNICA 

11 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML UND 30000 

  ÁGUA DESIONIZADA, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, INODORO, 
FÓRMULA QUÍMICA:H2O, PESO 

  MOLECULAR:18,01 G/MOL, GRAU DE PUREZA:GRAU ULTRAPURO, 
CARACTERÍSTICA ADICIONAL:P/ HPLC, IC, ICP-MS, IVF 

  E CULTURA DE TECIDOS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA:C 

12 AGULHA 20X0,55MM CX C/ 100UNID CX 300 

  AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, 
DIMENSÃO:20 G X 1 1/4", TIPO PONTA:BISEL 

  CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO:CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM 
PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO:PROTETOR 

  PLÁSTICO, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. 

13 AGULHA 40X1,2 CX C/ 100UNID CX 1000 

  AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO: 
18 G X 1 1/2", TIPO PONTA: BISEL 

  CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK OU SLIP EM 
PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO: PROTETOR 

  PLÁSTICO, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. 

14 AGULHA DESC. 13X45 CX/100 CX 300 

  AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, 
DIMENSÃO:26 G X 1/2", TIPO PONTA: BISEL CURTO 

  TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO: CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO 
FIXAÇÃO: PROTETOR PLÁSTICO, 

  CARACTERÍSTICA ADICIONAL:COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR 

15 AGULHA DESC. 25X7 22G 1 CX/100 CX 500 

  AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, 
DIMENSÃO:22 G X 1", TIPO PONTA:BISEL CURTO 

  TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO:CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO 
FIXAÇÃO:PROTETOR PLÁSTICO, 

  CARACTERÍSTICA ADICIONAL:COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/3 

16 AGULHA DESC. 30X8 22G 1/4 CX/100 CX 250 
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  AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, 
DIMENSÃO:21 G X 1 1/4", TIPO PONTA:BISEL 

  CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO:CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, 
TIPO FIXAÇÃO:PROTETOR PLÁSTICO, 

  CARACTERÍSTICA ADICIONAL:COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO 

17 AGULHA DESCARTÁVEL  25X0.8 C/100 UND CX 300 

  AGULHA COLETA SANGUE - VACUO, AÇO INOXIDÁVEL, BISEL TRIFACETADO, 
SILICONIZADA,ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, 

  25 X 8 

18 AGULHA P/ RAQUI DESC. 22GX3 CX 500 

  AGULHA ANESTÉSICA, P/ RAQUIDIANA, AÇO INOXIDÁVEL, 22 G X 3 1/2", PONTA 
DE LÁPIS, ISENTO DE CORTE, C/ 

  MANDRIL, C/ ORIFÍCIO LATERAL, CONECTOR LUER LOCK, C/ VISOR 
TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL 

19 AGULHA P/ RAQUI DESC. 25GX3 CX 600 

  GULHA ANESTÉSICA, P/ RAQUIDIANA, AÇO INOXIDÁVEL, 25 G X 3 1/2", PONTA 
QUINCKE, C/ MANDRIL, CONECTOR LUER 

  LOCK, CÔNICO E TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL 

20 ALBEDAZOL SUSP. 40MG/ML 10ML FRASC 30000 

  ALBENDAZOL, DOSAGEM:40 MG/ML, USO: SUSPENSÃO ORAL. 

21 ALBENDAZOL  CP. 400MG CPR CP 20000 

  ALBENDAZOL, DOSAGEM: 400 MG 

22 ALCOOL 70% HOSPITALAR 1000ML LT 12000 

  ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO: HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%(70¿GL), 
APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO. 

23 ALCOOL IODADO 01% 1000ML LT 300 

  IODO, CONCENTRAÇÃO: 1%, FORMA FARMACÊUTICA: EM SOLUÇÃO DE ÁLCOOL 
ETÍLICO A 70% 

24 ALGODAO HIDROFILO 500G UND 1200 

  ALGODÃO, TIPO: HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO: EM MANTAS, MATERIAL: 
ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE 

  IMPUREZAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENROLADO EM PAPEL 
APROPRIADO, ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL, TIPO 

  EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL. 

25 AMBROXOL XPE. ADULTO 6MG/ML 100ML UN 25000 

  AMBROXOL, COMPOSIÇÃO: SAL CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO: 6 MG/ML, 
FORMA FARMACÊUTICA: XAROPE. 

        

26 AMBROXOL. PEDIATRICO 3MG/ML 100ML UND 25000 

  AMBROXOL, COMPOSIÇÃO: SAL CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO: 3 MG/ML, 
FORMA FARMACÊUTICA :XAROPE 

        

27 AMICACINA INJ 100MG UND 200 

  AMICACINA SULFATO, DOSAGEM: 100 MG/ML, INDICAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL 
        

28 AMINOFILINA  CP. 100MG (ASMOFILIN) CP 800 

  AMINOFILINA, DOSAGEM: 100 MG 

29 AMINOFILINA INJ 24MG/ML 10ML AP 1000 

  AMINOFILINA, DOSAGEM: 24 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 

        

30 AMIODARONA INJ 50MG/ML 03ML UND 900 

  AMIODARONA, DOSAGEM:50MG/ML, INDICAÇÃO:INJETÁVEL. 

31 AMITRIPTILINA CP. 25MG CP 6000 

  AMITRIPTILINA CLORIDRATO, DOSAGEM: 25 MG 
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32 AMOXICILINA CAP. 500 MG CP 50000 

  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). 

33 AMOXICILINA SUSP. 80MG/ML 60ML FR 20000 

  AMOXICILINA, CONCENTRAÇÃO: 80MG/ML, APRESENTAÇÃO: PÓ PARA 
SUSPENSÃO ORAL 

34 AMPICILINA CAP. 500MG CP 1000 

  AMPICILINA, DOSAGEM:500 MG 

35 AMPICILINA INJ 1G INJ S/DIL FRASC 3000 

  Cada frasco-ampola de pó injetável 1 g contém: 
  ampicilina sódica ........1 g 
  água para injeção ....................3 Ml. 

36 ANESTESICO TOPICO  12 G - 01 TUBO POTE 200 

  BENZOCAÍNA, CONCENTRAÇÃO: 20%, USO: GEL TÓPICO 

37 ANLODIPINO 2MG INJETAVEL AP 100 

  ANLODIPINO 2MG INJETAVEL 

38 ANLODIPINO 5MG CP CP 500 

  ANLODIPINO BESILATO, CONCENTRAÇAO: 1 MG,ML, FORMA FARMACEUTICA: 
SOLUÇÃO ORAL, ADICIONAL: 

  FORMULAÇÃO ESPECIALMENTE MANIPULADA 

39 APARELHO DE GLICOSE  MONITORAMENTO NO SANGUE UND 1500 

  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 

40 APARELHO DE PRESSÃO C/ESTETOSCOPIO UND 500 

  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. 

41 ATADURA CREPE 10CMX3M 13 FIOS PCT/12 UND 1200 

  ATADURA, TIPO 1:CREPOM, MATERIAL 1:100% ALGODÃO, DIMENSÕES:10 CM, 
GRAMATURA 1:CERCA DE 13 FIOS/2M, 

  EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL 

42 ATADURA CREPE 20CMX3M 9 FIOS PCT/12 PCT 1200 

  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. 
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43 ATADURA DE ALGODÃO P/ GESSO 6 CM PT 2200 

  ATADURA, TECIDO ALGODÃO, 6 CM, 180 CM, ORTOPÉDICA, HIDRÓFOBO, COM 
CAMADA DE GOMA EM UMA DAS FACES 

44 ATADURA GESSADA 10CMX3M PCT 5000 

  ATADURA, TIPO 1:CREPOM, MATERIAL 1:100% ALGODÃO, DIMENSÕES:20 CM, 
GRAMATURA 1:CERCA DE 9 FIOS/ 2M, 

  EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL 

45 ATADURA GESSADA 20CMX4M CX 20 PCT 4000 

  ATADURA, TIPO 1:CREPOM, MATERIAL 1:100% ALGODÃO, DIMENSÕES:20 CM, 
GRAMATURA 1:CERCA DE 9 FIOS/ 2M, 

  EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL 

46 ATENOLOL CP. 25MG CP 50000 

  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). 

47 ATENOLOL CP. 50MG CP 60000 

  ATENOLOL, DOSAGEM:50 MG 

48 AZITROMICINA CP. 500MG CP 25000 

  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). 

49 AZITROMICINA SUSP. 40MG 15ML CP 10000 

  AZITROMICINA, DOSAGEM:40 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SUSPENSÃO ORAL 

50 BENZOATO DE BENZILA LOÇÃO 60ML UND 200 

  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. 

51 BIPERIDENO CP. 02MG CP 5000 

  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. 

52 BOLSA COLETORA DE URINA UND 1200 

  COLETOR URINA, PVC(TRANSPARENTE 1 FACE), SISTEMA FECHADO, ESCALA 
NÍTIDA, GRADUADO DE 100 EM 100ML, 

  2.000 ML, TUBO PVC MALEÁVEL 1,20M APROXIMADOS, ESTÉRIL, VÁLVULA ANTI-
REFLUXO, DESCARTÁVEL, TUBO 

  COLETOR C/PINÇA CORTA-FLUXO, CONECTOR MULTI-AJUSTÁVEL 

53 BROMAZEPAN CP.03 CX / 500 CP 1200 

  Cada comprimido de Bromazepam 3 mg contém: 
  Bromazepam ........................................................................................ 3 mg 
  excipientes q.s.p. ...................................................................... 1 comprimido 
  (celulose microcristalina, corante laca vermelho eritrosina, dióxido de silício, 
  estearato de magnésio, lactose monoidratada, talco). 

54 BROMETO DE IPRATROPIO GTS. 0,025% 20ML UND 600 

  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 
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  PEDIÁTRICO 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.) 

55 BROMIDRATO DE FENOTEROL GTS. 05MG/ML 20ML UND 500 

  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. 

56 BROMOPRIDA GOTAS 4MG/ML 20ML FRASC 6000 

  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. 

57 BROMOPRIDA INJ. 5MG/ML AMP C/2ML AP 8000 

  BROMOPRIDA INJ. 5MG/ML AMP C/2ML  é indicada para: distúrbios da motilidade 
gastrintestinal; refluxo gastroesofágico; 

  náuseas e vômitos de origem central e periféricas (cirurgias, metabólicas, infecciosas e 
problemas secundários ao uso de 

  medicamentos). 

58 BUSCOPAN COMPOSTO GOTAS C/ 20ML FRASC 4000 

  BUSCOPAN COMPOSTO GTS 

59 BUTILBROMETO DE ECOPALMINA (BUSCOPAM) 20MG INJ AP 6000 

  BUTILBROMETO DE ECOPALMINA (BUSCOPAM) 20MG INJ  é indicada para o 
tratamento de dor, cólica, espasmo e desconforto 

  abdominal, causados por cólicas biliares, menstruais, renais ou urinárias, pois diminui as 
contrações da musculatura e os 

  espasmos das vias biliares, do sistema geniturinário ou do sistema digestivo e intestinal, 
aliviando a dor. 

60 CABO DE BISTURI ABC N° 3 UND 10 

  CABO BISTURI, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: Nº 3, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS: LONGO. 

61 CABO DE BISTURI ABC N° 4 UND 10 

  Para Lâminas nº 18 a 36; 
  - Material: Produto Confeccionado em Aço 
  -  Inoxidável AISI-420; 
  - Tamanho: 13,5 cm 

62 CÂNULA DE GUEDEL N° 0 UND 40 

  A CÂNULA DE GUEDE Nº 0  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. 

63 CÂNULA DE GUEDEL N° 1 UND 40 

  A CÂNULA DE GUEDE Nº 1  É UM DISPOSITIVO UTILIZADO PARA O MANEJO DAS 
VIAS"AÉREAS. ELA EVITA QUE A BASE 
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  DA LÍNGUA DE PACIENTES COM DEPRESSÃO DO SENSÓRIO OBSTRUA A 
OROFARINGE E, CONSEQUENTEMENTE, 

  PERMITE UMA MELHOR OXIGENAÇÃO. 

64 CÂNULA DE GUEDEL N° 2 UND 40 

  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 

65 CÂNULA DE GUEDEL N° 3 UND 40 

  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 

66 CÂNULA DE GUEDEL N° 4 UND 40 

  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 

67 CÂNULA DE GUEDEL N° 5 UND 40 

  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 

68 CAPTOPRIL 50 MG CP CP 25000 

69 CAPTOPRIL CP. 25MG CP 20000 

  Cada comprimido contém: captopril ........ 25 mg 
  excipientes q.s.p. ..  1 comprimido 
  (amido, lactose monoidratada, celulose microcristalina, croscarmelose sódica, dióxido de 

silício, ácido esteárico) 

70 CARBAMAZEPINA CP.200 MG CP 15000 

  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). 

71 CARBIDOPA+ LEVODOPA CP .25 MG/250MG CP 900 

  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). 

72 CARBOMAZEPINA SUP. ORAL 20MG/ML C/100ML UND 1000 

  CARBAMAZEPINA, DOSAGEM:20 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SUSPENSÃO ORAL 

73 CATETER INTRAVENOSO N.18 G UND 8000 

  CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER:POLÍMERO RADIOPACO, 
APLICAÇÃO:VENOSO, MATERIAL 

  AGULHA:AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO:18 GAU, COMPRIMENTO:CERCA 45 MM, 
CONECTOR:CONECTOR PADRÃO, 

  COMPONENTE 1:CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, TIPO USO:ESTÉRIL, 
DESCARTÁVEL, EMBA 

74 CATETER INTRAVENOSO N.20G UND 4000 

  Cateter Intravenoso n° 20g - Cateter Intravascular perférico Jelco Teflon; 
  -Lote e validade expressos na embalagem; 
  -Envelope com 01 unidade; 
  -Estéril: Óxido de Etileno; 
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  -Produto de uso único 

75 CATETER INTRAVENOSO N.22G UND 12000 

  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 

76 CATETER INTRAVENOSO N.24G UND 12000 

  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 

77 CATETER TIPO ÓCULOS ADULTO P/ OXIGENIO UND 5000 

  CATETER OXIGENOTERAPIA, MATERIAL TUBO:PVC FLEXÍVEL GRAU MÉDICO, 
TIPO:TIPO ÓCULOS,PRONGA SILICONE 

  CONTORNO ARREDONDADO, TIPO USO:DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, 
TAMANHO:ADULTO, 

  CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:A PROVA DE DEFORMAÇÃO E TORÇÃO,2,10M, 
TIPO A 

78 CEFALEXINA CAP. 500MG CP 60000 

  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. 

79 CEFALEXINA SUSP. 25 MG/5ML 60ML UND 5000 

  CEFALEXINA, DOSAGEM: 25 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: PÓ P/ SUSPENSÃO 
ORAL 

80 CEFALOTINA INJ 01G UND 15000 

  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. 

81 CEFTRIAXONA INJ 01G UND 10000 

  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. 

82 CETOCONAZOL CP. 200MG CP 10000 

  Cada comprimido contém: 
  cetoconazol............200 mg 
  excipiente* q.s.p.......... 1 com. 
  * lactose monoidratada, amido, dióxido de silício, povidona, estearato de magnésio, 

álcool etílico. 

83 CETOCONAZOL CREME 30G UND 15000 

  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) 

84 CETOPROFENO 100MG INJ UND 12000 

  Cetoprofeno 100MG Injetavel - Contém: cetoprofeno ....................... 100 mg 
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  (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). 

85 CICLO 21 CX/21 CX 2000 

  Cada comprimido de CICLO 21 contém: Levonorgestrel 0,15 mg; Etinilestradiol 0,03 mg. 

86 CINARIZINA CP. 25MG CP 8000 

  Cada comprimido de Cinarizina 25 mg contém: 
  Cinarizina ................. 25 mg 
  excipiente* qsp ..........1 comprimido. 

87 CINARIZINA CP. 75MG CP 6000 

  Cada comprimido de Cinarizina 75 mg contém: 
  Cinarizina ......75 mg 
  excipiente* qsp .......1 comprimido 
  * lactose, polividona, sacarose, amido, talco purificado e estearato de magnésio. 

88 CIPRPFLOXACINO CP. 500MG CP 40000 

  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). 

89 CLAMP UMBILICAL UND 1000 

  CLAMP UMBILICAL 

90 CLONAZEPAN CP 2 MG CP 7000 

  Cada comprimido de 2 mg contém: 
  Clonazepam ................. 2 mg 
  excipiente q.s.p. ................. 1 comprimido 
  (lactose, celulose microcristalina, amido, croscarmelose sódica, estearato de magnésio). 

91 CLORANFENICOL CP. 250MG CP 1000 

  Cada cápsula contém 250 mg de Cloranfenicol c/ Lactose. 

92 CLORANFENICOL INJ 01G INJ UND 6000 

  Cloranfenicol Injetavel 01g - cada comprimido revestido de 250 mg contém:cloranfenicol 
250 mg; excipientes: povidone, celulose 

  microcristalina, dióxido de titânio, talco, polímero metacrilato, corante. 

93 CLORETO DE POTÁSSIO INJ 10% 10ML UND 600 

  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. 

94 CLORETO DE SODIO INJ 20% 10ML UND 400 

  Cloreto de Sodio InJetavel 20% 10ml - agua para injeção q.s.p..........100ML 

95 CLOREXDINA (RIODEX) 2%  1000ML CX/12 UNI CX 25 

  CLOREXDINA (RIODEX) 2%  1000ML CX/12 UNI 

96 CLORIDRATO DE BUPROPIONA, 150 MG - CP CP 5000 

  BUPROPIONA CLORIDRATO, 150 MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA 

97 CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG CP 400 

  CLORIDRATO DE DULOXETINA, DOSAGEM 30MG 

98 CLORIDRATO DE ISOXSUPRINA 5MG/ML AP 150 

  ISOXSUPRINA CLORIDRATO, DOSAGEM 5 MG/ML FORMA FARMACÊUTICA 
SOLUÇÃO INJETÁVEL 

99 CLORIDRATO DE SERTRALINA 25MG COM 30 
COMPRIMIDOS 

CP 2500 

  CLORIDRATO DE SERTRALINA , DOSAGEM, 25MG 
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100 CLORPROMAZINA INJ 25 MG /ML CX /50 1 ML AP 2000 

  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. 

101 COLAGENASE C/ CLORANFENICOL POMADA 30G UND 2000 

  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). 

102 COLETOR INCON. URINARIA/PRESERVATIVO+EXTENSÃO UND 200 

  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. 

103 COLETOR MAT PERFURO CORTANTE DESC. 20 LTS. UND 800 

104 COLETOR UNIVERSAL 50 ML C/ TAMPA UND 30000 

  Coletor Universal. 
  Características Técnicas. 
  Tampa de Rosca e com pá. 
  Capacidade de 50ml. 
  Embalado Individualmente (não estéril). 
  Apresentação: Pacote com 100 unidades. 

105 COMPLEXO B INJ 2ML AP 12000 

  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. 

106 COMPRESSA GAZE 7,5X7 5CM EM PACOTES DE 500 
UNIDADES 

PCT 15000 

  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. 

107 DESLANOSÍDEO 0,2MG/ML 2ML AP 400 

  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. 

108 DETERGENTE ENZIMATICO 1000ML LT 600 

  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. 

109 DEXAMETASONA 5 MG COMP CP 15000 
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  DEXAMETASONA 5 MG  é indicado no tratamento dos sintomas de vários tipos de 
doenças sensíveis à ação de glicocorticóides, 

  como distúrbios reumáticos/artríticos, cutâneos, oculares, glandulares, pulmonares, 
sanguíneos e gastrintestinais 

110 DEXAMETASONA CREME 10G UND 6000 

  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). 

111 DEXAMETASONA ELIXIR 100ML UND 20000 

  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 ) 

112 DEXAMETASONA INJ 02MG 01 ML UND 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. 

113 DEXAMETASONA INJ 04MG/ML 2,5ML AP 20000 

  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. 

114 DEXCLORFENIRAMINA CP. 02MG CP 10000 

115 DEXCLORFENIRAMINA XPE 100ML FRASC 15000 

116 DIAZEPAM CP. 05MG CP 2000 

  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 

117 DIAZEPAM CP.10 MG CP 4000 

  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. 

118 DIAZEPAM INJ 05 MG / ML  02 ML AP 1200 

  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. 

119 DICLOFENACO SÓDICO CP. 50MG CP 15000 

  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 
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  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). 

120 DICLOFENACO SÓDICO INJ 75/MG/ML 03ML AP 15000 

  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) 

121 DIGOXINA CP. 0,25MG CP 5000 

  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. 

122 DIMETICONA 10MG/ML C/ 10ML GTS FRASC 8000 

123 DIMETICONA CP. 40MG CP 20000 

  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. 

124 DIPIRONA SOD. GTS 500MG/ML 10ML FRASC 25000 

  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 

125 DIPIRONA SODICA CP. 500MG CP 70000 

  Cada comprimido contém: 
  dipirona monoidratada ............ 500 mg. 
  excipientes q.s.p. .............. 1 comprimido (amido, dióxido de silício, estearato de 

magnésio, povidona, talco). 

126 DIPIRONA SODICA INJ 500MG/ML 02ML UND 40000 

  Dipirona Sodica Injetavel 500mg/ml em unidades de 02ml - Hdróxido de sódio, edetato 
dissódico, metabissulfito de sódio e água 

  para injetáveis. 

127 DOBUTAMINA - 12,5 MG/20ML, INJETÁVEL UND 400 

  DOBUTAMINA CLORIDRATO, DOSAGEM:12,5 MG/ML, INDICAÇÃO:INJETÁVEL 
        

128 DOPAMINA INJ HCL 5MG/ML 10ML UND 300 

  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) 

129 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. 
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  - Compatibilidade: É compatível com todos os filmes de raio-X disponíveis no mercado 

130 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 

131 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 

132 ENALAPRIL CP. 10MG CP 15000 

  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). 

133 ENALAPRIL CP. 20MG 30 COMPRIMIDOS CP 15000 

  ENALAPRIL CP. 20MG 30 COMPRIMIDOS é um medicamento indicado para o controle 
da pressão alta ou para melhorar o 

  desempenho do coração. O medicamento também pode ser utilizado para a prevenção 
de insuficiência cardíaca, onde age 

  atrasando a piora dos sintomas e retardando a necessidade de hospitalização do 
paciente. 

134 EQUIPO MACRO GOTAS PINÇA ROLETE UND 25000 

135 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS C/ CLAMP UND 10000 

136 EQUIPO MULTIVIAS C/2 VIAS FOCOS SENSÍVEL UND 3000 

137 ESCOVA DIGERMANTE ASSEPSIA UND 1000 

  ESCOVA DIGERMANTE 

138 ESPARADRAPO IMPERM 10CMX4,5M UND 10000 

  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. 

139 ESPATULA DE AYRES PCT/100 PCT 300 

140 ETILERFRINA INJ 10MG/ML 01ML CX/6 CX 1000 

141 ETOMIDATO - SOLUÇÃO INJETÁVEL 2MG/10ML AP 100 

142 FENITOINA 100MG CP CP 6000 

  FENITOINA 100MG CP  é destinada ao tratamento de crises convulsivas em diversas 
situações, seja no pós-operatório 

  neurocirúrgico ou não. 

143 FENITOINA SÓDICA 50MG /ML SOLUÇÃO INJETAVEL. AP 1000 

  FENITOINA SÓDICA 50MG /ML SOLUÇÃO INJETAVEL 
  CADA ML DA SOLUÇÃO INJETÁVEL CONTÉM: 
  FENITOÍNA SÓDICA............ 50MG VEÍCULO Q.S.P............ 1ML EXCIPIENTES: 

EDETATO DISSÓDICO, CREATININA, ÁLCOOL 
  ETÍLICO, PROPILENOGLICOL, HIDRÓXIDO DE SÓDIO E ÁGUA PARA INJEÇÃO. 
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144 FENOBARBITAL CP 100 MG CP 8000 

  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. 

145 FENOBARBITAL INJ 200 MG / ML CX 5 AMP CP 500 

  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. 

146 FENOBARBITAL INJ/50 ML 05 CX/ 50 AP 400 

  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. 

147 FILME REVELADOR 18X24 CX. C/ 100 PELÍCULAS CX 10 

148 FILME REVELADOR 24X30 CX. C/ 100 PELÍCULAS CX 10 

149 FILME REVELADOR 35X35 CX. C/ 100 PELÍCULAS CX 10 

150 FILME REVELADOR 35X43 CX. C/ 100 PELÍCULAS CX 5 

151 FIO - 0 POLIGLACTINA TRANÇADO ABSORVIVEL C/24 CX 20 

  FIO - 0 POLIGLACTINA TRANÇADO ABSORVIVEL  é indicada para uso em tecidos 
moles, na aproximação ou mesmo ligação 

  destes, incluindo procedimentos oftálmicos, exceto em tecidos cardiovasculares e 
neurológicos. Absorção: A absorção uniforme 

  ocorre de 60 a 90 dias. 

152 FIO ACIDO POLIGLICOLICO TAÇADO ABSORVIVEL 
CLASSE C/24 UN 

CX 20 

  FIO ACIDO POLIGLICOLICO TAÇADO ABSORVIVEL  é um tipo de sutura absorvível 
sintético multifilamentar e interligados. Ácido 

  poliglicólico (PGA), revestidos com policaprolactona carbonato de cálcio e magnésio, 
não-antigênica e não-pirogênica. Os fios 

  trançados estão disponíveis tingidos (revestido, violeta). 

153 FIO CAT GUT CROMADO -0- CX/24 CX 20 

  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. 

154 FIO CAT GUT CROMADO 1 CX/24 CX 20 

  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. 

155 FIO CAT GUT CROMADO 2 CX/24 CX 20 

  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 
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  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. 

156 FIO CAT GUT CROMADO KIT OBSTÉTRICO C/ 3 AGULHAS 
C/ 24UNID 

CX 20 

  FIO CAT GUT CROMADO (O) FECHAMENTO GERAL GINECOLÓGICA E 
OBSTÉTRICO 

  O FIO DE SUTURA CAT. GUT CROMADO É COMPOSTO DE COLÁGENO, OBTIDO 
DA CAMADA SEROSA, PROVENIENTE 

  DO INTESTINO DOS BOVINOS SADIOS, SELECIONADAS, PURIFICADAS, 
TORCIDAS, TRATADAS QUIMICAMENTE COM 

  SAL DE CRO. 

157 FIO DE SUTURA DE ALGODAO 0 SEM AGULHA 15X45CM 
COM 24 UNID 

CX 12 

  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. 

158 FIO DE SUTURA VICRYL - 0  (ACIDO POLIGLICÓLICO) C/ 
36 ENV 

CX 15 

  - 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 

159 FIO DE SUTURA VICRYL - 1 (ACIDO POLIGLICÓLICO) C/ 36 
ENV 

CX 15 

  - 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 

160 FIO NYLON PRETO 2.0  CX/24 AGULHA 30MM CX 20 

161 FIO NYLON PRETO 3.0 CX/24 AGULHA 30MM CX 20 

162 FIO NYLON PRETO 4.0 CX/24 AGULHA 30MM CX 10 

163 FIO NYLON PRETO 5.0 CX/24 AGULHA 30MM CX 10 

164 FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19MMX30M UND 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; 

165 FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MMX50M UND 400 

  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. 

166 FITA MICROPORE CIRURGICA 12,5MMX10M COR DA PELE UND 300 
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  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" 

167 FITA MICROPORE CIRURGICA 25MMX10M UND 600 

  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". 

168 FIXADOR AUTOMATICO RX P/ 38L LT 10 

  Fixador para revelação automática de Raio X, galão para preparar 38 litros.- 

169 FIXADOR CITOLOGICO 100ML UND 30 

  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 

170 FLORAX SUP SACHE SUSPENSÃO ORAL UND 8000 

  PROBIÓTICO, COMPOSIÇÃO:SACCHAROMYCES CEREVISIAE, 
CONCENTRAÇÃO:50 MILHÕES/ML, FORMA 

  FARMACÊUTICA:SUSPENSÃO ORAL 

171 FLUCONAZOL CP. 100MG CP 15000 

  FLUCONAZOL, DOSAGEM:100 MG 

172 FLUMAZENIL, - 0,1 MG/5ML, INJETÁVEL AP 150 

  FLUMAZENIL, DOSAGEM:0,1 MG/ML, INDICAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL 

173 FLUOXETINA  CP 20 MG HCL CX/ 70 (C 1) GEN CP 15000 

  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. 

174 FRALDA GERIATRICA TAM PCT C/8 TAM G PCT 1000 

  FRALDA GERIATRICA TAM PCT C/8. Sistema de máxima absorção que mantém a pele 
através de uma rápida distribuição de 

  urina e menor retorno. Sistema que neutraliza o odor da urina, contribuindo para bem-
estar. Proporcionam proteção extra contra 

  vazamentos, garantindo sensação de contorno e segurança. 

175 FUROSEMIDA CP. 40MG CART. C/20CX/500 (DIUREMIDA) CP 1500 

  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. 

176 FUROSEMIDA INJ 10MG / ML 02ML CP 4000 

  Cada mL da solução injetável contém: furosemida..................................................10mg 
  Veículo q.s.p.....................................2mL 
  Excipientes: água para injeção e hidróxido de sódio. 

177 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. 
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  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). 

178 GEL PARA ULTRASSON C/ 5000ML GL 50 

  GEL PARA ULTRASSON C/ 5000ML 

179 GENTAMICINA INJ 40MG/ML 02ML CX/100 AP 1000 

  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 

180 GENTAMICINA INJ 80MG/ML CX/100 AP 5000 

181 GLIBENCLAMIDA CP. 05MG CP 100000 

  Cada comprimido contém: 
  glibenclamida .................... 5 mg 
  excipientes q.s.p. ............... 1 comprimido 
  (lactose monoidratada, amido de milho, talco, estearato de magnésio, dióxido de silício) 

182 GLICOSE 25% INJ 10ML AP 5000 

  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 

183 GLICOSE 50% INJ 10ML AP 3000 

  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 

184 GLUCONATO DE CALCIO INJ 10% 10ML AP 600 

  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. 

185 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. 

186 HALOPERIDOL CP. 05 MG CX /200 (UNI ALOPER ) AP 1500 

  Cada comprimido azul contém 5 mg de haloperidol. 
  Excipientes: amido, corante azul indigotina, lactose, óleo vegetal hidrogenado e 
  talco. 

187 HALOPERIDOL INJET. 5 MG/ 1ML AP 500 

  HALOPERIDOL INJET. 5 MG/ 1ML 

188 HALOPERIDOL INJET. 50 MG/ 1ML AP 500 

  HALOPERIDOL, APRESENTAÇÃO:SAL DECANOATO, CONCENTRAÇÃO:50 MG/ML, 
TIPO USO:SOLUÇÃO INJETÁVEL 
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189 HEPARINA SODICA INJ 5.000UI/ML 0,25ML AP 800 

  HEPARINA SODICA INJETAVEL 5.000UI/ML 0,25ML - FRASCO-AMPOLA 
SUBCUTÂNEA HEPARINA SÓDICA (DCB 0657.03-4) 

  5.000 UI 5.000 UI VEÍCULO ESTÉRIL Q.S.P. 0,25 ML (VEÍCULO SUBCUTÂNEA: ÁGUA 
PARA INJETÁVEIS) (VEÍCULO 

  FRASCO-AMPOLA: CLORETO DE SÓDIO, ÁLCOOL BENZÍLICO, ÁGUA PARA 
INJETÁVEIS) 

190 HEPARINA SODICA INJ 5.000UI/ML 05ML AP 1000 

  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) 

191 HIDRALAZINA SOLUÇÃO INJETAVEL 1 ML AP 8000 

  HIDRALAZINA SOLUÇÃO INJETAVEL 1 ML  é usada para tratar a pressão arterial 
elevada (hipertensão) e insuficiência cardíaca. 

192 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO CP 80000 

  HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO DE 25MG 
CONTÉM: 

  HIDROCLOROTIAZIDA............ 25MG 
  EXCIPIENTE Q.S.P............ 1 COMPRIMIDO 
  EXCIPIENTES: AMIDO, ESTEARATO DE MAGNÉSIO, TALCO, CELULOSE 

MICROCRISTALINA, DIÓXIDO DE SILÍCIO E 
  LACTOSE MONOIDRATADA 

193 HIDROCORTISONA INJ 100MG S/DIL UND 1000 

  Hidrocortisona Injetavel 100MG S/DIL - Pó liófilo para solução injetável 100 mg: caixa 
com 50 frascos-ampola. 

194 HIDROCORTISONA INJ 500MG UND 2500 

  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. 

195 HIDROXIDO DE MAGNESIO+ HIDROXIDO DE ALUMINIO( 
35,6MG+ 37MG)/ML 

FRASC 15000 

  HIDROXIDO DE MAGNESIO+HIDROXIDO DE ALUMINIO( 35,6MG+ 37MG)/ML 
HIDROXIDO DE MAGNESIO 

  HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO (GEL)...............37 MG HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO 
(PASTA).......................40 MG SIMETICONA 

  (EMULSÃO A 30%).....................5 MG EXCIPIENTES Q.S.P.......................1 ML 
EXCIPIENTES: SACARINA SÓDICA, SORBITOL 

  70%, MANITOL, METILPARABENO, HIETELOSE, PROPILPARABENO, AROMA DE 
MENTA PIPERITA LÍQUIDO, ÁCIDO 

  CÍTRICO E ÁGUA PURIFICADA. 

196 HIOSCINA COMPOSTA CP. 260MG UND 30000 

  ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, APRESENTAÇÃO:ASSOCIADA COM DIPIRONA 
SÓDICA, DOSAGEM:10MG + 250MG 

197 HIOSCINA COMPOSTA INJ 05ML AP 8000 

  ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, APRESENTAÇÃO:ASSOCIADA COM DIPIRONA 
SÓDICA, DOSAGEM:4MG + 500MG/ML, 

  INDICAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL. 

198 IBUPROFENO 100ML GOTAS C/20ML UND 8000 

  IBUPROFENO 100ML GOTAS C/20ML  é um medicamento indicado para redução da 
febre e para o alívio de dores, tais como: 

  dores decorrentes de gripes e resfriados, dor de garganta, dor de cabeça, dor de dente, 
dor nas costas, cólicas menstruais e dores 

  musculares. 
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199 IBUPROFENO CP. 600MG CP 60000 

  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). 

200 IMIPRAMINA CP 25 MG CX/200( MEPRAMIN )VP L-C1 CP 1500 

  Cada drágea contém 25 mg de cloridrato de imipramina; excipiente q.s.p. 1 drágea 

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 IRM PO E LIQUIDO UND 25 

  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. 

203 ISOSSORBIDA CP. 10MG CP 2000 

  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. 

204 IVERMECTINA 6MG COMPRIMIDO CP 10000 

  IVERMECTINA 6MG COMPRIMIDO CADA COMPRIMIDO CONTÉM: 
IVERMECTINA....................6MG EXCIPIENTES – Q.S.P. 

  -.......1 COMPRIMIDO (BUTIL-HIDROXIANISOL, ÁCIDO CÍTRICO, CELULOSE 
MICROCRISTALINA, LACTOSE, 

  LAURILSULFATO DE SÓDIO, DIÓXIDO DE SILÍCIO E ESTEARATO DE MAGNÉSIO). 

205 KETAMIM  SOLUÇÃO INJETÁVEL - 50 MG/ML AP 800 

  KETAMIM INJETÁVEL 

206 KIT ESPECULO VAGINAL -PEQUENO UND 2500 

  CONJUNTO PARA PAPANICOLAU, TIPO: COMPOSIÇÃO BÁSICA:, COMPOSIÇÃO 
BÁSICA: 1 ESPÉCULO VAGINAL 

  PEQUENO, 1 ESPÁTULA DE AYRES, OUTROS COMPONENTES: 1 ESCOVA 
CERVICAL, 1 PINÇA CHERON, EMBALAGEM: 

  ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. 

207 KIT ESPÉCULO VAGINAL  TAM. GRANDE KIT 2500 

  KIT ESPÉCULO VAGINAL TAM. GRANDE afasta as paredes vaginais facilitando a 
visualização do colo uterino no exame 

  ginecológico e auxiliando a colposcopia, biópsias e coleta de material para o exame 
preventivo do câncer de colo de útero. 

208 KIT ESPECULO VAGINAL TAM. MÉDIO UN 3000 

  KIT ESPECULO VAGINAL TAM. MÉDIO Afasta as paredes vaginais facilitando a 
visualização do colo uterino no exame 

  ginecológico e auxiliando a colposcopia, biópsias e coleta de material para o exame 
preventivo do câncer de colo de útero. 

209 LABORIODINE DEGERMANTE 1000ML CX/12/PVPI UND 3000 

  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). 

210 LACTIPAN ENV. 200MG CX/06 (USO PEDIATRICO) UND 1000 
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  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 

211 LAMINA DE BISTURI N. 24 CX 100 CX 600 

  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. 

212 LAMINA FOSCA PARA ANÁLISES EM LABORATORIO CX C/ 
10 

CX 100 

  LAMINA FOSCA PARA ANÁLISES EM LABORATORIO CX C/ 10 utilizada em 
laboratório para análise em microscópio geralmente 

  é confeccionada em vidro alcalino. 

213 LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL - 1000% CELULOSE 
VIRGEM - 70CMX50M C/ 10UNID 

CX 30 

214 LIDOCAINA GELEIA 2% ESTERIL 30ML CX10 
(XYLESTESIN) 

CX 150 

  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. 

215 LIDOCAINA INJETAVEL 2% 20ML S/ VASO GEN UND 2000 

  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. 

216 LORATADINA- XAROPE UND 1500 

217 LOSARTANA POTASSIO 50MG CP 80000 

  LOSARTANA POTASSIO 50MG é um medicamento que atua dilatando os vasos 
sanguíneos, para ajudar o coração a bombear o 

  sangue para o corpo com mais facilidade. 

218 LUVAS CIRURGICA EST. 7,0 CX200 CX 8000 

219 LUVAS CIRURGICA EST. 7,5 CX200 CX 10000 

  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; 

220 LUVAS CIRURGICA EST. 8,0CX/200 CX 1200 

  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; 

221 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. MED CX/100 CX 5000 

  UVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:LÁTEX NATURAL 
ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: 
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  MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, 
DESCARTÁVEL, 

  APRESENTAÇÃO:ATÓXICA, TIPO:AMBIDESTRA, TIPO USO:DESCARTÁVEL, 
MODELO:FORMATO AN 

222 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. GDE CX/100 CX 300 

  UVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:LÁTEX NATURAL 
ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO: GRANDE, 

  CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, 
DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:ATÓXICA, 

  TIPO:AMBIDESTRA, TIPO USO:DESCARTÁVEL, MODELO:FORMATO 

223 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. PEQ CX/100 CX 5000 

  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. 

224 MASCARA DESC. SIMPLES C/ELASTICO C/50 PCT 20000 

  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 

225 MASCARA PARA NEBULIZAÇÃO PEDIATRICO UND 100 

  MÁSCARA GASOTERAPIA, APLICAÇÃO:P/ MICRONEBULIZAÇÃO, 
MATERIAL:SILICONE, TAMANHO:INFANTIL, TIPO 

  CONECTOR:CONECTOR PADRÃO 

226 MASCARA PARA NEBULIZADOR ADULTO (MICRO) UND 100 

  Mascaras para Nebulizador Adulto Micro - Máscara em pvc (cloreto de polivinila) 
resistente e não tóxico. 

227 METFORMINA CP. 850MG CP 60000 

  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). 

228 METFRORMINA CP 500MG CP 40000 

  METFRORMINA CP 500MG é um remédio hipoglicemiante oral indicado principalmente 
para o tratamento da diabetes tipo 2, pois 

  age reduzindo os níveis de açúcar no sangue, para níveis mais próximos do normal, e 
pode ser utilizada sozinha ou em associação 

  com outros antidiabéticos orais. 

229 METILDOPA CP. 250MG CP 12000 

  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 
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  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. 

230 METILDOPA CP. 500MG CP 12000 

  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. 

231 METILERGOMETRINA INJ 0,2MG/ML 01ML AP 2000 

  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. 

232 METOCLOPRAMIDA CP. 10MG CP 3000 

  Cada comprimido contØm: 
  cloridrato de metoclopramida.....10mg 
  Excipiente q.s.p......1 comprimido 
  (amido, manitol, povidona, talco, estearato de magnØsio, Ælcool etílico) 

233 METOCLOPRAMIDA GOTAS FRASC 2000 

  METOCLOPRAMIDA GOTAS 

234 METOCLOPRAMIDA INJETAVEL 5MG/ML 02ML. UND 3000 

  Cada Ampola De 2 Ml Contem: Monocloridrato De Metoclopramida 10 Mg; Agua Para 
Injecao Q.S.P. 2 Ml. 

235 METRONIDAZOL CP. 250MG CP 25000 

  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. 

236 METRONIDAZOL INJ 100ML 5MG UND 10000 

  METRONIDAZOL, DOSAGEM:5MG/ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL 

237 METRONIDAZOL SUSP. 40MG/ML 80ML FRASC 6000 

  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. 

238 METRONIDAZOL+NISTATINA CREME UND 10000 

  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 

239 MIDAZOLAM INJ 15 MG 03 ML CX / 5 GRM AP 400 

  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). 

240 MORFINA (DIMORF) INJETÁVEL 0,2 MG ML AP 500 
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  MORFINA (DIMORF) INJETÁVEL 

241 MORFINA (DIMORF) INJETÁVEL 10MG 2ML AP 1000 

  MORFINA (DIMORF) INJETÁVEL 10MG 2ML O sulfato de morfina é um analgésico 
opioide forte, sistêmico, usado para o alívio da 

  dor intensa. O uso de 
  morfina para o alívio da dor deve ser reservado para as manifestações dolorosas mais 

graves, como no infarto do 
  miocárdio, lesões graves ou dor crônica severa associada ao câncer terminal. 
  É indicado também no alívio da dor do parto quando administrado pela via intratecal. 

Também é eficaz no controle 
  da dor pós-operatória e na suplementação da anestesia geral, regional ou local. 

242 NEOCAINA INJ 0,5% PESADA 04ML AP 600 

  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) 

243 NEOMICINA+BACITRACINA POM 10G/GEN UND 12000 

  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) 

244 NIFEDIPINA CP. 10MG CP 20000 

  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). 

245 NIFEDIPINA CP. 20MG CP 20000 

  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). 

246 NIMESULIDA CP. 100MG CP 40000 

  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). 

247 NIMESULIDA GOTAS 50MG/ML GEN FRASC 1000 

  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). 

248 NISTATINA 100.00UI /ML SUSPENSÃO ORAL FRASC 500 

  NISTATINA 100.00UI/ML SUSPENSAO ORAL 
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  NISTATINA............ 100.000UI VEÍCULO-Q.S.P............ 1ML EXCIPIENTES: ÁGUA DE 
OSMOSE REVERSA, CARMELOSE 

  SÓDICA, GLICERINA, SACARINA SÓDICA, CICLAMATO DE SÓDIO, ÁLCOOL 
ETÍLICO, METILPARABENO, METABISSULFITO 

  DE SÓDIO, PROPILPARABENO, AROMA DE MENTA E AROMA DE CEREJA. 

249 NOREPINEFRINA,2 MG/4ML, INJETÁVEL AP 300 

  NOREPINEFRINA, CONCENTRAÇÃO:2 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 

250 NORIPURUM INJETÁVEL  100MG/5ML, CAIXA COM 5 
AMPOLAS COM 5ML 

CX 300 

  ORIPURUM INJETÁVEL  100MG/5ML age combatendo a anemia e é especialmente 
indicado para o tratamento das anemias 

  causadas por deficiência de ferro, inclusive nutricionais, 

251 OCITOCINA INJETAVEL UND 3000 

  OCITOCINA INJETAVEL CADA AMPOLA DE 1 ML 
CONTÉM:OCITOCINA______________________________________5 

  EXCIPINETES_______________________________Q.S.P. 1 ML(EXCIPIENTES: 
ACETATO DE SÓDIO, CLOROBUTANOL, 

  ÁLCOOL ETÍLICO, ÁCIDO ACÉTICO E ÁGUA). 

252 OLEO DE GIRASSOL 30ML FRASC 1000 

  ÓLEO DE GIRASSOL possui propriedades germicidas que auxiliam de forma satisfatória 
no processo de regeneração e 

  cicatrização de tecidos. Isso porque, o ozônio confere ao óleo suas propriedades 
oxidativas, tornando-o um excelente agente 

  contra bactérias, vírus e fungos. 

253 OLEO MINERAL 100ML UND 1000 

  Óleo Mineral ............ 100%. 
  Nome químico: mistura de hidrocarbonetos parafínicos, ciclo parafínicos e aromáticos 

saturados e insaturados provenientes da 
  destilação do petróleo 

254 OMEPRAZOL 40MG COMPRIMIDO CP 12000 

  OMEPRAZOL 40MG COMPRIMIDO 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). 

255 OMEPRAZOL INJ 40MG AP 4000 

  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). 

256 OXACILINA INJ 500MG SOL. FRASC 6000 

  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. 

257 PAPEL GRAU CIRURG. 200MMX100M BOB. TUBULAR RL 120 

  ·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; 
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  ·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. 

258 PAPEL GRAU CIRURG. 300MMX100M RL 200 

  ·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. 

259 PARACETAMOL CP. 750 MG CP 50000 

  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). 

260 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. 

261 PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO C/ 20 ML FRASC 40 

  * 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 

262 PENICILINA BENZATINA INJ 1.200.000UI CX/50 BEPEBEN FRASC 6000 

  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 

263 PENICILINA BENZATINA INJ 600.000UI S/DIL FRASC 2000 

  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 

264 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. 

265 PETIDINA INJ 50 MG/ML 02 CX /25 AP 2000 
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  Cada mL contém 50 mg de cloridrato de petidina, equivalente a 43,58 mg de 
  petidina 
  Excipiente: água para injetáveis. 

266 PIROXICAM CAP. 20MG CP 15000 

  Cada cápsula contém: 
  Piroxicam ................ 20 mg 
  excipientes q.s.p. ................... 1 cápsula 
  (amido, estearato de magnésio, lactose monoidratada e laurilsulfato de sódio). 

267 POLIVITAMÍCO E POLIMINERAIS COM. CX 100/VITFORTE CP 25000 

  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. 

268 POLIVITAMINAS XPE 100ML (PLUSVITAM) UND 6000 

  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). 

269 POLIVITAMINICO SOL. ORAL 120ML UND 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 

270 PREDNISONA CP. 05MG (CORTICORTEN) CP 15000 

  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). 

271 PREDNISONA CP. 20MG CP 20000 

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

.20,0 mg 
  excipiente* q.s.p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 

com. 
  * (povidona, lactose monoidratada, estearato de magnésio, amido). 

272 PRO PÉ ( MEIA CIRURGICA UND 3000 

  PRO PÉ ( MEIA CIRURGICA 

273 PROMETAZINA CP. 25MG CP 5000 

  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. 

274 PROMETAZINA INJ 50ML 02ML AP 1200 
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  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. 

275 PROPANOLOL CP. 40MG CP 20000 

  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). 

276 REVELADOR AUTOMATICO RX P/ 38L UND 10 

277 RIODEINE DEGERMANTE 1000ML CX 12/ PVPI FRASC 200 

  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. 

278 RISPERIDONA  2MG CP 6000 

  RISPERIDONA, DOSAGEM:2 MG 

279 RISPERIDONA 1 MG/SUSP FRASC 1000 

280 RISPERIDONA 1MG CP 4000 

  RISPERIDONA, DOSAGEM:1 MG 

281 RISPERIDONA 3MG CP 5000 

282 ROLETE DE ALGODAO C/ 100 PCT 400 

  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. 

283 SALBUTAMOL XPE. 100ML UND 200 

  ALGODÃO, TIPO:HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO:EM ROLETE, 
MATERIAL:ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE 

  IMPUREZAS, ESTERILIDADE:NÃO ESTÉRIL 

284 SCALP 21 G UND 3000 

  SCALP 21 G é um dispositivo denominado “escalpe”, para infusão intravenosa, com 
asas, constituído por: ... - É indicado na 

  Terapia Intravenosa Periférica, para infusões de curta duração e procedimentos de 
coleta de sangue; - Podendo permanecer por 

  até 24 horas na veia. 

285 SCALP 23 G UND 12000 

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

286 SCALP 25 G UN 10000 

  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. 
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  - 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 

287 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). 

288 SERINGA DESC. 01ML C/ AG 13X30MM UND 10000 

289 SERINGA DESC. 03ML C/ AG 25X7 UND 20000 

290 SERINGA DESC. 05ML C/ AG 25X7 UND 30000 

291 SERINGA DESC. 10ML C/ AGULHA 25X7 UND 60000 

292 SERINGA DESC. 20ML AG 25X7 UND 50000 

293 SINVASTATINA CP. 20MG CP 12000 

294 SOL. FISIOLOGICO 0,9% 250ML CX/40 SF (CLOR. SODIO) FRASC 10000 

  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. 

295 SOL. GLICO FISIOLOGICO 500ML FRASC 15000 

  Solução injetável de glicose a 5% + solução de cloreto de sódio a 0,9% ..  Bolsas de 
polipropileno transparente SISTEMA 

  FECHADO contendo 500 mL. 

296 SOL. GLICOSE 5% 100ML SIST. FEC FRASC 8000 

  SOL. GLICOSE 5% 100ML SIST. FEC   é uma solução isotônica em relação ao sangue, 
que contém 5% em massa, de glicose em 

  água destilada, ou seja, cada 100ml de soro glicosado contém 5 gramas de glicose. 

297 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 

298 SOL. GLICOSE 5% 500ML FRASC 15000 

  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 

299 SOL. RINGER C/ LACTATO DE SODIO 500ML FRASC 12000 

  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 .. 

300 SOL. RINGER SIMPLES C/ 500ML FRASC 5000 

301 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 C/ VÁLVULA  C/ 
20UN. 

PCT 30 
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  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. 

302 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 C/ VÁLVULA, C/ 
20UN. 

PCT 20 

  SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, APLICAÇÃO:P/ TUBO 
ENDOTRAQUEAL, TAMANHO:10 FR, TIPO 

  SONDA:SONDA GRADUADA E PROTEGIDA, CONECTOR:CONECTORES PADRÃO, 
VIAS:VIA IRRIGAÇÃO ANTIRREFLUXO, 

  VÁLVULA SUCÇÃO:VÁLVULA SUCÇÃO C/ TAMPA E TRAVA DE SEGURANÇA, 
ESTERIL 

303 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 C/ VÁLVULA, C/ 
20UN. 

PCT 20 

  SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, APLICAÇÃO:P/ TUBO 
ENDOTRAQUEAL, TAMANHO:12 FR, TIPO 

  SONDA:SONDA GRADUADA E PROTEGIDA, CONECTOR:CONECTORES PADRÃO, 
VIAS:VIA IRRIGAÇÃO ANTIRREFLUXO, 

  VÁLVULA SUCÇÃO:VÁLVULA SUCÇÃO C/ TAMPA E TRAVA DE SEGURANÇA, 
ESTERIL 

304 SONDA CATETER TIPO OCULOS (CANULA P/ 
OXIGENAÇÃO) 

UND 5000 

  CATETER OXIGENOTERAPIA, MATERIAL TUBO: PLÁSTICO ATÓXICO, TIPO: 
FLEXÍVEL,PONTA ARREDONDADA,TIPO 

  ÓCULOS, TIPO USO: DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM 

  INDIVIDUAL, TIPO ADAPTADOR:C/ ADAPTADOR PARA TUBO DE LÁTEX 

305 SONDA FOLEY  2V Nº 10 UND 100 

306 SONDA FOLEY  2V Nº 12 UND 100 

307 SONDA FOLEY  2V Nº 14 UND 200 

308 SONDA FOLEY  2V Nº 16 UND 300 

309 SONDA FOLEY  2V Nº 18 UND 200 

310 SONDA NASOENTERAL, CALIBRE:Nº 12, CERCA 120 CM, 
C/ FIO GUIA, 

UND 250 

  SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO:NASOENTERAL, 
MATERIAL:POLIURETANO, CALIBRE:Nº 12, 

  COMPRIMENTO:CERCA 120 CM, CONECTOR:CONECTOR EM Y C/ TAMPA, 
GRADUAÇÃO:GRADUADA, 

  COMPONENTES:PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, OUTROS 
COMPONENTES:C/ FIO GUIA, 

311 SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 12 PCT/20 UND 10 

  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. 
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  Esterilização a Óxido de Etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com 
código de barras. 

312 SONDA NASOENTERAL Nº 12 PCT 100 

  SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO:NASOENTERAL, 
MATERIAL:POLIURETANO, CALIBRE:Nº 12, 

  COMPRIMENTO:CERCA 120 CM, CONECTOR:CONECTOR EM Y C/ TAMPA, 
GRADUAÇÃO:GRADUADA, 

  COMPONENTES:PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, OUTROS 
COMPONENTES:C/ FIO GUIA, 

    

313 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 14 PCT/10 UND 400 

  SONDA NASOGÁSTRICA, PVC, LEVINE LONGA, C/ORIFICIO LATERAL,CONECTOR 
C/TAMPA PRESA AO TUBO, Nº14, 

  ATÓXICA,ATRAUMÁTICA,ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, SILICONIZADA, EMBALAGEM 
INDIVIDUAL (MS) 

314 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 16 PCT/10 UND 600 

  SONDA NASOGÁSTRICA, PVC FLEXÍVEL, LEVINE LONGA, C/ORIFÍCIO NA 
EXTREMIDADE DISTAL, Nº 16, 

  ATÓXICA,ATRAUMÁTICA,ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, SILICONIZADA, EMBALAGEM 
INDIVIDUAL (MS) 

315 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 18 PCT/10 UND 400 

  SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO:ORO OU NASOGÁSTRICA, 
MODELO:LEVINE, MATERIAL:PVC, CALIBRE:Nº 18, 

  TAMANHO:LONGA, COMPRIMENTO:CERCA 120 CM, CONECTOR:CONECTOR 
PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES:PONTA 

  DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE:ESTÉRIL 

316 SONDA URETRAL N. 12 PCT/20 UND 2000 

  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. 

317 SONDA URETRAL N° 10  PCT/50 PCT 4000 

  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 

318 SONDA URETRAL Nº18 PCT 4000 

  SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO:URETRAL, MATERIAL:POLIURETANO, 
CALIBRE:08 FRENCH, CONECTOR:CONECTOR 

  PADRÃO, COMPRIMENTO:CERCA 20 CM, TIPO PONTA:PONTA DISTAL CILÍNDRICA 
FECHADA, COMPONENTES:C/ 

  ORIFÍCIOS LATERAIS, ADICIONAIS:LUBRIFICADA, ESTERILIDADE:ESTÉRIL 

319 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML UND 30000 

  SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML 

320 SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML UND 40000 

321 SORO REIDRATANTE 27,9G ENV UND 10000 

322 SULFADIAZINA PRATA CR 400G GEN UND 2500 

323 SULFAMETOXAZOL SUSP FRASC 12000 

  SULFAMETOXAZOL, COMPOSIÇÃO:ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, 
CONCENTRAÇÃO:40MG + 8MG/ML, FORMA 
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  FARMACÊUTICA:SUSPENSÃO ORAL 

324 SULFAMETOXAZOL+TRIMET CP. 400/80MG CP 18000 

  SULFAMETOXAZOL, COMPOSIÇÃO:ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, 
CONCENTRAÇÃO:400MG + 80MG 

325 SULFATO DE ATROPINA INJ 0,25MG/ 1ML /PASMODEX AP 600 

  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. 

326 SULFATO DE MAGNÉSIO INJETÁVEL AP 200 

  SULFATO DE MAGNÉSIO, CONCENTRAÇÃO:50%, USO:SOLUÇÃO INJETÁVEL 

327 SULFATO FERROSO CP. 109MG CP 80000 

  Composição : 
  Sulfato ferroso (equivalente a 40,07 mg  de ferro elementar) 
  excipiente** q.s.p. 
  Concentração de 109 mg. 

328 SULFATO FERROSO LIQ. 100ML UND 15000 

  SULFATO FERROSO, 125MG/ML DE FERRO II, SOLUÇÃO ORAL-GOTAS 

329 TENOXICAM CP. 20MG CP 30000 

330 TENOXICAM INJ. 40MG CX/50 AP 15000 

331 TERMÔMETRO CLINICO PRISMÁTICO UND 200 

  TERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE:VIDRO, C/ COLUNA DE MERCÚRIO, ESCALA:ATÉ 
45 °C, TIPO :USO AXILAR E ORAL, 

  EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL 

332 TIRAS PARA GLICEMIA C/ 50UNI CX 3000 

  TIRAS PARA GLICEMIA C/ 50UNI 

333 TOUCA PARA CABELO (COZINHEIRO). TOUCA 
SANFONADA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. 

PCT 600 

  Touca para cabelo (cozinheiro). Touca sanfonada, confeccionada em TNT. Embalagem 
com 100 unidades. 

334 TRAMADOL CP. CP 5000 

  TRAMADOL CP. 

335 TRAMADOL INJETÁVEL CP 8000 

  TRAMADOL INJETÁVEL 

336 UMIDIFICADOR 02 C/ EXTENSÃO/ MASCARA UND 3000 

337 UMIDIFICADOR FRASCO 250ML UND 60 

  UMIDIFICADOR, POLIPROPILENO C/INSERTO DE LATÃO, 250 ML, BOCA 
LARGA,CORES,IDENTIFICAÇÃO(ABNT NB 24), 

  OXIGÊNIO, CONEXÃO BORBOLETA DE INSERTO LATÃO E POLIPROPILENO, 
CONEXÃO SAÍDA LATÃO CROMADO 

  P/MANGUEIRA C/MÁSCARA 

338 VÁLVULA REGULAR DE OXIGÊNIO C/ FLUXO METRO UND 20 

339 VITAMINA C GOTAS FRASC 5000 

  VITAMINA C GOTAS 
  CADA 1 ML (20 GOTAS) CONTÉM: ÁCIDO ASCÓRBICO200 MG. EXCIPIENTES: 

ÁCIDO CÍTRICO, SACARINA SÓDICA, 
  GLICERINA, PARABENOS, METABISSULFITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, 

ESSÊNCIA DE LARANJA, CORANTE 
  AMARELO TARTRAZINA, ÁGUA PURIFICADA. 

340 VITAMINA C INEJETÁVEL C/ 5ML AP 12000 

  VITAMINA C INEJETÁVEL C/ 5ML 

341 VITAMINA K UND 1500 

  ÁCIDO ASCÓRBICO, DOSAGEM:100 MG/ML, TIPO USO:INJETÁVEL 

 
 

4. COORDENAÇAO CONTEMPLADA:  
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4.1 Secretaria Municipal de Saúde. 
5. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO: 
 
5.1. Conforme Anexo I deste Termo de Referência. 

 
Obs. 1 As configurações mínimas devem ser as originais de fábrica, não sendo permitido a colocação 

posterior em concessionária.  
 
Obs. 02: Para fins de comprovação das características mínimas para a presente licitação será levado 

em consideração o prospecto apresentado pelo licitante ou ainda consulta no momento da sessão 
pela Comissão de Licitação para a veracidade dos itens.  
 

6. DO LOCAL E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO.  
 
6.1. O fornecimento dos objetos deste termo, será efetuado com prazo de entrega não superior a 30 

(trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da autorização de entrega e deverá ser 
recebido na sede da Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte-PA, na Avenida Das Nações, 73 
Centro – CEP 68.398-000, de segunda-feira a sexta-feira no horário das 07:30 às 13:30 horas.  

 
7. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO. 
 
 7.1. Os produtos serão recebidos:  
 
a) Para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto deste TR, constate do ANEXO I 

com a especificação do Termo de Referência; 
 

b) Neste momento será assinado pelo fiscal ou Comissão de Fiscalização do contrato e Gestor do 
Processo o canhoto da Nota Fiscal, designados através de Ato Normativo do Gestor da Pasta; 

 
 
7.2. Provisoriamente. A partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as 

especificações constantes do edital, no termo de referência e da proposta, no período máximo de 
02 (dois) dias úteis, contados da data do recebimento do objeto pelo gestor/fiscal de contrato e/ou 
Comissão de Recebimento da CONTRATANTE. 

 
7.3. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital 

no termo de referência e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 05 (cinco) 
dias do recebimento provisório.  

 
7.4. A prefeitura de cumaru do Norte rejeitará, no todo ou em parte a entrega em desacordo com as 

especificações técnicas exigidas. 
 
 8. DA FORMA DE PAGAMENTO.  
 
8.1. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias contados a partir da apresentação da nota 

fiscal devidamente atestada dos itens requisitados. A nota fiscal deverá ser eletrônica  e indicar o 
número do banco, agência e conta corrente, para emissão da respectiva ordem bancária de 
pagamento. 

 
 8.2. A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao Sistema de Cadastro de 

Fornecedores da Prefeitura, para verificação da situação da contratada em relação às condições 
de habilitação e qualificação exigidas também no processo licitatório, cujo resultado será impresso 
e juntado aos autos do processo. 

 
 8.3. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão 

devolvidos à contratada para as correções necessárias, não respondendo a contratante por 
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quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes, 
quando este se der por culpa da contratada. 

 
 9. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 
 
9.1 A execução das obrigações contratuais deste instrumento será fiscalizada por servidor 

denominado fiscal e/ou por Comissão com no mínimo 03 (três) servidores, doravante 
denominados FISCAIS, designado formalmente, com autoridade para exercer, como 
representante desta Secretaria, toda e qualquer ação de orientação geral, observando-se o exato 
cumprimento de todas as cláusulas e condições decorrentes deste instrumento, determinando o 
que for necessário à regularização das falhas observadas, conforme prevê o art. 67 da Lei nº 
8.666/93, o qual regulamenta a fiscalização dos contratos no âmbito da Administração Pública 
Direta e Indireta. 

 
 

9.2 O Fiscal de Contrato deve ser preferencialmente, nomeado dentre servidores efetivos, que 
não sejam diretamente subordinados à unidade ou a outros setores responsáveis pela elaboração 
ou gerência do contrato a ser fiscalizado, na respectiva Secretaria ou Órgão de Gestão. 
 
9.3 O Fiscal de Contrato deve ter, preferencialmente, fundado conhecimento técnico atinente ao 
serviço executado ou produto adquirido, especialmente nos casos que versarem sobre serviços 
e/ou produtos de natureza não comuns. 
 
9.4 É dever do Fiscal do Contrato proceder, previamente ao atestado de cada fatura, a análise de 
documentos atinentes à regularidade de registros e conformidades quanto às responsabilidades 
tributárias, previdenciárias, trabalhistas, assim como, quaisquer outros documentos exigidos da 
Contratada no instrumento contratual. 
 
9.5 Uma vez finalizada a execução do contrato e tendo sido devidamente atestado a regular 
entrega dos produtos adquiridos, o Fiscal do Contrato deverá emitir, neste caso, o Atestado de 
Recebimento de Material Definitivo, sendo considerado, nesse ato, concluídas as atividades do 
fiscal frente ao respectivo contrato. 
 
9.6 O Fiscal do Contrato que atestar a fatura, nota fiscal, ou documento com igual finalidade, 
declara neste ato que o serviço ou material a que se refere foi satisfatoriamente prestado ou 
integralmente fornecido, nos exatos termos e exigências fixadas no termo contratual. 
 
9.7 O ateste equivocado quanto à qualidade e condições de entrega do produto ou prestação do 
serviço, bem como a emissão do Atestado de Recebimento de Material Definitivo ou o Atestado 
de Realização dos Serviços Definitivos, acima mencionados, constitui ato passivo de 
responsabilização do servidor. 
 
9.8 A nomeação de servidor público para a execução das atividades de Fiscal de Contrato constitui 
obrigação inerente à atividade do servidor público, notadamente o dever de exercer com zelo e 
dedicação as atribuições legais e regulamentares essenciais ao cargo, bem como, o cumprimento 
de ordens superiores, não cabendo alegação de recusa à designação, exceto quando se tratar de 
ato manifestamente ilegal. 

 
 
 9.9 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na 
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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 9.10  O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis.  
 

10. DAS OBRIGAÇÕES: 
 
10.1 DO (A) FORNECEDOR (A) 
 
 10.1.1 Efetuar a entrega do objeto da licitação nas condições estipuladas, no prazo e local indicados 

nas autorizações de entrega da Prefeitura, em estrita observância das especificações do Edital e 
da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal;  

 
10.1.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de 

Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);  
 
10.1.3 O dever previsto no subitem anterior implica, a critério da Administração, substituir, reparar, 

corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas os materiais em caso de avarias ou defeitos; 
atender prontamente a quaisquer exigências da Secretaria de Saúde, inerentes ao objeto da 
presente licitação; 

 
 10.1.4 Comunicar a Secretaria Municipal de Saúde, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 

que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, 
com a devida comprovação; 

 
10.1.5 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  
 
10.1.6 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 
autorizadas no Termo de Referência;  

 
10.1.7 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento etc....  
 
10.1.8 Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do setor de Compras acompanhar 

a execução do contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados e 
atendendo às reclamações formuladas. 

 
 10.2 DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.  
 
10.2.1 Receber provisoriamente o(s) objeto(s) disponibilizado(s). 
 
 10.2.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação 
e recebimento definitivos; 

 
 10.2.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 

especialmente designado (compras); 
 
 10.2.4 Efetuar o pagamento no prazo previsto. 
 
 11 DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES APLICÁVEIS. 
 
 11.1 Aplica-se o disposto na Lei 8.666/93, no edital e minuta do contrato. 
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UNIDADES QUE SERÃO ATENDIDAS COM OS OBJETOS DESTE TERMO  

 

LOCALIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS 

UNIDADE 

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA I  - VILA SERRA AZUL - ZONA RURAL 
POPULAÇÃO ASSISTIDA 3.450 HABITANTES 

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA II  - VILA MATA VERDE - ZONA RURAL 
POPULAÇÃO ASSISTIDA 1.150 HABITANTES 

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA III  - CIDADE SEDE - ZONA URBANA 
POPULAÇÃO ASSISTIDA 6.816 HABITANTES 

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA IV  - VILA ESTRELA DO PARA - ZONA RURAL 
POPULAÇÃO ASSISTIDA 2.350 HABITANTES 

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA IV - VILA PROJETO CUMARU - ZONA RURAL 
POPULAÇÃO ASSISTIDA 650 HABITANTES 

HOSPITAL MUNICIPAL JOÃO VIEIRA DA CUNHA - CIDADE SEDE - ZONA URBANA 
POPULAÇÃO ASSISTIDA 14.044 HABITANTES: Fonte: IBGE 2021 

SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU 192 - CIDADE - ZONA URBANA 
SERVIÇOS DISPONIBILIZADO A TODA POPULAÇÃO 

POSTO DE SAUDE - VILA ESTRELA DE MACEIÓ - ZONA RURAL 
POPULAÇÃO ASSISTIDA 380 HABITANTES 

POSTO DE SAUDE - VILA BRILHANTE - ZONA RURAL 
POPULAÇÃO ASSISTIDA 180 HABITANTES 

POSTO DE SAUDE - VILA ROMARIA - ZONA RURAL 
POPULAÇÃO ASSISTIDA 230 HABITANTES 

POSTO DE SAUDE - VILA 490 - ZONA RURAL 
POPULAÇÃO ASSISTIDA 210 HABITANTES 

 
 
 

Município de Cumaru do Norte - PA, 18 de outubro de 2022. 
 
 

                    
                  ELABORAÇÃO 
     Vanilson Soares Oliveira 
Assessor Téc. Planejento e Projetos 

                                                                                       
 

                                                                             AUTORIZAÇÃO: 
                                                                                 JOSÉ RIBAMAR SILVA DE SOUSA 

                                                                                 SECRETÁRIO DE SAÚDE 
                                                                                  DEC.MUL 001/2021 
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ANEXO II 
  

Modelo de Declaração de cumprimento dos requisitos habilitatórios 
 
Ao Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE - PA. 
Endereço: Avenida das Nações, 73 – Centro – Cumaru do Norte - PA. 
Pregão Eletrônico Nº 043/2022 
 
 
O representante legal da Empresa __________________________, na qualidade de Proponente do 
procedimento licitatório sob a modalidade PREGÃO ELETRONICO Nº 043/2022, instaurado pela Prefeitura 
Municipal de Cumaru do Norte PA – declara para os fins de direitos que a referida empresa cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação. 
 
 
_______________, em ____ de _______________ de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________ 
Nome e Assinatura do representante legal da empresa proponente 
(Carimbo da Empresa) 
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ANEXO III 
 

Modelo de Declaração de Idoneidade 
 
Ao Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE - PA. 
Endereço: Avenida das Nações, 73 – Centro – Cumaru do Norte - PA. 
Pregão Eletrônico Nº 043/2022 
 
 
 
O representante legal da Empresa __________________________, na qualidade de Proponente do 
procedimento licitatório sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2022, instaurado pela Prefeitura 
Municipal de Cumaru do Norte PA, declara para os fins de direitos que a referida empresa não foi declarada 
inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.  
 
 
 
_______________, em ____ de _______________ de 2022.  
 
 
 
 
_____________________________________________________ 
Nome e Assinatura do representante legal da empresa proponente 
(Carimbo da Empresa) 
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ANEXO IV 
 

MODELO - Proposta 
Pregão Eletrônico Nº 043/2022 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE PA 
 

Fornecedor: ____________________________________ CNPJ nº ________________________ 
Endereço:__________________________________ nº________ Complemento: _____________  
Bairro: ______________ Cidade: _______________ Estado: _________ CEP _______________  
E-mail: _______________________________________________________________________ 
Banco: ____ - ________________ Agência: ____ - ______ Conta:________________________ 
Telefone para contato ____________________________________________________________ 

 
Segue nossa proposta para fornecimento dos itens a seguir: 
 

 
 
 
 
 
                                                          ...........................   , .... de ............... de 2022.                                                                                        
    

 
 
________________________________________ 

     Assinatura do representante legal 
Nome 
RG nº................................... 
 
 
 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL 
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ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
Ao Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE - PA. 
Endereço: Avenida das Nações, 73 – Centro – Cumaru do Norte - PA. 
Pregão Eletrônico Nº 043/2022 
 
O representante legal da Empresa __________________________, na qualidade de Proponente do 
procedimento licitatório sob a modalidade PREGÃO ELETRONICO Nº 043/2022, instaurado instaurada pela 
Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte PA, declara para os fins de direitos que a referida empresa se 
enquadra na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar 
nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014.  
 
 
_______________, em ____ de _______________ de 2022.  
______________________________________________ 
Nome e Assinatura do representante legal da empresa proponente 
(Carimbo da Empresa) 
 
 
 
Observação: a não apresentação desta declaração implicará na perda do direito do tratamento 
diferenciado dos benefícios da Lei Complementar nº 147/2014 que alterou a Lei Complementar nº 
123/2006. 
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ANEXO VI 
 

Declaração para o fim de atendimento ao inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE-PA. 
Pregão Eletrônico Nº 043/2022 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
                                       ..............................., inscrito no CNPJ nº ......................., por intermédio de seu 
representante legal o (a) Sr. (a) ................................., portador (a) da Carteira de Identidade nº 
....................... e do CPF nº ................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666, 
de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  
 
Obs.: Declarar quando for o caso: “Declaro que emprego menor com idade a partir de catorze anos na 
condição de aprendiz”. 
 
 
 
 

 ...........................   , .... de ............... de 2022. 
 

 
 

 ______________________________________ 
     Assinatura do representante legal 

Nome 
RG nº................................... 
 
 (carimbo da empresa) 
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ANEXO VII 
 

MODELO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE PA. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
N.º ......... 

O(A)......(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), com sede no(a) ......, na cidade de ........, inscrito(a) no CNPJ/MF 
sob o nº ....., neste ato representado(a) pelo(a) ...... (cargo e nome), nomeado(a) pela  Portaria nº ...... de 
..... de ...... de 200..., publicada no ....... de ..... de ....... de ....., portador da matrícula funcional nº 
...................,, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para 
REGISTRO DE PREÇOS nº ......./200..., publicada no ...... de ...../...../200....., processo administrativo n.º ........, 
RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a 
classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no 
edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir: 
1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de ........ , 
especificado(s) no(s) item(ns).......... do .......... Termo de Referência, anexo ...... do edital de Pregão nº 
........../20..., que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente 
de transcrição. 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais 
condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

Item do TR 
Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 

 

X 
Especificaçã
o 

Marca  
(se exigida 
no edital) 

Modelo 
(se exigido no 

edital) 

Unidade Quantidade Valor Unitário Prazo garantia ou 
validade 

        
 

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como 
anexo a esta Ata. 

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S) 
3.1. O órgão gerenciador será o ......(nome +*--do órgão) .... 
3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:  

Item nº  Órgãos Participantes Unidade Quantidade 

    

    

    

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
4.1    Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 

5. VALIDADE DA ATA  
5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a)................................, 
não podendo ser prorrogada. 

6. REVISÃO E CANCELAMENTO  
6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não 
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta 
Ata. 
6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 
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6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos 
preços aos valores praticados pelo mercado. 
6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 
valores de mercado observará a classificação original. 

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes 
do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados; e 
6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação. 

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 
desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 
6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 
6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente 
de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados: 

6.9.1. por razão de interesse público; ou 
6.9.2. a pedido do fornecedor.  

7. DAS PENALIDADES 
7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 
estabelecidas no Edital. 

7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em 
pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido 
injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.  

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 
7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos 
órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade 
(art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013). 
7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências 
previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento 
para cancelamento do registro do fornecedor. 

8. CONDIÇÕES GERAIS 
8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do 
objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições 
do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 
8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, 
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do 
Decreto nº 7892/13. 
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8.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação 
dos itens nas seguintes hipóteses. 

8.3.1.  contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos 
definidos no certame; ou 

8.3.2.  contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor 
preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances 

8.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que 
aceitarem cotar os bens ou materiais com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe 
anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que, depois 
de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes 
(se houver).  

Local e data 
Assinaturas 

 
Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s 
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ANEXO VIII 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 
CONTRATO Nº XX/2022-CPL 

 
CONTRATO REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÂO Nº 
042/2022-CPL, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2022, OBJETO: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx. 
 
 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de Direito, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CUMARU DO NORTE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Avenida dos Estados, N.º 29 – 
Cumaru do Norte – Pará, CEP: 68.398-000, inscrito no CNPJ sob nº 34.670.976/0001-93, neste ato 
representado (a) pelo (a)_______________, _____________, _________________________, brasileiro, 
____________________________, inscrito no CPF nº ________________e Carteira de Identidade RG nº 
________________, residente e domiciliado no endereço: Rua ___________, n __________ Setor 
____________________, neste Município, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa 
______________________________________, com sede na Rua _______________________, nº _______ 
Av. ________________ – setor: ________________________, Inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
___________________________, neste ato representado por seu sócio proprietário, Sr. 
____________________________________________, brasileiro, comerciante, estado civil: 
_______________, portador da Cédula de Identidade nº _________________________ e CPF nº 
________________________, residente e domiciliado à Rua ______________________________, nº 
_____ – Setor _____________, Município: _________________________, doravante denominada 
CONTRATADA, de comum acordo ajustam e acordam as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA MODALIDADE E DISPOSIÇÕES LEGAIS - O presente instrumento é decorrente 
do Processo Licitatório Nº 042/2022, na modalidade Pregão Eletrônico Nº 043/2022, de __/__/2021, 
devidamente homologado pelo Prefeito Municipal, com fundamento nas Leis Federais nº 10.520/02 e nº 
8.666/93 e suas alterações, que dispõe sobre Licitações e Contratos de Administração Pública.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO - Constitui objeto do presente Contrato, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, segundo a quantidade e especificações constantes do Anexo I deste Edital, 
de acordo com os Itens abaixo: 
 

Item Descrição do Produto Unid. Qtde. Valor Unitário Valor Total 

01      

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS - Os recursos financeiros necessários ao pagamento 
dos encargos resultantes deste Contrato provêm, obedecendo a seguinte classificação: 
 

Dotações Orçamentárias: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Natureza das Despesas; 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE FORNECIMENTO 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx far-se-á em conformidade com os prazos, 
especificações e demais condições constantes no Edital e na “proposta comercial”. 
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a) O compromisso de fornecimento de produto/materiais far-se-á mediante requisição emitida 
pelo Setor de compras; 
b) Na falta de materiais/produtos, a empresa assume a responsabilidade de entregar o 
produto independentemente de ter em estoque ou não. 
c) O objeto do presente termo de contrato será entregue de FORMA PARCELADA de acordo 
com as necessidades da Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DA DURAÇÃO DO CONTRATO - O Termo de Contrato a ser firmado terá vigência até 
31 de dezembro de 2022.  
§ ÚNICO – A entrega do produto deverá ocorrer de imediato após emissão do pedido de fornecimento 
(requisição), expedida pelo setor de compras desta Prefeitura. 
 CLÁUSULA SEXTA– 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.   
CLAUSULA SETIMA - DOS PAGAMENTOS - Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias conforme 
requisição e nota de empenho anexa a nota fiscal, mediante a comprovação da entrega do objeto licitados.  
§ Único - Por ocasião dos pagamentos, serão abatidas as multas eventualmente aplicadas e previstas neste 
CONTRATO. 
CLÁUSULA OITAVA - DOS PREÇOS E MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO - O valor total do objeto deste Termo 
de CONTRATO, é de R$ ___________ (_________________), de acordo com a somatória do Item licitado. 
Parágrafo Único - O CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no fornecimento do material, até 25% (vinte e cinco 
por cento) do inicialmente estipulado no CONTRATO. 
CLÁUSULA NONA - DA PROIBIÇÃO - A CONTRATADA não poderá ceder, transferir ou subempreitar, 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 materiais, 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; 
 
e) Fornecer de materiais/produtos no local indicado pelo setor competente. 
f) Durante o prazo de garantia, havendo necessidade de substituição do produto que esteja com 
defeito.  
g) Deve a CONTRATADA manter durante toda a execução deste contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 

 
§ 2º - O CONTRATANTE se obriga a: 

a) Designar fiscais Srº (a)_____________________________matricula nº________________, 
para representá-lo perante a CONTRATADA, para todas as questões que envolvam o presente Termo 
de CONTRATO e ADITIVO. 
b) Efetuar os pagamentos a CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA 
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a) Os materiais produtos desta licitação deverá ser garantido, sem ônus, contados a partir da 
data de entrega dos mesmos, até execução do consumo. 
b) Além das condições especificadas no item anterior, aplicam-se às condições de garantia as 
disposições do Código de Defesa do Consumidor. 
c) Na falta de materiais/produtos 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 SEGUNDA - 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 5 (cinco) ano, sem prejuízo das penalidades estabelecidas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TECEIRA – DAS PENALIDADES: Conforme artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93 
poderão ser aplicadas sanções aos fornecedores faltosos, tais como: advertência, multa, suspensão e 
declaração de inidoneidade. A Administração pública da Prefeitura de Cumaru do Norte - Pará reserva-se o 
direito de aplicar as seguintes penalidades pecuniárias: 

I – Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitado está a 10 (dez) dias, após o qual será 
considerada inexecução contratual. 
II – 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 05 (cinco) ano. 
III – 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 05 (cinco) anos. Observação: as multas serão calculadas sobre o montante não executado do 
contrato. 

§ 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 Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através de 
processo interno devidamente instruído. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS, FISCAIS E COMERCIAIS 
- O contratado 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 QUINTA - 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. 
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§ 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; 
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 do material, 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, subordinadas ao CONTRATANTE e 
exaradas 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 materiais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - 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 SÉTIMA – 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, para ocorrer no prazo 
de vinte dias daquela data, qualquer que seja seu valor. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO - As partes elegem o Foro da Comarca de 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 2022. 
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Prefeitura de Cumaru do Norte – PA 

CONTRATANTE 
 
 

CONTRATADA 
   

Testemunhas:  
A) _________________________________________________________________              
     Nome:  
     RG:  
B) __________________________________________________________________ 
     Nome:                                 
     RG: 
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ANEXO IX 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO. 
 
 Ao Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE - PA. 
 
Endereço: Avenida das Nações, 73 – Centro – Cumaru do Norte - PA. 
 
Pregão Eletrônico Nº 043/2022 
 
A empresa _______________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. _______________, sediada na 
(endereço), ____, (bairro) - (cidade), por intermédio de seu representante legal, ______________, Sócio 
Administrador, portador da Cédula de Identidade R.G. nº ____________ e do CPF n.º _____________, 
Telefone (94) _____________, DECLARA, especialmente para o EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 
043/2022, que em seu quadro societário, cotistas ou dirigentes não compõe nenhum integrante que tenha 
parentesco com servidor do órgão licitante, ou cônjuge, companheiro, parente em linha reta e colateral, 
consanguíneo ou afim de servidor público do órgão ou entidade licitante, que nele exerça cargo em 
comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de licitação, pregoeiro ou autoridade ligada à 
contratação, conforme disposições previstas na legislação vigente. 
 
 
 
 
Data e local: 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
 
Assinatura do Diretor ou Representante Legal 
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ANEXO X 
  
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE - PA. 
Endereço: Avenida das Nações, 73 – Centro – Cumaru do Norte - PA. 
 
Pregão Eletrônico Nº 043/2022 

 
 MODELO   DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO 

 
  
 
 
(razão social da licitante), CNPJ nº __________________, estabelecida no(a) 
___________________________________, neste ato representada pelo(a) Sr(a). 
______________________________________ (representante da empresa e qualificação do mesmo, 
constando inclusive qual a função/cargo na empresa), portador(a) de CI/RG nº ____________, CPF nº 
___________________, DECLARA, para fins de habilitação na Pregão na forma Eletrônico   nº 043/2022 e 
em cumprimento à exigência contida no art. 32, § 2º, da Lei nº 8.666/93, que inexiste fato superveniente 
impeditivo à sua habilitação. 
 
 
 
 

 
(local e data) Assinatura e carimbo (Responsável da empresa) 
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