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/ 
'V 

Fio ca*A c'ors'edo 4 	0. o) agS"a de 1/2 dccsIO, c*idO. rradwido 2,3cm Ao 
clrCco da caigui aomado, estêve, abtcnjaai, dilmatro 40, madar.do 
aproidaredestante 700,6* coi,spdm.Mo, coa. agulha da 113 *oio, cilusdaca, 
medindo 3.2  cx,. o,. 4,0cm, com boa. corta, que aio quebre o,. caneta coas 

Ci O SHAION 23797 2.063.76 
facilidada, 	 Imbasiga., aars .avaio9e WidMd uai 	.proçn*da ao rriêtododa 
aat.aillxaçio goa pearilta abantn a iranada4rcia asaáotca, 'reatando. 	tw4ade 

pe~. sua ananbxaçlo .tó o momento da un. A arrbeiegam axtarsa dava 
vaiar o. dados da idasttntaçio. procadiricua. avaeao da lota, data da vaIdade. 
n(wreeodo registrado 

da 	O 	dait 	 da ABP4T nSiax*.o 	saúde. 	produto 	agir a coara tócrilca 	44, 
13904, -1.24~, 

34 
/ 
/ 

-/ 

Fio catr4  crom.do  4.01  c / sgitie da I/Zclrojio, cindrica medindo 4,0 	lo 
&ÚagiO da cansaI cromado  astór'Ç  absoralval. 	in.tro 44 madwido 
•proslmadamante 70cm da con.prla.to, com agulha da V2~. 
cillrdrlca rred.ndo 4,0 ai. ou 4~ coa, bom con., que elo quebra ou antorta 
c., (acaidada, sai .cnloç. r4lvIduaI (irtaica." aprort.da ao mÉtodo iS 

,at.'amaç4o que partaIs atwa. vaaøa4,cia euópiica, mar4ead0a iraflridade 
do produto e s.aa e,taril,zeçio até o swreato da 

Cx 4 a'A1,O'. 257,97 1.032.44 

ao. A entalagam externa dava tnatar os dado, da SanhtAcatio, procedência, 
da lota, data de 	ndnaro do 	 de 	O raMwo 	 vdidadea 	raglot'odo ,nkustêvlo 	taQdt 
deva 	 técnica da 44147  'aba produto 	segue a acama 

* 3904. a com 24 ialdades. 

15 

Fio 	2'Oc/ 	de 	 2j 

Cx 3 S'A.ON 257,97 773)1 

catgut .agiba 	agita 	5/2 circulo. duladrica, n'adindo 	ou 2.6cm; 
Ao 

/0e 

cinlrglc o da asat s&vçla atida 	abeoni+.aa dikrahro 2.0, m.dlrdo 
ap.oad.ma.sh. 70cm da w..L,.ixS.. edm,  agiiha da */2 cicculo, 
c.dra, medindo 2,5 cai OU 7,ias, coa, boa, corta. Que aio quebra ou .aaort. coa, 
faebdede, a.., envalopt WsdMd.al. tirtalag.n, .çaçopr.da ao mÉtodo d. a 	lllzaçio 
qa  paaardt abaatwa e tnnsf.rinca .ssópcica, marando a esagHdade do produtoe 

,uae astealllsaçio atÉ o ..nn'anto da uso 	A 	 eate, 
dados da ldaatliaçio, 

procedência, s(es,ro da lote, data d. validade. número do neg lavo do 
as'indtónO da taCada. 0 produto  dava agi,'. sonsa técnica da *0W? eèq 13904. 
cxc cm 34 sa'sldedas. 

/asséptsca, 

Fio da poi.xneda Dc /ag.Ssa 1,9 -J 3,0 cri, 3/1 da circulo: AoclrCezlco .s 	Alamato 
de ayion pasto, atênl, riSo sbxomstS, dla,na*o 0; medindo apavnm.d.nta 45 
am da corrça'vrianto, com aguta da 3/! - timão, triarguar, com boas c fl, que 
riSo quebra ou .stoata com facilidada, es. .naalos. ,ndMdsa& trate legam 
Øroonada ao raMado da astanhiaçio que paranda abertura a tri*mtens 

'maMando a integridade do produeoa sua asteatlliaçio s14 o n,oinesto da 
uso, A..mtalag.maxtari.a 
deva vaiar os dados de daailffcaçlo. procedênca, número da lota, data de 
vSd.daa nra,o do a.gtsvo do rnb'igérao da Isilda O produto dava 

da £1141 	13a. Cxc 	24 

Cx 23 5M1014 10473 79 2~ 

segue 	no.,?. táctica 	,a,br 	ci,. 	usidada. 

37 

1 

Fio da poêaandda O c/ agu0,c 4.0 a, 1/2 de circulo; a c/24. Ao cirflco 
ntaoAhnntod. nIon prato, a itérI, agiria 14 droio corpo cIli.dsto 

ci IS l~ 104,73 1.570% 

	

4,0cm laçado 	ematro robaoo1ponta cônica 	6 	O madindo aproidniadaesente 320 cri. 
de coaariaea.sto, com boa, c cata, que n'o quabra ou erta com 
taciidadajad.am.anto geral ginecologia /øbaiat,Icia. Emevalooa lndMdual. 
Émbalalaa, speoçrtada ao .Tdtodo da astulqaçioqua pariMos ebaatona 
tnnaiargacia .aaõphica, 	mentando 	a 	a,taaaldada 	do produto a soe 
astaaiiaçio até o mossanto da ao, A ambalagam axtarne dava traser o. dado. da 
lderattiaçio, procedévicia, núnwo da io ia, data da vaidade e n.ra.o da ragtxtro 
do 	da 	O 	dava smÉtkio 	saúde. 	produto 	agita la 
iMita da *0W 'aba' 13904 

NJ 

tioda poliairida 2'Oc/agulha 3,64c.al.O cx,. !/1dadatulo;Aoob'úrlco 
rnoa.o6lsmaasto de rMoa. prato. asii,ll, .5° aba oMval, dltmat'o 2.0;  madindo 
eproximedaa'.4..ta 450, da coa,ipalmaaco, coas aulha da 3/4 da ciroalo, 
coas boa, corta, que ajo quabra ou antorta com facilidade, em atrrasopa Iadkduai 
Imbalagan, apropriada ao mÉtodo da esteracaçio go. permita eber9a'a e ira,. 
fe.êada asséptica, n'enteado a integridade do produto aio. astarÉcacio até o 

05 45 ~M 10473 47*243 

moaria.sto da uso. A antebagam axterna dava taxar os dedos da idantticaçio, 
prccadônc.a, .,rnara da sota, data da validada e 
selararo 

 

~de. do mrtnaxtério da saúde O produto dava tag -r a flama 
técrica da £5141 vil, 13904. Citom 24 unadada.. 

Ç~~2.0 	3/5 

53 sSoLON 10473 555059 

c/ada 	da circulo, triangular, medindo 3,9 ou 2,Ocraa 
o /24 Ao onlrgico n'sorsodannto da mi'bai prato, ast&aii, aio absor.êral, 	aatro 
2 'O; medb'doaproar'adaariaana 45 cai da con.prvr.sto, co., agulha da 3/5 da 
ckciio, vlergs,éar medindo 2,0cm ou 1,1cm, com boa. corta, que nioquabra ou 

faceidada, 	 E'ribtlagra, antorta 	o., 	er. an'xaiopa indiduei 	orooneda ao indtodo  da astanistaçio ou. penmn abertura a tr.nsfa.éacia esséçataca, maMando a 
do 	 da 	A •ssavsdade 	produto 	na astanilixaçio até o n,oa'*nto 	uso 	arrtalageai 

axts'ne das'. sranr os dados da idastiflceçio, procadaiscla, ni3n.aro da lota, data 
da validade a número da raglitro do rmnlstõrio da aaúdt O si odeIo deva 

da 44143' 	13904. aagu. 	ansa técnica 	sbr 
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M clnivgko 

clecs4o. ,rdlrdo 
co., fealdade, 
est.rdoaçio 
do produto 
citar 

Piode poliarróda 

epqosl,r*dameate 

2 'Oc/egde VSdedrcuIo.tflarcutee.ned.ndo ZSctacac#24. 
mcaotlan'ao - n4ov, preto, eM4n1. 'lo eMorsivel, medindo 

45 ai. de carawreMo, c ai. .syS.. de 3/8 de 
2,3 a'., t'iez,gula', coas boi, cone, coe aio qoebie cii entoite 

em envelope irdh.dtaJ. E mbaiagei' eprogroda ao mÉtodo de 
qqa perneta aben,n a t..r.de.iada .uóçtk., mantendo. nteid.d. 
e tua estenlueçio até o momeeto de me. A emb.leeen. eztn deve 

dado. de ldent4caçio. prooedlnda, nCinwo - aol e, data da validade e 
do re(itro do 

da 	0 	deve 	 da A4N1  ,eóda. 	produto 	.eeàr a noma tdcra 	-tsr 

C, 45 SH&LOk 101.73 4,7I&IS 

nú.ro 
.ve.dot&io 
13301. 

Piodepolianida 
tro,.o.lary.nto 

de 3/3 de 
facilidade 
que p.nreta 

de ldend4c.çio, 
núnwode 

0 seõde. 

•pros!nwd.mente 

3'0c/eguSaZ4coZSoad.3/edec.ioczcP1 ,ilocr(arflo 
da n4on preto, 44*11. aio abiondvel. diâmetro 34. rradlr,do 

45 	de 	 2,4 	2,30t ci, 	con.çànento claras.. 	ou 

tAON 104.73 4712,t 

~~Mete 

circulo Ular$tr co., boi, t otto, que aio quebre ou encane coa, 
em envelope W,deavdual. Embalagem eproorada ao método de enerilu ElO 

ab.mn e tnnsferéada esúpqks, naveendo e Interdede do produto e 
udo momento de uto A ee.telasern este,,, deve trate, os dados 
ptocedéi,ç., 

lote, data de vaidade e nómaro do recotro do m,nicSno d. 
produto deve ,ejuwa no.,.e sanca de ASNT 'ab. 13304, 

aia c/24 
diasetio 
3/8 de *csio, 
eaeeloee 
abe.tws 
ntartaçio 
ideal Ificaçio, 

ABNT-nbr 

Fio 	0oiamada3 'OcI iguuliade 3/84eci'oulo.tnarcalar.n.dindo3,00u4,0 ; fIo drt2r.Ico mor,oAlame.,to de nylon preto, 	tOit M. abeorvfvel, 
34; me*ndo ee.oxieredaer.',te ISa',- tompilirenlo, cci, agulhe de 

cc., boa. cone, que "lo quebre ou encane coa, fecl&hdade, em 

53 9Ak-M 104,73 55%,% 
lodiridual. Cmbabgev, apropriada ao método de esten&nçio qta p.flflta 
e tnas$..t,cj. asMptica, mersqeadoa Sitegidade do produto. sue 

ragutro 

 até o momento de mao. A evitaM4., este.,.. deve treze, os dedo, de 
procedS.'cie. n4mero de Ice., data de vaidade e número do 

M~~ de teSe. 0 produto deve negia Ir e noasia tácrace da 
3 $904. 

23 

Io oe posamoa 
a 1/24; 
diâmetro) 
3/8 de circulo, 
ou catana 

5 .0 C"., .  os cIrct,tnaitgu..r, mecinoc 5.7 041 j.00' 
fIo 	 de c,rúico monoflamanto 	n4oa preto, .stó.d, aio aSoevrel, 

45 SHAt0, W4,73 4.752,85 

-O, rnedledoeproaarnedanante 4$ a, de coni pr1Pto, covil .g'a.e de 
trsarqul.v iredirdo 2,0 cm ou l.9cn cor, bo.n cone, que aio quebre 

facilidade, 	 Cate 
método 

embaloge, 
lote, data 
de vaidade 

tendo a eetegnd.de 

a, 	em envelope lrdalduel. 	Meca. ep'opeiede co 
de ententizaçio que peaSte eben... e trenzfe.4t.cla asaiosljo..  man 

do 	 de 	A produto a suja estertazaçio atá o moa,eMO 	uto. 
estrie deve trazer oi dedosde ldeao*caçlo, peocedancia, nónaro de 

e número do regutro do n*.Iste,io de seõde O prodato deve 

24 AS ISIALON 10473 4 

/2.8; hoeorflo 

envelope 
abeaws 
solart, zaçio 
.ier'tir.c.çlq, 
mlr.stirb 
"vGa 

lo 	 4 	 $/Ideárcso,flneuiar,n.dndo de peiaasde -Oc/.ede 	 1.9ana 
moncta.r.nto de nylon preto, estáeil, 'lo abscree.el, d*aetro 4. 
,. 	45 	de 	 de 3/8 de a,, 	osvopv*rs'W, coe, eeulhe 

c'4o, bletgviat, com boi,. wte, que aio quebre ou entorte cri fecilidede. em 
lndMdueI, E~ .p~ ao método de ~~ qw pentét* 
etrenjerancla aiadptles, n'enteados inteendede do produto euu 

até o monneato de ueo. A e.nbatage.n externa deve treze, os dados de 
procedênda. eú'.erode lota, data deyatdedee ne2me.odoreØstrodo 

da 	O 	deve sagu' a noara têca',lca da AIHT 'et. saúde 	prato 

1/24 lio 
o, ir—dando 

con,onrreato. 
quebre ou 
aprograde 
ersenter.do 
eribaloge 
lote, data 
seguir a no.,,,. 

aodepdlemlda4-0c/adeVI de cbculo.trteerlet.medeido 2,4 o,a45oinca 
ca'opco .nr,oI*,nevito de nylon preto. estini fio ebsoevfvel, diâmetro 

apro.r.ad.imente 45cm de 
co.,. egua.a de 3/5 de cIrculo, tnargular, cc.' bom cone. que M. 

ento.ta coa, feclkdad, ei, envelope iedh4dua1. Embalagem 
ao método de e,ter*iaçJoq,e pe.n.ta aberosa e transferlrsie asséptica, 
e nteqndade do produto e tua est.rozaçlo atl o mo.aentode uso. A 

ni externa deve traze o, dados de ,dentlfcaçlo, piocedircle, nún,ero de 
de validade e número do reglolro do .enéno da saúde. O produto deve 

técaca da 
13304 

C 60 SitAtori 104,73 6.283») 

ASNt'rsbr 

Plode polian'eda 4 -  Oc/ag de 3/Ide cJit,alotd e'qsaler.rnedlndo 3,0cmcsc 
124. fio  cwúee.co n,onofllamento de nylon preto, estéril, 'lo aboorefeel, medindo 
aproamadamente 45 and. coa.prlme-nlo, com eguSsa de 3/8 de 
circulo, triangular, cor, boa. corta, que '4° q'ab.e ou .etone coa. laclaidade, 
.rrselopei,*.sduel.tntal.eemaproprladaaométododeen.erlllzeçloquepen.nJna 
aben'sa e tnaaierincia asséptica, mantendo a lntegndade do p.odato e lua 
eateflaszaçio até o rnomea,to de aio. A 
entatogem citem. deve trazer os dedo, de lder'tMcaçlo, procedi rcl 4, 
nÇameco de lote datada vetldedee número do registro do .i,Stário da saúde. O 
produto deve ~ir. no.,,a tócruca da ABflt 'nbr 13904. 

45 tIA 0k 10473 47521$ 
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Fiada 	4 -0 	/ 	3/a decirculo, polSsda 	c 	lida 	Ifleiletai'. .nadindo 3,5cm cxc /24; 
ao s*rco mono4l.ns.to  da nylon prato, antéril, rio abaonrtvel, medindo 
apiossoadentente 45cm da C0.Trlmar.tO. coo, lauta. de 3/3 de 
&csjo, UIentde madeado 3,5 	bom ai,, com 	cone. au. fio quebre ou antada 

27 com fadidade, em .vredop. lndMdua& Ira belapm .ro.riada ao método de 
nta.taçloqu. parot abadia e tnnstaréncaa asséptica, mantartdoa Integridade 
do produto e aia wtaallizaçlo até o monanto de uso A embelaeam esi.a.a deve 
taw.road.doa dadeMiflcaçlo, 

da bis 	- procedancia, a&rs'o 	.data 	vaidade e nõniero do refluo do rnàunlérlo 

Cx 45 SHAON 10473 4.732,fl 

O de ted. 	produto dava lelur a norma técnca da AONT -nec 33904. 

FIod.poliasda 5 'Oc/ag de 3/2 circulo. triaauh., rnadindo 3,9 ou2,Oaa 
Cii c/2l; ao cirúrgIco monoabemento de nylon pr etoi 5,14.4 nio .bionlvel. 
dâéiretro 54; medindo a 	simadarnerta 45 an da camp,1.nento, com iuIPa. de 
3/2 da circulo, trlanasés., rnadando 1,9 ou n,edatdo 2,0 cvv com bom corta, que nio 
quebr.ou atofla com fac lidada, em 'raralope indh'sdtal. tmbeleam ap 

23 roorlada ao rnMododa astarilisaçio que peonita abertura e irar,af.réncia asséptica, 
mantendo a Integridade do produto a asa .stulks.çio até o rMmttItO da uso. A 

Cx IS 5H55 OH 304,73 1,57495 

'ernbeleqem .,ta.,,a deva trazer 
os dado. da Idanuficaçio, 	 da lota, procadér.cle. rr2mavo 	data de validada a número 
do ragraro do rrénustérlo da 	O 	deve aOde- 	produto 	aapvi a norma 
técnsca de *3111 'nér 33901. 

'lo de poliamada 5 'Oc/agde I/2circulo. triangular. madwidotscmcxc/24;flo 
cirúrgico n'onodeernaratoda nylon noolor, 	04.11, rio abtonfral, déknatro 54 
medindo .proalmada.renta 45cm da oo.npdrnanto, com g aja,a da 2/2 
da circulo. triangular. medindo 2,5 cn com bom corta. que nloquaãraou antone 
com lacladada, em envelope atdMdual. (n'talaçan' apropriad, ao método de astaru 

29 o.çioquapanwta abs'tura e b'anuferSncis asséptica, n,antandoa integridade do 
produto a sua attarilixeçio até o moanwnto da uso A aasbelaa.nastarna dava 
traia, os dadot da Idendftcaçio, 
procadéncla, nilanero da lota, data da validad, a número do ragssuo do 

da 	O 	dava 

25 lSLON 304,73 240€,71, 

.ranatérao 	iaúde- 	produto 	afltar a nome técnica de A80,M 'rabi' 
asot 

tio de polãan',ide 5 '0 c / egda 3/ 2drculo triengijar, medindo 45,.. /24; 8o 
clnlrilco rraonotlamentoda 	PRETO 	rio 	 5'0; nylon 	nU.4 	,bsOM.*t dt.oso 	soa 
dindo api'oamadamenta 45 aa de csenprinwso, wn agullva de 1/2 
da circulo, trIangular. soadindo 2$cn5 com bom tona. que rio quebra ou entorte 
com facidade, am errn'elope andMdual. Embalagem apropriada ao método da 

90 .sterezaçio — panrita abertura. ir araferincia asséptica,  mantendo a CX 39 SHALOPI 204.73 3979.74 
/ 
/ 

tintagridada do produto e aja ea*eaillsaçio até o momento de uso, A anibelagar" 
deva 	dados da Idanvilceçio, axtarna 	u,i 	os 	 procadinesa, número da lota, d..de 

valIdade a nwnero do reelxvo do 
an*flilrio da 	O 	dava 	 da ABNT 

	

aaúda. 	produ lo 	tag, 	a norma técnIca 	rabi 
23904. 

Fio depoismida 6.0 c/ag deva de &oslO,trlaq44ar,mned.r,do3,Qcmcxcj24; 
fio an2.*o monoflarnento da nylon prato, estéri, raio *beondssk 
diknetro 64; medindo aprojdrredaaiee,ta 45 a, de comprImento, com a4séPsa da 
3/3 de Scubo, tnantul... cor, bom cor,., que Mo quebra ou antorta coral 
facibdade, em avvyelope jadM dual. En,bal.ga'n apropriada ao método de estandiraçio 

3' Cx 9 5H2ON 304,73 u2.57 9'apan'*aaberturatransdarér,caa assápoca, "untando a .1tagi'idade do produto 
sua etta.ilisaçio até o momento de uso. A an,baieearn anem',a dava trajara. 

/ dados da Identificaçio, procedlncla, número de lote, data de validad, e nCnien do 

J n'iraatlr,o da aa.da. O produto deva aeevir a norma técnica da A8NT -rabr 
33904. 

FIO de poaan,ida 6 'Oc/ agulha 1,9ouZOcsndal/tdech'cvlo.oiianiulaictcfz4; 
fio càtco mor'oNamento de ny lon preto, esténl, rio abson4va1, ddi'natro 60; 
.nedlr4o aproxImadamente 45 a,, da co.,paimet,00, co.,, 
aem.lha da 3/$da ckcso,com borncorte, que nioquabra ou antada çomnfacshdade, 

32 em envalope individual. Embalagem apropriada ao métodode 
attaéthlraçio que permita abertura a trandarércia asséptica, mantendo a bitegradade 
do produto e sue astar,liiaçio até o momento de uso, A errabatagamedarna deva 
tratar os dados de ldanti&açio, 	 de laia, procedlnda, iv3me.o 	data de validade e 

a cse*soru 0473 83784 

núrpero do registro do meu ,térao da 7 
1at4.. 0 produto deve squire nornia téaa da AVÍI 'rabi 33505. 



pdeiSda 	c/ re4 	a' 1)2 dc título; a 421; 

M CC 5 1.kk&Z'l 134,11 1.570.95 

Fio de 	0 	4,0 	 lodaluflo 
a,w,olUnmto de as4oa preto, e*lfl, m 	xs'culoco.o e,dac,. 

4,0 	dli 	0 nÕ,ato,p.an c6n 	avb 	ç.do 	iveuo 	mediCo aptasned..rent. 120 a, 
de .-.rt._A_. co., boi,, c cita, qi. nio quebra Ou ..St. com 
f.olldada.hd,emento semi recaio.. fobfltttda. Em envelope Me.ldual. 
Embe~ epeooaada aométodo de etudlzaçioq.a peoMa abartu re 
nnsfa.lr,c,a a,.êMica 	maMando 	a 	int.rided. do produto • stea 
nwikaçio eS o momento de ao. A antalaem exiema deve Iran. o. 
dedo. da ldeq,tAcaçio, p.ocedêncaa, v3n'eo da lota, da. de veludada a r4ne.o do 
n'isto do mflálátio da saúde. O pttdvto deva x 	re norma 
técreca da ABNY 'nbt 13904. 

'o .Sdlo 05CM .aulha ca424 .a,ldedex, a e SHALOI4 103,23 *25,60 
Elo .Uodio Ocon ai,iha 3,1cm ac/  24 ,Midadea, 
Fio 0~ 3A 

a 15 5""10320 1 54fi90 

IS 54450M 103,20 1 S41.to sem eg uta eIo4o prato coe, pOliode. -l.d.e.nv.pus424
Ce  

cx sutLoe ioo i.su,00 c/2dtaiudadea, 

'38 FuoaSio244a.s4heZ0ouZ6a,,c/24us,ldeda,. Ci 33 SHALON 10320 2.373,60 
825,60 .39 Fwo~344ulS3,Icm424wMdada C' 8 SHAION 13320 

40 

'1 

Fio de as.,. de po*,,Øactlna coo. cobe,tw. de eflaeatode c44do com M,'n.tro 2' 
0  / W~ da 1/3 circulo, mediCo 3,0 a Fio a.tco alntédcotraaç.do vIcina, 
rredpndo ap.oxlmadam.nt. loa,, de coe,pS"enio, com 
•(ueNa de 1/2 circulo, clndrka, m.e,doa pqo*naderr.ee,te 3,0 c m, coa' bom 
coei., que nio quebra ou aMaria 	, 	e.., envelope n*vtduai. estar., 

Cx 15 St'ALON 620,46 
fac 8d.da. 

910 proporcione ue'e ibiorçio utme e predeMi, trr*.Inam .iun'anuada, 0 qia 
tagarenve o meis ouro pes 	de m,.suw.çio de eflerlil dade A  .o,beteam 
esteno deve trajei cc dedo, de denclAcaçio, p.oced*nca, número de lote, 	de 
ralidede. r.3rre.o do recolo do mwlotá.lo da saúde. O produto dera squlra norma 
táctica da 
ABNT' rubi 13904. Cx coa, 36 

41 

J 

Fio de cote na de ootttiacen. com  c~ da edeerato de cálcio com 
d.4.revo de O 	- 1/2 ti nuS. 	cítujo, wmaccloee/ obitetida cliladrica. 

Cx 30 tO4AIOP, 620,46 12.613,90 

,nedv,do 4.0 aT ao cW,fl$co Uanç.do sioleta, 	,t*tico ab,orvtval, mediCo 
eprostkr*denwate 70 an de con,ç.trne,,to, com aIhe de 1/2 cloulo, cdl'dnca, 
nied.ndo 4cm. co.' boi., wte, que nio quebra ou entale coe 
facilidade, ernenvelope lndh'dual. Proporcuoneado sa'n 	absorçio ,e,ifun,yaa 
tre'nÓS Ernbel.eext, eltnraxede. oque ha garante o meio seguro 

~O 

de rniautanç lo de enedidede, Dados de 'dantlflcaçio, pqocedencle, 
r.ú,rero da lota, data de validade e tOrneio do rkt,o do ,rdr,stór,o da saúde. O 

deva 	 tácr.ca da AMfl 'rubi produto 	'd'ei. norru,. 
13904. a e o. 	36 ,jv.4edet 

42 

o da colure da poFy(actw.e comcoaenur. de estatelo da cálcio com dianrelo de 
2°c / euIl'.. de l/ 2 cIrc 	.geecolog,e/obetetrlc.e clnd,ic. mad,ndo 4,0cm, 
fto cirúrgico 'rançado roleta, vnvêtco absombral, medido 
apnoaerad,rnenie 70 cn 	da con,pdrnenIo, com ai'Àh. de l/2 cl ro4o, 
ciiln,dr,c,e n'edindo 4 cnt, coa, boa, corte, qu. nioquebra ou antonta cor, 
tec'lidade api ,nv.loçe mndr.iduel. Proporcionando uma ebso.'çlo unforrr.. Cx 23 S'fA.Ott 620,46 14 273,51 

En'beMc.a 	 e'e e pre'x.MI 	.Itrrdsnd.,o que 	gntee o mais aeeuto processo de 
menuiençio de eete.lad ade. Dedosda 'denttaçSo, yocadbtoa, nOrrero de lota, 
Sai, de nAdada e número do retoro do rranistlslo da ta,ide. O produto dese 
selui e norma táctica da *3K! ' rubi 
13504 co., 36 adadee. 

43 
,/C 

/ 

1"oOe lairuri o poivrectune com cooernn oe ele exato oe cabo com 	ntto co 
2•0c / aselha de 1/2 circulo. c,llrtd,sc,, ~M. Z6 cm; fIo cirúrgico tirado 
,noieta. dntátko abwMrel, a,edindo eproid.redea'ente 
loca, de co.nc.Anaflo. cor' e.uO, de 1/2 clo4o, cilindaca, medk.do 2,6cm, co., 
bom 	 fac 6dede, 

O 8 9r6LU'l 620,46 4963,63 
cole, oue nio qtebra ou entala com 	em envelope indiridval 

Pjo.orcioe.ando -"a ebsorçio wvftnrsee p.avialvei. 
rnb.Iaeem eb,alninlzade, o qua lhe gnr4a o mais sexto proceaso de nr.anutençlo 

de estadidada, Dados de denuficaçio, procedência, nOr,, cio de lota, data de 
vaidade. númeno do refl,o do nwramtê.ao de saúde. O produto dava s 	ue 

i4cnica de *8K!' nbr 13904, cx com 36 



1\EbÔ
PÁGINA 

_t 

44 

,, 
\J 

Fio 

Ci $ S$QOQ 630,46 1202.30 

	

di ia.. de po&pectMe oea coSa use de 	teean de cóldo cosn asneir, de 
3.0 t/ eri Dado 1/2 fl.SOh dMdrfl. n.edwido 1.5 cn fio 	Dr'fldo 
vloWe *.tlto eboorvlvel. vtedfr.do  •psosrgd.merle 
70 	de 	 de 1/2 	 2,5 a, 	«afln.Mo. 	,. es.S. 	cotão, CãIsS, pedindo 

bom 	 ~mo.~  com 	asa. ira nu 	quee a. .ate com 	 enveloe 
I,Suad.aL P.,..dAs. .4, fl .teo.flow~mee p.W.S.el. 
(mbeen. eba.*d4. o ira 'te eaMe o mis etn pr,wn de 'rsws,çlo de 

Cedo. de S.nid.c.çlo .eteslldede. 	 p.....ÀL.d... nn.eso 
de Se. dite de nlded. e nônwo do re(Io do 5'*t*b de iOd. O poda 
deve ~~ e nosna ~de AINT - nõr 13304. a co.n 36 
WIidedSL 

4$ 

Fio de sjvae de pob.Wedn 0mw co4elbn de eeteento de chUcS com 
akiwe. de 3-01/ 	de 2)2 

Cx 5 SitALON 620.46 3.102,30 

es.S.e 	chade ,oS*ice,n.dI1,0cn%flo 
CflIrerÇSO,4OSe SMdllcoebeoMnl. .v.S,doiç.o,ede.mente 
Soa, de coalps*tnnto, coa. arte de 1/2 càwlo, tSifl, medindo 2.0cn Ir. 
bota 	Mo 	 l.cId.de  cosa, a 	*eba ou 	ne tom 	em 
.avelope bdfrIduei, Proçcdonea do rw ebeosIo aorrae e pre.i.Ml, 
EmbeWem ihriinlade o que lhe eaMe o siM s.so  p.ocaeo de menuençlo de 

Dedos de ldent*.çlo, 	 dedo, dia de / e.te.11idede. r~ núno 	 veidide 
e nenepo do .eØ*,o do sSflm de seõde. O 

do deve 	 ~d. Alui 	bt 23904, 	36 pr,d 	.esjr e .we 	 cx 	, 

44 

' / 

Ilo de nas. poípcoøeno Oi 	2,5 ou 1,6 osa fechemer30ob/Øn.-fbde 
0. 	54 chade 2.5cm 	2.6 	oSdac.. flch.øwit 

Cx e SIIALON 154.75 1.270.01 
iolipto,k,o 	is.Jt.a 	 a. 	at 

ueal. embeMge... k,dMdLel contendo dedo. de useneficeçio, - .4o de 
est.eeaçlc p1130 de vfldede e 'suo em asSo 
w- 	24 	•det 

• 
Fio de 	 0.s 4,0cm dechemens, W&.tilode.itn ian p,.4cs,.L,,o 

3&4ALON 25$76 2 0. 	de 21 *cSo 	P1570 fed.emento 
,,/eneeiesem 

,poep.oeueao 	..Se 	o omd,Oc n 	 leal, 
e.d,vwuel contendo dedos de Id.nstceçio. dece e tipo de ene.lS4lo, 

ásSo 	C.o..i' 24 ~46~. reepet'o em 	coneteu.te. 	.rMedee. 

SI 

\J 

Fio de M. poliproçileno 04 4,0w, Nd.emenio ob/rn. lede sue..re 
14 draM 	dOo 	AZUL f.tMn,ento 

Cx a SI4ALON 131,76 1-270.01 
pollp.tçlleno 0. 4101* de 	coa. 	n, 	 serei. 
en,beMgem hdMduel cotando deloe de ldent*eflo,  dat. e tipo de eec..eçlo, 
piiao devekdede• residem asilo '.....,.J.,..t.. Cx coe. li 

4$ 

Fio de uuxsn .1..a., 2 -041 ZSouZSacSmeetooWøn.'flode 
2-0, eme '4 doSe 24c 	 h&enalo sem 	pollp.,pdeeo 	 moo Z6a. cuIr,drlce 

O. $ SilMON 1*75 1.270,05 ladhauel 	dedos 

	

sei. .ab.Men, 	contendo 	de idenoficoçio. 

isae bço de e.teeøaeçlo pan de veldede e refluo ia 6rIo 
JÂe 	24 

	

com 	.aidedet 

50 

- y 

FSdeoanpo1pØeao2.0e2,5ou2.6cmMd.wTertob/of. -fio depare 
iedeiwilo 

Cx $ SiW'i 234.74 L270,OS 
..-t.a-.. 2-0, esSe '4 citado 2jo, a. LIco AZU. 	,eni, 

ici. doei 	dadoede ii ..44,.... 	contende 	..jn.,j. dia e tipo 
de esterll.eçlp p4130 de veldede. 1500 es.. 6.50 ......_t..4. com  24 
w.ld.dea. 
Fl,deeutw. 	 - 0eç2.So.. 2,6cntled.enws*ooWgkt -flodesut.n ..J.wL.43 

$1 

- 

Cx $ 5MAiO54 231.76 1.270.96 
3-O,flSM 54 ãciio 2,Sana. Lia. kdi.... 

e..I, eateem 	a4d.S .,..4..á dite de IdesadUceçIo, dia e 40 de 
atç1o, p5130 de eidede e .eo eat dslo 	..__ ws. 24 
i•4  
cl. teeesie contendo 2 (does) urddsdes de Ao de *aure po5.e 2-O. tom arS.. 
24 SejbcSndnçcede 36,4 eia, 1 (dias) imldades de polwectlne 0, 

m 41  ut* 24 diculo c*'ddc de luva, ljwn4 .msdade de poiecsyoae 
4.0, o osa s5.Sa Vide 24..v'- Cx 	n 12 eat.eiopes. 

MMON 'ao -  asco ao 

VMØ*TO'MWTI 54 344A7L11 
d.aesaos e 	arest e q.ro nile, 	jevoc.atos e selass, e ode teSe 	sta e ia 

LOIS 56 
SITUA DEscaído UF. CLUW. MCA V. 05411 V. TOTAL 

1 
Sduçi, de Saneie 5% 3005. ia a.dpite de Sente Iipchedo (beato a. boas), 
Sei. aia qrltemente, coniçedvel com fljlpO pese adntbbnlo de soluções 

com aoluclo eakl e 
UNO 2395 F*EMNIUS 11.24 22437.44 

2 Sode5c.s4ae22%.onds'f.eno.5S UNO 4112 FAMIACI 52.42 52.071.04 
3 4.a pata h.jeçlo ~~.Sm    (1P10 9790 ISOFAMIA 0.63 6.111.00 
4 4uepes, S.4eçlo easõ.tl sseçob om,. 105 0110 26450 USO FAMIA 0,4$ 7.91S 
5 4pes. WdecloestS .mpol.cq.n 100.S Lido $355 'lAtIM ISTAR 5,54 fl030,C 
6 Ara pese W4s1$Ø.I empole cosa 500S UNO 6964 FMMAG 7,33 52.5*3,52 

7 
SojuçIe de ciosete de .ddlo 0,3% 2W. ei, secipleal. de flen f.cMdø(fri.co oo 
boM.). Se, Irene quhaa.wse, cosr.et$s-d coa. eqovo pes. ednsnlsweçle di 
aduções 	,.ant,, cone adução estdsll e 

UNO 230950 MIMICE 3,16 675.702,90 

4 
Soluçio de doato de aá*O 0,9% flopíd, ia recçilenee de detesTe (ediedo 
(flucooubcas),fiefls, Werteqa,.4.....s*.,cewçMMJcoa.eqoper. 
A,,,.dO de aoht les oeressesit. co., .okde esSaS e ._.._l.,O.e 

UNO 79$40 FAWACE 4.27 491.713.30 



9 UI40 111162 FMMACE 7,3$ Ifll7S,$4 
Sc8do d. dante da 	S00..k 	 d. 	Isdiso .641.0,9% 	am 'adianta 	sMama 	(fraco ou 
bola), IhtIn4. M.ita çulat.nw.dt compêtisi cal, agudo. p.a .daS*talo da 
o14.ç la. p...nta.t4t, doe .obçlo saIS a w4rosksta 

cwW.o.,c o.,, aM lo a_I.t tstio o.'a nadei 
0110 7$57 FMMAC( 73* 57.1*1 66 

12 5oroSc&*ioe 3:1 cflSO 5 UNO 2)1* HAIfl IflA! 1,2$ 59756,3* 

22 
Soluçi. &Sol6*a 11 Sco M. a., radplanta da ~A (achado (fruto ou bola), 
*athat Mana q.&....,,.4.,cai,p**ai comaq4o pala .dn.MIavaç*o da at5 	8.. 
paranas, coa, ,oluçl. ._I.Il a .pfrcsk,Ia 

UNO 400* FMMACE 12$ 33230$24 

loMb da lkoa. 5% 	is, 	 da 	Iadado (fruto 	bola), 100 	sn r.Iar 	va 	 ou 
13 UNO 22fl1 FAWA 6.03 78.377.94 4hO.aI, Mfl qul.Sca.rsrSa, cowatt.ai ou.,, agudo. pai. .d.,s*tnç$. da s*jç 6at 

aMsiad_ce.,  toltclo aldil . ao1rt. 

34 
iaddo  

UNO *245 FMMAa 6478 53.902,10 
~emoaa 5% 250 n4. am ...41.. .4. da siMann 
bola). .*.a1. Una qulr,tan..Ma. con,paSalw, .gu*o para .dir*,bt,açlod. 
soluç6aa pai.nc..a6*, coe, ,oiuçIo atalaIa apfro$$sc.. 

IS 
Soluçi, da Pc.. aS% 500 5. a., radpáanca da iidawa 6ad.do (Inato a. bola), 
*Sval, Ma g'svn.q.a. corfipadval 	n equIpe os.. ade*tuaØo da IOUÇ ÕaI 
pannta com soNido 	I . sSoSqlca 

UNO t FMMACE 
- - 

I,fl $14022,10 

IS 
Soluçi. da mWol r' 	0 5. a racIpianta da ttn (adiado (lixo ou 
boI.), $sda Maita grlaa,aMa, cotnpMfrS ca aqulpo pau sdnt,Mfraçb da 

Õas 	 -cio 
UNO 2056 FIMIACE 15.06 10.143.36 

scA.ç 	panata.ah, coa. .04aaI a  .pê'oØ.. 

17 
~"~,/ ctat SOOrnL .4" 11a. da .Saa,a Irasdo (Ir saco ou 
bola), 	Mana .&, 	g.J.rÈaa.aeta, ca'çatfrai cai. a.4. — UNO 3*149 FMMW $24 324.15372 
.4..,as.4. da $0 	64I pn.tarS. cai. .S10 ansi a aca4nlca, 

VALOS TOTAL LOTE 56 3.57t774s44 
bIs ishõas, ..S.Aan4o. a 4a4011 a 	usi, i.t.t.,... a solaisa a gasto uaoI s q.sant. a tais cad*st 

vALOS OGAL DA PSØPCSTk 244$L4fl34 
aIs e 	o i.8n, 	a v a dais tal. q,a....,&... noa a — r a da 	a gases ata 

VALJODE DA OSOPOSTA 60  (SESSENTA) DIAS 
•Pflo 0€ €NTUGA, lo (dat) dl a ccaw da dat. do racabisnanto da 0,4.,, da Co.npvafloa.acinianto 
Daciaaa,oi, pai. todo. os Is,. da dkalto, oco is açoa Suado. ' b'.duldas toda is daipaai lr,cldanta atUa o fOtRaCInlalItO ralarantu a vlbutoa, anfls odalsa 
daa,aà 6am atMa, 4 ascuçio do oia daa Idtaclo. 

Daamoi paI todos a Laia da dialto. g,a og'çflh.to plaaa,sita a ragus*oa da habataçio .gw nos.. Cn Propofla afli a., coSomõJSa com ai a.iukdis do 
rainsracawoa*lo (adiral) 

DATA: D3/1$ 
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o 

A Prego.lra da Prefeitura Municipal de Horizonte 	Li c 
PREGÃO ELETRÔNICO N.° 201 8.02.06.1-SRP 

DATA. 13 de Março de 2018 àt IOhOOmIn (Horário de Brasilia) 

Registro de preços visando Muras e eventuais contratações para Aquisição de medicamento, material de consumo e equipamentos. destinados ao 
Hospital Municipal, UPA. Unidades de Saúde do Programa Saúde da Família de responsabilidade do Fundo Municipal de Saúde do Município de 
Hoiizonte/CE. Conforme especificações contidas no Termo de Referenda. 

LOTEI - AMPLA CONCORRÊNCIA 

ITEM DESCRIÇAO " MARCA UNE QUAIIT V.UJIT TOTAL 

1 Acido ascort»co SOOrng com 5 ml EVnM H,potarma Ampola 12350 0.63 7.780.50 

2 Ácido Panex*nico 250m9 com 5 mi EV Hipolabor Ampola 11400 5,00 57.000.00 

3 A4enoema6mg com 2nrV Hipolabor Ampola 2850 11,07 31.549.50 

4. Amicadna 100mg)2nil IM€V Hpotaba Ampola 475 1.16 551,00 

S. Mcacta500nç)2nilhVEV Hipctabor Ampola 475 2.20 1.045.00 

6.  Ammo&ia24mgMcan IO mil EVflM Eam Ampola 760 0.69 676.40 

7.  Cbldrato de arniodarona 1~nW EV Hipolabor Ampola 3800 2.00 7600,00 

8, Moprna 0,25mg!lml EV/IM'SC Isolarma Ampola 5700 0.27 1539.00 

9. Bstonade sódio l0% com 10nEV Hypotamia Ampola 5100 1.40 7980.00 

10.Bromoprida10m9/2mlinj. 1MEV Nonlamia Ampola 21090 0,81 17.082.90 

IOOmg wn 2 ml IM Undo química Ampola 3515 1,65 5.799.75 .Celoprofeno 

Cnetdlna300nig com 2rrüEVIlM Hypolanna Ampola 1520 0.77 1.170.40 

13 Ciproaoxacro.don&alode2omg,frascucorn IOOmIEV lsofna Ampola 11400 3024 344.736.00 

14, Citthlia Ampola 380 15,40 5.852.00 Cisataat 	5.rig c= 2.5,1 

IS. Ca.*c.nidna 500m9 rV Abboe Ampola 475 23,66 11238.50 

16.  Cs,da,cna 600mgIml com 4 ml 1MEV Hipolabor Ampola 13300 2.30 30.590.00 

17.  Clonidina lSOmcgM ISVEVI flsecaU. perdurei Crisha Ampola 190 7,63 1.449.70 

IS. C$~ de polSssio 10% com lO ml EV lso4aima Ampola 8550 0.26 2223.00 

19. Clorelode sódio 2O% com IOmlEV botanna Ampola 8835 0.26 229710 

20, Deenosdeo0.2mgifl tom 2mIEVJIM Uniaoquimica Ampola 950 150 1425.00 

21.  Dexametasona 2mg comi ml EVI1M Farmace 

Hipolabor 	- 
Ampola 15200 0.54 8.208.00 

22.  Dexarnetasona 4mg com 2,58 EVflM .. 	Ampola 20900 0,68 14212,00 

23.  Diclotenacodewdio2smg/ml com 3ml Frace Ampola 25650 0.47 12055.50 

24 Ddemidrarrta lOmgJml EVnM CiSa Ampola 475 11,10 5272,50 

25 ml UnlkqukSca Ampola 23750 1.50 35.625.00 Ownnddnalo.døn*atdepiridoxta 1 

26 0" sádica 19 com 211 Farmace Ampola 80750 0,42 33.915.00 

ValorTolal do Lote R$ 648.873.75 

seíscstlos e quarenta e oib mil, o4ocenbs e setenta e fies teM e setenta e caco centavos 

LOTE 3-AMPLA CONCORRÊNCIA 

:.
.:.iaMt4.tOtNL' 

Diproç.onab4odab dissõdico de betametasona 5+2mghnI lM Bunker Ampola 5642 5.40 30.466.80 

2.  Dobttamlna 2SOrng com 5 ml EV Hypofamsa Ampola 5460 4,32 23.587.20 

3.  Dopannasomg com lomlEV Hipolabor Ampola 7280 1,59 11.575.20 

4.  Epine*a lmgftII EVIIMSC Ilipolabor Ampola 13923 2.34 32.57982 

5, EbleSta IOmghnlEVflM'SC Uniáoquimica Ampola 2730 1.19 3.248,70 

6.  Fmanadóial0mgI1 ml EV Unláoquimica Ampola 456 3.90 1.774.50 

7.  Fitomenadiona IOrngJl 11 para Recém Nasodo usada na Maternidade IMfSC Hipolabor Ampola 6552 1.35 8.845.20 

8.  Furosen'ida ZOmg com 2111MEV Farmace Ampola 19110 0.41 7,835,10 

9 Geniarniona 20m9 com 1 ml 1MEV Novalarma Ampola 2275 0,63 1433,25 

lO. Genla,nic,na 40mg com 1 ml 1MEV Novalan,,a Ampola 4550 0,68 3.094.00 

II. Gentamiona 8øirug 114EV Novalamia Ampola 6552 0,74 4848.48 

12 Gacose2s% com lQrNEV Isofanua Ampola 14196 026 369096 

13 Glicose 50% com 1011EV Isolarna Ampola 27646 029 8.075.34 

14 Gluconato de cliloo 10% com lO ml Lv Isofarma Ampola 3185 1.64 5.223.40 

IS, Hepannasóõcaendovenosa5000 Ul com 	ml EV C.tbha Ampola 455 11,30 5141.50 

16. Hepanna sádica sutic. 5000.25M SC Cilelálsa Ampola 12740 4.77 60.789.80 

17, Hidrala%a20rnghttl&CV Citetilia Ampola 1820 4.83 8.790.60 

IS. HidrÓxidoderToIlIpolMwtco com 2rSEV Takeda Ampola 200 13.65 2.730,00 

19.  com Takeda Ampola 200 13.65 2.730.00 H~derIIlpo&4tan*uco 	2mHM 

20.  HiosSa.dpkona(coitosta)4mglSmlIIVEV Fama Ampola 37674 1.49 56.134.26 

Jv 



Una para procedimento não esténl fiam 	P . confeccionada em látex natural. texiura 

unifocne Ambidestra, com alta sensibibdade flácdl, boa elasbodade e resistente a tração. 

comprimento minimo de 25 cm. lubrificada com material atóxco acondicionada em 

embalagem coletiva contendo externamente dados de dent4cação. procedÕnoi. prazo de 

vaidade e registro em Orgão competente Caixa com 100 usvd*ies. Deirern cumprir os 

requisiflos *o,cos definidos pelo órgão de cstflcação no Brasil (rincho). possuir o numero 

do iote de fabricação e nwnero do CA impressos em cada luva, bem como o Selo de 

ldenbficação da Conformidade nas embalagens Certificado de Aprovação de Equipamento 

de Proteção lndiiduaI vigente 

Nugard Caixa "1< 5.20 

J  \ty 
w 	PAG 

181292.00 

9 

Máscara descartável n' 95 	máscara facial para proteção contra bacilo da tubercijosa, 

consuida de camadas fiantes de fibra sitÓbza, tratadas eletroslabcamente com tiras de 

elástico para fixação Em unidade 2200 embalagem adequada. constando externamente 

dados de identi~ procedência prazo de vaidade e registro aol órgáo contelente. 

Descama Unid Ni. ». 2.46 45942,95 

10, 

•

externamente 

Máscara descartável três camadas  -  confeccionada em três camadas, sendo duas externas 

em não tecido de cor branca. alóxico, bipoalergênico, liodoro. com  tratamento repelente 

aos agentes hquxdos e uma camada de filtro meeleen, modelo retangular. com  pregas 

longeidinais. com  elásbco dispositivo de ajusta nasal, quatro laterais de comprimento 

adequado para fixação, grarnatura total de 60' 809r/m2. Embalagem ccletva contendo 

dados de identificação. íxocedêrida, prazo de vaidade e registro em Orgão 

competente 

Descarpao Unid í- 'X 0.12 25.392,00 

ValorTotal do Lote R$ 362.96 
q'hentos e sessenta e quatro mil, trezentos e sessenta 	dois reals e noventa e seis centavcs 

LOTE 56' AMPLA CONCORRÊNCIA 

ifEM OESCÇAO MARCA UNIU 	. jMT V.UNIT TOTAL 

1 

Sojçao de Mitose 5% SOOm] cm recEpiente de sistema fectado (frasco ou Dosa). flexivel, 

inerte quinsnenue, compatível com equipo para administração de soluções parenterais. 

com $olução esSa e apeogêríca. C' 	- 

Fresenus UNO 
— 

1996 4,70 9390.60 

2 Solução de ghrna 12% d sonda frasco 50011 	.- -- Farmace UND 41t_* ' 4.45 18.298.40 

3 Água para injeçãoesSlançolaccm5il 	' sofairna UNO...--' 9700r,... --'O2 2.134,00 

4 Águaparamjeçãoes*Iatiolscom10fl ' sotaina UNO 16490 0.15 2.473.50 
Água para Wç$oesSdwpela com l00ml Fresen.s UNO 	.- 6338-228 12.163.80 

6 Água pai Peção es$,il wç1a comi 50011 Fresenus UNO 	-' 696t-" 2.57 173408 

7 

Solução de cloreto de sódio 0.9% t00n* em recipiente de sistema feølado(frasco ou bolsa). 

flexivel. inerte quirrcamente. compativel com equipo para admrixstraç.ão de soluções 

parentelas. com  sokjçâo eshl e apimflnica  

Fresernus UNO 130950 1.89 247.495.50 . Solução de cloreto de sódio 0.9% 250m1. em recipiente de sistema fechado (frasco ou 
bolsa), flexivel, inerte quimicamente. compatível comeppo para admestração de soluções 

parenlerais, com solução esttmil e açtroqênca 	—" 

Freseinius iND 

' 

79640 2,22 176.578.80 

Solução de cloreto de sódio 0.9% 500m1, em recipiente de sistema fechado (frasco ou 

bolsa). flexivel, inerte qu4nicanerite, covTçativel com e9pipo para administração de soluções 

flenteras. com  solução asas e apeogênca 	- 

Fresenius UNO 111162 2,70 300.137.40 

Solução de cloreto de Sódio 09% 500 11, em recipiente compatível pata uso em Outeiros.
io 

com solução estéril (Sabiflo para  
Faimax UND .._ 7857~ ,o 2.35 18.463,95 

II Soro gbcofisiologico 1:1 o250 ml (--' Fresenius UN) 	-' 238S,..-" 2.35 5.607.10 

12 

Solução gi'Wlsioldgica 11 500 ml, em rexi; ent de Sema testado (Itasa ou bolsa). 

flexivel, inerte quimicamente. conipatível com equipo para admnistraçáo de soluções 

patenteias, com solução estéçfl e ap.ro 	'a. 

Fresen,t.s 1*19. 2,89 116.056.62 

13 
Solução de glicose 5% 100 ml, em recipiente de sistema lechado (frasco ou bolsa). flexível. 

inerte quimicamente, compatível com9etara admisUação da soluções parentes, 

com solução estéril e apiroqõnica 	

, 

 

Fresenius UNO l2998, .e 139 25.866,02 

14 

Solução de glicose 5% 250 inil, em reiente de sistema tediado (frasco ou bolsa), flexivel. 

nele quimicamente. compatível com equipo para flnlosuação de soluções pacenterals 

com solução estéril e arogêolca. 	
.- 

Fresenius UNO 
C' 

6245, 
-' 

2.39 19.705.55 

IS 
Solução de glicose 5% 500 irl. em recipiente de sistema fechado (frasco ou bolsa). flexivel. 

inerte quimicamente, compatível com equipo para administração de soluções parenlgals, 

com solução esteS e apiroflnica 

Fresenius UND 

LV" 
62060 f- 2,30 173224,00 

çkI 

rtJ 



UND 

iND 

Solução de manitol 20% 2$0 ml, em recipiente de sistema (adiado (frasco ou bolsa), 

16 	flexivel, nele guimicalente, compatível com equipo para admh15ação de soluções 

paenwais. com  solução esteS e apirogénica  

SobJÇãO de Siger ei lactato 500n11. em recipiente de sistema fechado (frasco ou boa), 

17 	flex'eI. inste qSNcaiiente. compativel com equipo para am'nitraçio de sobiçóe 

_pa 'entei'. cown sokiçSo es*1l e apiroi  

Fresenius 

Freserws 

VelorTofal do lote RI 

ndiio, duzentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e quito centavos 

ValorTotal do Lote R$ 

seis mrnões e vinte e dois mii, quinhentos e quito reais e cinquenta e dos centavos 

Validade da proposta 60 (sessenta) dias 

Prazo de entrega: conforme os lermos do edital 

DeClaramos, paira lodos os fins de direito. que nos preços ofertados estão induidas todas as despesas incidentes sobre o fonedmento referentes a tributos, encargos sodas 

Dedramos. para todos os fins de direito, que cury.wjs plenamente os requisites de hiiação e que nossa Carta Proposta esta em conlormidado com as ex.qêncsas do fisüurneft 

Fortaleza, 13 de Março de 2016. 

o 
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"';'\' À PREFC(IUPA&SJPIIOPAL 0€ HOSIZONTI 
WMISS$O DE L.aTAÇA0 
PREGAO ELETROMCON' 201t02.0&1 
OBJETOSd.çl. 5. aw&,ot proposta - R.slgro 55 pisços yrdo Mui• tvM'ais coMi*taçô.. p.c. Aqo Wçlo d. ,rsdlan.aio. na(sS ds 	s,»• .m.4p.ea.es. 
dsdos 0 HospM MssakisS, UPA, USdsdos ds kúd. do Proaus S.Õd. do sa*s 55 rssporsbllldsds do F.mt MuSdpS is Ssúds do M..nldpl. do HorlrontQCt 
Cacto... .tp.dflaçi.s eti 	ao Tsoiso do Rds.4.wj. 
AIERTUM: 23d. Msrço ds 2013M09tSn (Noticio d.snsRI.) 
DISPUTA DE LANCES: 2055 Msrçod* 201aM 10in Ho*so de sisal 

P0P0STA 0€ PREÇOS 

LOTE 1 
FTCM DtSCAiCic UMD. QUANT. MARCA V. LET V. TOTAL 
1 Adio .scó.tico S40I  eta. 5 ad LVflM AMPOLA 12.350 FARMACI 3.26 13561.00 

2 Adio tnn.siadco 3Oivc eta, 5 'ai LV AMPOLA 114% NIUHD 5,74 65.434% 

3 Adsnoõis das coo' 2 ad IV MSOI.A leso HIPOI.AI0t 17,56 50.04400 

4 Amc.da. 20J2 ad 413V AMPOLA 475 ITUTO 1,33 635,50 

Aa,lodns SOOacgJ2 ad TMJEV AMPOLA 17$ flUTO 3.26 1,543,50 

6 AngrcMs 24a,tjn,I coo 10aM LVftM AMPOLA 760 FARMACE 1.66 1.261.60 

7 Ooddnto de 	 CV smiod.cons 130c/3S AMPOLA 3.800 IPOLASOR 3.72 14.136.00 

* AopWs 0.25a..JlnJ EVPM/SC AMPOLA $700 ISOÇARMA 0.43 2.736,00 

• 8O'toano de sódio 10% coes 10 ml CV OSOLA 5700 FARMACE 1,66 1.462,00 

10 siomoØlds 2Onj2 mlWd. IM/EV AMPOLA 2101,0 LJ.OUIMÍCA 2.4* 52.303.20 

21 C_.w.Jo,.. lOOmi coes 2 ad IAS AMPOLA 3$15 LI.OUIMICA 5134 38440110 

12 Ch~31XIM.2W EVAM AMPOLA 1520 MYPOÇMMA 2,44 2423,30 

13 OprolosaSno. clos'ldnto d. »"s. insto coas 200 ad CV AMPOLA 114% ISOFARMA 56.20 640.600,00 

14 CiaLna,io Sacom2,Sa4 AMPOLA 330 CRJSTAUA 53.44 22.207,20 

13 CI1r*ro6yõ,e SOOaq IV AMPOLA 475 A2& 162,28 77.032.00 

16 Ck.d.nioa. 600n.Jmlooas4 ad IM)EV AAÃPOS.A 13300 IVPOPARMA 4.76 63.303,00 

17 Qonidi.. lSOnraJod 84/tV! L,ncW, pendiaM. AMPOLA 1% CRISTAIJA 14.34 2.724,50 

23 Osd.p*iniolO%etmlønHEV AMPOLA 3550 ISOFAWA 0.44 4.204.00 

19 acntode sódio 20% voo' 10 vi CV AMPOLA 8*35 ISOFARMA 0.42 3.710.70 

20 Desionosideo 0.2JVq/IW coas 2aM EVM AMPOLA 950 UUIM5CA 2.36 2.727.00 

21 Deametasone bat coas 3M EVM AMPOLA 15200 HVPOÇAAMA 1.00 13.200,00 

22 coas ASSECLA 3000 HflOÇAAMA 1.12 23.403,00 Oennstasoes 44 	2,Sad EV11M 

23 Oi.neco do sódio 25actJa.l wn Ind AMPOLA 25650 HTPOLAIOR 2,00 25.350,00 

24 Dlisa*rin. lOawJnd LVflM AMPOLA 47$ CRISTAIIA 31.14 24.791,30 

23 0*nssaVseto 4 doridisto do pkldoains 1 ad AMPOLA 23750 UALIMICA 2,36 67.92500 

26 DIpeOahsÕdIaSgcvs'aZml AMPOLA 30750 flUTO 0,68 54.910.00 
VALOR TOTAL 00 LOTE 1 1J52.53 

.5. 	.Io. 	. ó.qs.nsta . dois mil, 	ssMos e ao.I 	e quo isa 

LOTE 3 
TEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT, MARCA V. UISSTT V. TOTAL 
1 ' 	dSõto de beisnietesoas 5.2.vsJad 84 AMPOLA 5612 CRISTADA 6,30 37.237,20 
2 O*4.adfls 2500. com  5 o'l LV AMPOLA 5460 UWOFARMA 1043 $7.543,40 
3 000en,laeSOn.00m10adtV MOLA 7210 U,QUIM$CA 3.32 25,635,00 
4 Epinsfrir. la./ad LVtM/SC AMPOLA 23923 IIIPOL.ASOR 4,34 60.425,32 
$ Esilsfn,e 10n./ad LVMM!SC AMPOLA 2730 UaUIMICA 2,20 6.004% 
6 Fitomenedions lOas/ind LV AMPOLA 453 IIIPOLASOR 2.76 2.23500 
7 $Itom.nedsone 10s,sJi  'vi p 	ReSta H*sddo Misde me MMecvdd. IMJSC AMPOLA 5532 ROGIL 624 40.334,43 
3 Fwo,eadd. 2O.tcom2ndIMftV AMPOLA 19110 HTPOFARMA 0.76 14.523.60 
9 G.nt.m.an. 2Omtcaas 1511.1)3V AMPOLA 2275 HOVAIARMA 1.33 3.139.50 
10 Genwnbooe iOa,tco.a trai 1A6/3V AMPOLA 4550 P4OVMARMA 1.50 6.823,00 
11 GeMarne 10,w IWEV AMPOLA 6552 SCVOÇMMA 1,60 10.463.26 
12 G&cse 25%cce. 20 ad LV AMPOLA 14196 ISOÇASMA 0,44 6.246,24 
13 se 50% coa. 20 "d 3V AMPOLA 27846 ISOÇAAMA 0,43 13.366,03 
14 Gjcoaate de chio 10% com 10 ad CV AMPOLA 31*5 ISOÇAAA4A 3,14 1O,90 
IS H..st4ns *6*. rdowsq,o.. S 	Ul 	5MEV AMPOLA 453 CRISTAUA 2302 9364.20 
16 HeçeSe sõdte uàc. S0,25ad SC MEOLA 12740 CRISTALIA 8,34 112622.60 
li Hidn&gfl 20n.IS 11.4/tV AMPOLA 1*20 C*ISTÀUA 394 26.343.30 
1* Hidrisido do fsno III pokiltamislco -w 2 au LV AMPOLA 200 HYCOMLD 23.23 4.774.00 
19 Hidriuido do Isno III poIMtvváiIco coes 2 'aIIM AMPOLA 200 PTCOMEO 25,77 5.141.00 
20 PàowÀae 4 dçítas (composta) 4q/$ 1$ IM/tV AMPOLA 37671 HYPOFMMA 250 94.135.00 
21 H. *nØes 20m eta. IS IMJEV/SC AMPOLA 7200 I4IPOLA3OR 1,33 11436.40 
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Fio d. 	de 	 de 	de 	d*.iieteo de vat, 	poê4ecte coa' cc4eqtn 	enee..io 	cêklo com 

Cx 5 SIULON 20,46 3402.30 

-o c / esu Pede 2/2 drvolo. cllS.0 uv.dt.do  2.5 alt 6. cMkc. imrspdo 
viole'.. *iMético eS~ medindo epr.S..sdemerde 

msdce, 70 an de coawtna -n 	S. de 1/2 d.aa, 	metIdo 2.3 
bom 	 IeSd Se, ai', coe 	n .a elo - ou esteete com 	em envelope 

W,#S,a1. Proporcionendo ia 	ebenrçlo tmden,, e p.wlde,eL 
bitaqem ekavsJeaede, o qo. I,eaeee,ee o va s.a. petcee.o de men,Aençlo de 
aded.. Dedos de ioentrceØo procedlrude. Wo 
de lote, de,' de vaidade e n44iiero do to do ,. kii*1.4. de a4de. O produto 
deve .euk e no.,,. tácit,d. A2KT-nbr134Q4,co.n36 

4$ 

tio de ,Sju, de polyØKtae cai' osbensa de eeleento de dldo coei 
d~" 3-0./ 	de 1/2~ ea.. 	 ,teUmeSSoZJcmcflo 

O, 5 $iIAWIW IaIS 3.102.30 

*5144k01.v.,t.l, meaSoe-sd.....-a. 
de 90 ande oo.vçrfrrento, cai, es 	1/2 deva - uretIdo ZO ai', cai' 

boa' cn. no. ri. que5. ou — cai' Ntde, em 
envelope MdI.SuS flt,.4d.a do um. eMo.çlo uniforme e pre.uS.el. 
Emb.heem elunilojada, o que lhe peeemte o meÃ 'n'co  et30 de nomut.açlo de 

Ded.e de Setd&açlo, 	 de lote, date de e,t.mdede. 	 proadt'a nOr.. 	 veildede 
e ,uibnwro do ritmo do ,SnMio de nAde. O 

deve 	 Made AIIIT -Me 23804, prcd a 	uer* e 	"e 	 awn36 

46 

Fio de 	,n ,,4,..,,4e... O 	ou 26cm #e_Ouenwr,toob/*_'&de 

Cx 1 SWSON 2*7* 1.270.01 
4.e 	 2,6at 	leds.,.,..,e, pate pottpl4ro 0, 	31 tioS. ZSanou 	dllnd,te. 

«'.4  eateMeen Siolduel contando dedos de $ent&.çM, dei. e lo de 
enerSaçlo 	o30 de veldede e itt em 6.110 
,_, com 24 ualdS 

Fio de 	 O 	4,Oom lechemene. 	fio de pswa poMceopdeno 	 .Win 	wtn 

i sa 12 70,4111 pocro,*ao O, eJ. de)' deaioc o.n 4,Oc ia, 
.n*ebee.n kSMdal contendo dados de ldenc.ç10 detet tço de ede4lnçlo, 
preso de ,.11dede e redbo em 6.540 uat,.t.. .4.. Cx coei 24 .t.ldedes. 

48 

no de sstu'a poepeopdeno O e 	lave ledveprento ole? Øn. fio de vate 
0, 	de 34 chade cai' ,a,,.,.,a.., 	eia. 	 4.Ocn',A2hd.enemojeea4 

O. 8 SIIM.ON 158,76 1.270,05 .,,1.,,,. frd)vM,nl cornendodedos de de.fllceçlo, deu e teode 	.lteØo, 
preso de ve&dedee tn emdrou.....ta.. Cx com 24 

'1 

Fio de nassa ,...4.,._8.ao 2 	OU Zsait4aefochementooQebi.-N.de  
2-o, 	ãS 2,3cm 	2.6v.', 	ied,ementa ana ,-,k',S.,, 	eSte)' 	 ou 	ct,dda 

Cx $ 5iLON 13176 1.370,08 lerei, .rr4elem W4d.al contendo dados de ldenceç1o. 
dat, e upo de esa..*nçlo . pmeo de 'ede.dee ttoo -n 
competerte com 24 'c.MS... 

50 

as.,. ,a.,,,,.S,.., 	ou 	 note 

Cx $ 514A10N 131,76 2.270,0$ 

Flode 	 2-0142.5 	24cmiedveme.*o.Wsin. 	Ao de 
2-0, 	24 avio LSa,i 	AZUL feci,ea'ento ,,.,,A.... 	,Sie 	 ou 2,4vn. 	 temi. 
~M 	 de ld_,,j detaedpo ...4.lee,a.. 	contendoded.e 

de eet.rIdeçM, p.. 	de vaidade e t.a. 5' talo co.stenee com 24 
unldedet 

SI 

2,scnIechemer400W$k .Olodeson. 
polp.tçlhno 3 0, es  i he 14 devio 2,Scmaj 2,4v,', fecheeeo 

t,#.id,nl 	dedos de ldeçio deta 	de aS, entaem 	contendo 	 e 	o Cx $ SHMON 158,76 1.270,01 
.et1çlo, preso de valdede e reslo lei 6.11. 	coei' 24 

$2 

(It cem 	contendo 2 (doe,) egudedee de Fio de sota pol%lec*.e 20, com fltSe 
%~~ 	de 34,4 ,vv', 2 (does) unodedes de poieIadS.0. 

.1* 14 d'vi. cIb,d&e deItava. 2(omj ..Idede de  pontrone 
4-O, coa, flue,. 3/4 de 2dm,,. C. com  12 eavelopet 

SIIMQN 1 MO0 A0000 

VALOR TOTAL LOTE 54 244.171.81 
du.e,'te e qe.re. 	e queto nt, queIme—sete e sete 	e ole nele e oe la o*evoe 

101156 
Ilird DCSCAICO 1_lO. QUT. MAtCA V. UNIT V, TOTAL 

1 
Soluçlo detniose 5% 5W'S, em tec*Ieate de daIwa lect,edo (frasco ou boba), 
604,eI, I..ene q*Sanan, conw,d,el coa eq.*o pela edflpht'eçlo de sobE Sex 
fl4ar 	com &S 	eselulb e eofrflda 	L.' 

UWO,,' 1994 FAL3LNI liS 11.n 22,537,44 

2 SobucIodeflc.,t,e I2%c/sonde 'fnscoSOOnf UNO C1.,.b 4111t...,  'fraM ia 12.42 
0.63 

51.071.04 
6.111,00 3 4.. fle$ pM40 çt4qej emço com 54W 	t." UNO e - 9700 cI' ISOl*flhIA 

4 Á.. te.. Isleclo .nI.lI enteS. cca 10mb 	C-." 
 

UNO r. I4190t.e. ISOJAflAA 0.43 7.915,20 
30089.80 $ 45. te'. Ivieclo efld.tI «"cole com I0S 	-" UNO SM, KMU (STAR 564 

6 Az,. o.,. Ivieçio ee*1I entale com 5ri r 	.,. UNO 	.' ... 69*4 Çt PARMACE 7,53 52339.32 

7 
S*Øo de doqeto de .4db 0,9% 1, em recipiente de oste,,. fechedo(Insc. ou 
boloel, 60.1,4 We.t.qçS'lcemeate, conipe,el cai' equipo pera etiedetraçiode UNO 	,72309$,O 

stdo 

	

as....., 

, FARMACI 5,26 675.702.00 
sobçles pantead, com eobuçl. estáS e ,,L,.4,J.,a. 

SobEjo de domeo de 	0^25~. 	de Senie Íed,edo 
8 UNO 71S1,/ FARMACI 4.27 dN.71S.co  (fresco ou bote), fleafrel, 	ne qula*,nwete. con,cedS cai' eec. w. 

Smpiweclo de sobuc Sis osnmteot ccti' 1044. emiti e eS.oee 	' 
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9 
Solução de doreto de sódio 0.3% 500.5. si, ..dplsett. di siotsms Isd..do (fruo. o 
~L%~ San. qufrcam.M., conto.tS com .gso pia .*SnetmØo 
,oluç 6., gemat.ts com solução estáell e aoirot.*. 

UNO 
c..e 

ann 

, 

sau ia tarss. 

SoIu5o de closeto de Sódio 03% 500 eM .m r 	lsn*e comPetkel pei. — -II 
ntNo.. t -n s.lg ão entes (Solução o. miado) 

u9_. - 'i- e4*fl.IACI 7 a 7 1 isilã 
11 So.o jbcoóooIotko 1:1 	250 .5 	- t*10t .. 2IN4 .14*W 6TM ta IS75W 

12 
Solução 	11500 is 	de 	Isolado 	boa). rcos%nolâfle 	i., ndsente 	sÃ*ea. 	(fr,.co ws 

UNO 1013* Lfl UZS*31 «5.9.1 	efla guln*n4. co.Tç.S.I com ....o pies admiasteção de toM les 
pnntnls, com solução nisre e,leoe$nke. 	 _- 

13 
Soluçho di Ficas. s' to. .5.., riop4Me de slttim McMdo (fruco ou boa). 
R.4vM Stn QJierecsm.M. coweItts.I o.., e01100 pem ednw.lnnção 4. sSuç &s 
o.tssts com .ol.&ão e,ttrl e ,omrç.triçe 

UNO 159* MI 7*17711 

14 
Solução - glico.. 5% 250 ml im mcipiint. - sinsins bMdo (freio. ou 
boS). i1.Ónk Wa.teq.Smks.nsnta. coepidvel com equipo pies .drSnhstreçlo de 

les 	 nt... 
UNO fIZ FM~ til 3510110 

so*áç 	pnataa. 	n iokoção 	spq$Sçe. 

1$ 
Solução d &IcOs.5% 500 is. em eeclissqiq, di jaime feúado Imito ou bola). 

..o.. 	 — r- PAR~ *25 514.022.40 

16 
Soluçio de .rerliol 20% flO Miei riopent. de olitene fect.edo fresco ou 
bobA). r.W..l. neete qu.nsc.rrent.. comp.tjnl cøiisequtpo pari .defràtmçã. de 
soM les pe.ensenit. co., soluçio mIrim e wlroêret.. 	 e. 

UNO  FAIMICE 13.06 9*9*3.34 

37 
Solução de nr6e c/ «teto 500.5.sm recipente di ,ra.rs. fscMdo (Ir *1000*1 
bol,.j. '.6.4 e.e.c. qtwisdeJvNa coenpesknsl com eq.e.po p. 
.dme,flrEio de .oluç lei uirsni.. coa ooI.sção .,tldle .oleorle 	

/ 

ÇMMAa IS 324153.12 

VALO4 TOTAL LOTT 56 3371.711.16 
t.4s eeesaes qSteetos e ,ee.nte . 	md. seteceso. e seeenl. e quitro ese i Ou) 'k e ia omissos 	 c 

VAL 	GLOSA& DA NopOSTk 21432491.54 
tine e quitro rsIMn. s.lucenuoie trInta e dois md qis.&OWItOSe noei.fl. um  mate daqueqis e QuetrO CttlioOt 

VMIDADL DA PROPOSIA: 60 C$E(UNTA) DIAS 
PRAZO DE ENTREGA; 10(de4dS i co.twde dMa ao r.ceblvre..co da OS,.., de Co.vçaflo.rnorrento 
D.cisnmos, pele todos em frsm de *.que nos preço. oenados estio InchAdas todas es dito..., e,od.nss sote. o lccn.om.rto r.fsee,tes . triaslos .nc..Ioi ,0c$e 
de,m'eas 0ew .tiae.iiei a e.ecuçlo dooWtiod.g. I.uieçâo. 

Dn.r.os pan todos asNo, de dflito. que cump.lrno, plss.rneiste os reosisdos 4. lebibteçio. os. trono Ce't Proposta sois em csafomdde dono Si exsglntist do 
lersfi,eMO coavocetório (ediiafl, 

DATA: 2303/I3 

o 

~f 
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Pregoeira da Prefeitura Municipal de Hodzonte.Ce. 

Número do Pregão Eletrônico: 2018.02.05.1 - SRP 
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Objeto: Seleç3o de melhor proposta para Registro de preços visando Muras e eventuais contratações para Aqulsiçao de 
medicamento, material de consumo e equipamentos, destinados ao Hospital Municipal, UPA, Unidades de Saúde do Programa 

Saúde da Família de responsabilidade do Fundo Municipal de Saúde do Município de Horizonte/CE, Conforme especificações 

contidas no Termo de Referência. 

UNID QUANT VI.. UNIT VLTOTAL 

'.
ITEM 	 MARCA DESCRIÇÃO 

1.  Acido ascórblco SOOmg com 5 ml n'fiM Ampola FARMACE 12350 VIS 0.90 VIS ii.iisbo 
2.  Ácido tranexámico 250un9 com 5 ml CV Ampola FARMACE 11400 VIS 7,25 VIS 82.650,00 

3.  Adenosina 6mg com 2 ml IV Ampola FARMACE 2850 VIS 17.50 VIS 49.875,00 

4.  Amicacina 100mg/2 ml IM/EV Ampola FARMACE 475 VIS 2,20 VIS 1.045,00 

S. Amicacina 5OOmeJ2 ml IM/EV Ampola FARMACE 475 R$ 3,10 VIS 1.472,50 

6.  AmInofilina 24mgfml  com 10 ml EV/IM Ampola FARMACE 760 VIS 1,25 VIS 950,00 

7.  Clorldrato de amiodarona 1150mg13m1 CV Ampola FARMACE 3800 VIS 3,10 VI$ 11.780,00 

8.  Atropina 0,25mgflml EVflM/SC Ampola FARMACE 5700 VI$ 0,40 VIS 2.280,00 

9.  icarbonato de sódio 10% com 10 ml CV Ampola FARMACE 5700 VIS 1,10 VIS 6.270,00 
10.moprida 10mg/2 ml lnj. IM/EV Ampola FARMACE 21090 VIS 1,25 VIS 26.362,50 
11.  ..etoprofeno lOOmg com 2 ml IM Ampola EXTRAFAVIMA 3515 VIS 2,14 VIS 7.522,10 

12.  Cimetidina 300mg com 2 ml EVflM Ampola HYPOFAVIMA 1520 VIS 0,93 VI$ 1.413,60 
13.  

Ciprofloxacino, clo.idrato de 20mg, frasco com 100 ml CV Ampola 
FARMACE 

11400 VIS 37,60 
428.64000 

14.  Cisatracurlo Smg com 2,5m1 Ampola ISOFARMA 380 VIS 37,60 VIS 14.288,00 

15.  
Clarltrom,dna SOOmg IV Ampola 

ISOFARMA 11 
475 VIS 773,00 

367.17500 

16.  Cllndamicina600mtjml com 4mlIM/EV Ampola HIPOLABOR 13300 R$ 6,37 R584.721,00 

17.  Clonidina lSOmc&Jml IMJEV/ intratecal/, penduraI. Ampola FARMACE 190 VI5 12,46 R$ 2.367,40 

18.  Cloreto de potássio 10% com 10 ml CV Ampola FARMACE 8550 R$ 0,30 VI$ 2.565,00 
19.  Cloreto de sódio 20% com 10 ml CV Ampola ISOFARMA 8335 VI5 0,39 VIS 3.44565 
20.  Deslanosideo 0,2mzJml com 2m1 EVJIM Ampola UNIÃO QUÍMICA 950 VIS 250 VIS 2.375,00 
21.  Dexametasona 2mg com 1 ml EVflM Ampola FARMACE 15200 VIS 0,80 VIS 12.10.0 

22.  Dexametasona 4mg com 2,Sml EV/lM Ampola FARMACE 20900 VIS 1,20 VIS 25.080 

23.  Dlclofenaco de sódio 25mgfml  com 3 ml Ampola NEOQUIMICA 25650 VIS 0,95 VI$ 24.367,50 

24.  Difenidramina lOmg/ml EV/IM Ampola UNIAO QUIMICA 475 VIS 19,10 VIS 9.072,50 
25.  Dimenidrinato + cloridrato de plfldoxlna 1 ml Ampola UNIAO QUIMICA 23750 R$ 2,30 VIS 54.625,00 
26.  Dipirona sádica li; com 2 ml Ampola FARMACE 80750 VIS 0,79 VIS 63.792,50 

VALOR TOTAL DO LOTE: VIS 1.297.410,25 (Um mlflo e duzentos e noventa e seta mil  quatrocentos e deis reais e vinte e cInco 
amavas). 

UNID MARCA QUAPIT VI.. UNI? 	VI- TOTAL oEscaao 
1.  Ácido ascórblco SOOmg com 5 ml EVJ1M Ampola FARMACE 650 VIS 090 VIS 585,00 
2.  Ácido tranexámico 250mg com 5 ml CV Ampola ULTVIAFARMA 600 R$ 7,25 VIS 4.350,00 
3.  Adenosina 6mg com 2 ml IV Ampola HIPOLABOVI 150 R$ 17,50 VIS 2.625,00 
4.  Amicacina 100rng/2 ml IM/EV Ampola FARMACE 25 VIS 2,20 VI$ 55100 
S. Amicacina 500mg/2 ml IM/EV Ampola FARMACE 25 VIS 3,10 VIS 17.50 
6.  Aminofillna 24mg/ml com 10 ml EV/IM Ampola FARMACE 40 VIS 1,25 VI5 50.00 
7.  Cloddrato de amiodarona 150mg3m1 CV Ampola FARMACE 200 VIS 3,10 VIS 620,00 
8.  Atropina 0,25mg/lml EV/M/SC Ampola FARMACE 300 VIS 0,40 VIS 120,00 
9.  Bicarbonato de sódio 10% com 10 ml EV Ampola FARMACE 300 VIS 1,10 VIS 33000 
10.  Bromoprida 10mg(2 ml In]. IM/EV Ampola FARMACE 1110 VI$ 1,25 VIS 1.387,50 
11.  Cetoprofeno lOOmg com 2 ml IM Ampola EXTVIAFAVIMA 185 VIS 2,14 VIS 395,90 
12.  Cimetidina 300mg com 2 ml n'fiM Ampola HYPOFAVIMA 80 VIS 0,93 VIS 74,40 
13.  Ciprofloxacino, cloridrato de 20mg, frasco com 100 ml LV Ampola FARMACE 600 VIS 37,60 VIS 22.560,00 
14.  Cisatracurio Smg com 2,Sml Ampola ISOFARMA 20 VIS 37,60 VI$ 752,00 
15.  Claritromicina SOOmg IV Ampola ISOFARMA 25 VIS 773,00 VIS 19.325,00 
16.  Clindamlclna GOOmg/ml com 4 ml IM/EV Ampola HIPOLABOVI 700 VIS 6,37 VI$ 4.459,00 
17.  Clonidina lSOmcgJml IM/EV/ lntratecaV, peildural. Ampola FARMACE 10 VIS 12,46 VI$ 124,60 
18.  Coreto de potássio 10% com 10 ml CV Ampola FARMACE 450 VIS 0,30 VIS 135,00 
19.  Coreto de sódio 20% com 10 ml CV Ampola ISOFARMA 465 R$ 0,39 VI$ 181.35 
20.  Oeslanosideo 0,2mg/ml com 2m1 EVIIM Ampola UNIÃO QUÍMICA 50 VI$ 2,50 VIS 125,00 
21.  Dexametasona 2mg com 1S n'fiM Ampola FARMACE 800 R$ 0,80 VIS 640,00 
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UNIO 

- 
MARCA QUANT 	VL. ITEM 1 	 DESCRIÇÃO 

1.  

Solução de frutose 5% SOOmI, em recipiente de sistema fechado (frasco ou bolsa), flexível, 
inerte quimicamente, compatível com equipo para administração de soluções parenterais, 
com solução estéril e apiroflnica. 	C-" 

UND 
(__.-_ 

FARMACE 
1998 R$ 3.75 M 7.492,50 

2.  Solução de glicerina 12% cI sonda- frasco SOOmI 	( 	_- UND!  - - FARMACE 4112 	. R$ 6,55 as 26.933,60 

3.  Água para injeção estéril ampola com Sml 	< UNO Y FARMACE 9700 - AS 0,25 R$ 2.425,00 

4.  Água para injeção estéril ampola com 10,ii1 	- UNO - 7 FARMACE 16490 AS 0,23 R$ 3.792,70 

S. Água para Injeção estéril ampola com lOOmI UNO FARMACE 5335 As 3,40 AS 18.139,00 

6.  Água para injeção estéril ampola com SOOmI 	A  FARMACE 6984 R$ 3,50 R$ 24.444,00 

7.  
Solução de cloreto de sôdio 0,9% lOOmI, em recipiente de sistema fediado(frasco ou bolsa), 
flexível, inerte quimicamente, compatível com equi 	para administração de soluções 
parenterais, com solução estéril e apirogênica. 

UNO 
FARMACE 

13095 ,, . AS 3,00 
AS 

392.850,00 

t 
Solução de cloreto de sódio 0,9% 250m1, em recipiente de sistema fechado (frasco ou bolsa), 
flexivel, inerte quimicamente, compatível com equipo para administração de soluções 
parenterais, com solução estéril e apirogénica 	(__ 

UNO 
FARMACE 

79540 R$ 3,30 
R$ 

262.482,00 

9. 

Solução de cloreto de sódio 0,9% SOOmI, em recipiente de sistema fechado (frasco ou bolsa), 
flexível, inerte quimicamente, compatível com equipo para administração de soluçõesLI 
parenterais, com solução estéril e apirogénica 

FARMACE 
111162 R$4,00 

AS 
444.648,00 

ia Solução de cloreto de Sódio 0,9% 500 ml, em réiSpiente compatível para uso em curativos,UtW-1FARMACE 
com solução estéril. (Solução para irrigação) '8S7>"  as 4,00 R$ 31.428,00 

11. Soro glicofislologico 1:1 c/250 ml UND FARMACE 23ar," as 3,30 R$ 7.873,80 

12# 

Solução gllcofisiológica 1:1 500 ml, em recipiente de sistema fechado (frasco ou bolsa), 
flexível, inerte quimicamente, compatível com equipo para administração de soluções 
parenterais, com solução estéril e apirogénica. 	/ 

' 
UNO 

FARMACE 
40158 R54,00 

R$ 
160.632.00 

13.  
Solução de glicose 5% 100 ml, em recipiente de sistema fechado (frasco ou bolsa), flexivel. 
inerte quimicamente, compatível com equipo para administração de soluções parenterais,

dff»  com solução estéril e apirogénlca. 	/ 	.— 

FARMACE 
12998 R$ 3,10 AS 40.293,80 

14.  
Solução de glicose 5% 250 ml, em recipiente de sistema fechado (frasco ou bolsa), flexível, 
Inerte quimicamente, compatível com equipa para administração de soluções parenterais, 
com solução estéril e apiroflnica. 

UND 8245 
FARMACE 

AS 3,20 AS 26.384,00 

15.  
Solução de glicose 5% 500 ml, em recipiente de sistema fechado (frasco ou bolsa), flexível, 
inerte quimicamente, compatível com equipoyn administração de soluções parenterais, 
com solução estéril e apiro#nica 

UNO 

c  — 
FARMACE 

AS 3.00 
As 

186.240,00 

16.  
Solução de manitol 20% 250 ml, em recipiente de sistema fechado (frasco ou bolsa), flexivel, 
inerte quimicamente, compatível com €qtippata administração de soluções parenterais, 
com solução estéril e aplrogénica. 

UND 

£,_-__ 

FARMACE 
2056 
C" 

R$ 5.70 AS 11.719,20 

17.  
Solução de nnger Q lactato SOOmI, em recipiente de sistema fechado (frasco ou bolsa), 
flexível, inerte quimicamente, compatível com equipo para administração de soluções 

com solução estéril e aplrogénica. 	- 176.170,50
parenterais. 

UND,,' 

FARMACE 
39149, R$ 4,50 

AS 

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 1.823.948,10 (um milhão e oitocentos e vinte e três mil. novecentos e quarenta e oito reais e deis 

-- 	
- LOTE S7- EXCLUSIVO MCEEpL- 

ITEM 	 DESCRIÇÃO   UNIO 	MARCA 	QUANT 	VI.. UNIT 	VIL TOTAL  
Solução de frutose 5% 500m1, em recipiente de sistema fechado (frasco ou bolsa), flexivel, 	 FARMACE 

	

1 	Inerte quimicamente, compatível com equipo para administração de soluções parenterais, 	UNO 	 62 	R$ 3,75 	AS 232,50 
com solução estéril e aplrogênica.  

2. Solução de glicerina 12% c/ sonda- frasco SOOmI 	 UNO 	FARMACE 	128 	as 6,55 	AS 838,40  
3. Água para injeção estéril ampola com Sml 	 UNO 	FARMACE 	300 	as 0,25 	AS 75,00  
4. Água para injeção estéril ampola com lOmI 	 UNO 	FARMACE 	510 	AS 0,23 	as 117,30  

	

S. 	Água para injeção estéril ampola com lOOrnI 	 UNO 	FARMACE 	165 	R$ 3,40 	AS 561,00  
6. Água para injeção estéril ampola com 500m1 	 UNO 	FARMACE 	216 	AS 3,50 	as 756,00  

Solução de cloreto de sódio 0,9% lOOmI, em recipiente de sistema fechado(frasco ou bolsa), 	 FARMACE 
7. flexível, inerte quimicamente, compatível com equipo para administração de soluções 	UNO 	 4050 	R$ 3,00 R$ 12.150,00 

parenterais, com solução estéril e apirogénica.  

Solução de cloreto de sódio 0,9% 250rnl, em recipiente de sistema fechado (frasco ou bolsa), 	 FARMACE 

	

t 	flexível, inerte quimicamente, compatível com equipo para administração de soluções 	UNO 	 2460 	As 3,30 R$ 8.118,00 
parenterais, com solução estéril e apirogénica  

Solução de cloreto de sódio 0.9% SOOmI, em recipiente de sistema fechado (frasco ou bolsa), 	 FARMACE 

	

9. 	flexivel, inerte quimicamente, compatível com equipo para administração de soluções 	UNO 	 3438 	AS 4,00 AS 13.752,00 
parenterais, com solução estéril e apirogênica  

	

10- 
	

Solução de cloreto de Sódio 0,9% 500 ml, em recipiente compatível para uso em curativos, 	
UNO 	

FARMACE 	
243 	AS 400 	AS 97400 

com solução estéril. (Solução para irrigação)  
11. Soro glicofisiologico 1:1 c/250 ml 	 UNO 	FARMACE 	74 	R$ 3,30 	AS 244,20  

Solução glicofisiológica 1:1 500 ml, em recipiente de sistema fechado (frasco ou bolsa), 	 FARMACE 
12. flexível, inerte quimicamente, compatível com equipo para administração de soluções 	UNO 	 1242 	AS 4,00 	AS 4.968,00 

parenterais, com solução estéril e apirogênica.  
13. Solução de glicose 5% 100 ml, em recipiente de sistema fechado (frasco ou boba), flexivej( UNO 	FARMACE 	402 	AS 3,10 R$ 1.246,20  

// centavos). 



AGINA 
fl 

LOTE 57. EXCLUSIVO MEi.rW,..., 
UNID MARc*'"rtNT VI. ITEM DESCRIÇÃO 

inerte quimicamente, compatível com equipo para administraç5o de soluções parenterais, 
com soluço estéril e apirogênica. 

14.  
Soluç5o de glicose 5% 250 mi, em recipiente de sistema fechado (frasco ou bolsa), flexível, 
inerte quimicamente, compativel com equipo para administração de soluções parenterais, 
com soluç3o estéril e apiroflnica. 

UND 
FARMACE 

255 R$3,20 R$816,00 

15.  
Solução de glicose 5% 500 ml, em recipiente de sistema fechado (frasco ou bolsa), flexível, 
inerte quimicamente, compatível com equipo para administração de soluções parenterais, 
com solução estéril e apirogênica 

UND 
FARMACE 

1920 R$ 3.00 R$ 5.760.00 

16.  
Soiuçao de manitol 20% 250 mi, em recipiente de sistema fechado (frasco ou bolsa), flexIvel, 
inerte quimicamente, conipativel com equipo para administração de soluções parenterais, 
com soluç5o estéril e apirogénica. 

UNO 
FARMACE 

64 R$ 5,70 R$ 364,80 

17.  
Soluço de ringer c/ lactato SOOmI, em recipiente de sistema fechado (frasco ou bolsa), 
flexivel, inerte quimicamente, compativel com equipo para administração de soluções 
parenterais, com solução estéril e apirogênica. 

UND 
FARMACE 

1211 R$4,50 R$ 5.449,50 

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 56.420,90 (cinquenta. nb mil  quatrocentos e vinte reais. noventa centavos). 

VALOR TOTAL DA CARTA PROPOSTA: R$ 16.641.966,26 (dezesseis milhões e seiscentos e quarenta e 

um mil e novecentos e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos). 

o Prazo de Entrega: dos bens conforme os termos do edital 

Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 60 (sessenta) dias 

Declaração de que nos preços ofertados estão Incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento 

referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa 

Carta Proposta está em conformidade com as exigèncias do instrumento convocatório (edital). 

Os preços serão propostos de forma completa, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto 
desta licitação, bem como lodos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, (reles, 
seguros, desiocamenios de pessoal, equipamentos, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre 
o objeto licitado, constantes da proposta. 
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A Pregoeira da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

Pregão Eletrônico n0 2018.02.05.1-SRI' 

Data de abertura 2810312018 

Horário de abertura, 10h00 

DECLARAÇÕES 

   

DECLARA. sob as penas da lei. para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova no pmcso licitatório 

na Modalidade PREGÃO EIZItÕNICO te 2018.O2.O5.laP.junto ao Município de HORIZONTE. Estado do Cear* o seguinte (1) que 

dá ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do instrumento convocatório; (2) que tem pleno 

iecimcnto de todos os parâmetros e elementos do Cdliiil e dos produtos a serem ofertados no presente certame licitatório; e (3) que 

sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital. 

DEQ.ARAMOS, que examinamos e concordamos com todas as exigencias constantes das cláusulas do retendo edital de pregão em 

cumprimento pleno com lodos os requisitos de habilitação. com  os documentos devidamente atualizados na forma da legislação 

vigente , que se encontram dentro do envelope 02- Documentos de habilitação, em conformidade com o inciso VII, artigo 40  da 

Lei n° 10.520. de 17/07/2002. para participação do certame licitatório mencionado no preâmbulo desta. 

DECLARA. em atendimento ao previsto no edital Pto EZIN}CO te 2018.02.05.01-SRI' que cumpre os requisitos legais para a 

qualificação como I%licrocmpresa, na forma do art.34. Lei Federal n° 11.488/2007). nos termos do ad 3° da Lei Complementar n° 

123106. e nem possui quaisquer dos impedimentos do § 4° do ad citado, estando apta a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido nos arts 42 a 49 da Lei Complementar n° 123/06 e Lei Complementar n° 147/14. 

DECLARA, para fins do disposto Que. em cumprimento ao estabelecido na Lei Federal n°9.854. de 27/10/1999. publicada no DOU de 

28/10/1999. e ao inciso XXXIII. do artigo 7°. da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno. 

perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos cm trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

• torze) anos. 

DECLARA, sobre as penas da lei para os devidos fins de direito que se possa prestar, especialmente para fins de prova cm processo 

licitatório PREGÃO flZ1MW te 2018.02.OtOlaP. junto ao Município de HORIZONTE. Estado do Ceará, que concorda 

integralmente com os termos deste edital e seus anexos. 

+ DECAiA sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar. especialmente para fazer prova no processo 

licitatório na Modalidade PREGÃO E1EI1.ÕNICO te 2018.02.05.01-SRI'. junto ao Município de HORIZONIt Estado do Ceará. 

Que não fomos declarados inidóneos para licitar ou contratar com a Administração. nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei n° 

8.666193 e que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame 

licitatório. bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32. §20. da Lei 

n.° 8.666/93. 

DECLARA para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório. junto ao Município de 

HORIZONTE Estado do Ceará. que tem pleno conhecimento de todos os parametros e elementos dos produtos a serem ofertados no 

presente certame licitatório c que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital. 
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DEClARA, sob as penas da lei.de  inexistência de dirigentes, gerentes. sócios e/ou responsáveis técnicos. em seu quadro, alguém que 
seja servidor da Administração Municipal. 

DECLARA, que nos valores apresentados já estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários. fiscais e comerciais. 

taxas, transportes (carrego e descarrego), seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o 

fornecimento licitado, inclusive e margem de lucro. 

DEOAS& Assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, que serão executados conforme exigência editalicia e 

contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da ontem de compra. 

DECLARA, que temos pleno conhecimento . aceitação e cumpriremos com todas as obrigações contidas no Mexo 1 - Termo de 

Referência deste edital. 

DEClARA, que não existem em seu quadro de empregados servidores públicos exercendo funções de gerência, administração ou 

tomada de decisão, 

Pelo que. por ser a expressão da verdade. firma a presente, sob as penas da Lei. 

Fortaleza-a. 28 de Março de 2018. 

tr 
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Att 

Pregoeira da Prefeitura Municipal de Horizonte-Ce. 

Número do Prego Eletrônico: 2018.0205.1 - SRP 

CARTA DE PROPOSTA 

    

Objeto: Seleç$o de melhor proposta para Registro de preços visando futuras e eventuais contratações para Aqulslçio de 
medicamento, material de consumo e equipamentos, destinados ao Hospital Municipal, UFA, Unidades de Saúde do Programa 

Saúde da Família de responsabilidade do Fundo Municipal de Saúde do Município de Horizonte/CE, Conforme especificações 
contidas no Termo de Referência. 

TEM 
tnfl1-AMPtAc0NcORPtNClAf 

DESCRIÇÃO LJN1D 
-- - 	 -: 

MARCA 	QUANI VL. UNIT VL TOTAL 
1.  Addo ascórbico SOOmg com 5 ml LVM Ampola FARMACE 12350 P5 0,90 R$ 11.115,00 
2.  Ácido trane4mico ZSOmg com 5 ml LV Ampola FARMACE 11400 R$ 7,25 P5 82.650,00 
3.  Adenosina 6mg com 2 ml IV Ampola FARMACE 2850 as 17,50 aS 49.375,00 
4.  Amicacina 100mg/2 ml IM/EV Ampola FARMACE 475 P5 2,20 P5 1.045,00 
S. Amicacina SOOmg/2 ml IM/EV Ampola FARMACE 475 aS 3,10 P5 1.472,50 
6. Aminofilina 24rng/ml com 10 ml EV/1M Ampola FARMACE 760 R$ 1,25 R$ 950,00 
7. Cloridrato de amiodarona iS0mg3m1 LV Ampola FARMACE 3800 aS 3,10 R$ 11.780,00 
8. Atropina 0,25mg/lml EV/IM/SC Ampola FARMACE 5700 aS 0,40 as 2.280,00 
9. ato de sódio 10% com 10 ml LV Ampola FARMACE 5700 R$ 1,10 R$ 6.270,00 

10. 
li. 

oprida lOmç/2 ml 
etoprofeno 100m com 

inj. IM/EV 
2 ml IM 

Ampola 
Ampola 

FARMACE 
EXTRAFARMA 

21090 
3515 

P5 1.25 
P5 2,14 

P5 26.362,50 
P5 7.522,10 

12.  Cimetidina 300mg com 2 ml LVPM Ampola HYPOFARMA 1320 R$ 0,93 R$ 1.413,60 
13.  

Ciprofloxacino, cloridrato de 20mg, frasco com 100 ml LV Ampola 
FARMACE

11400 P5 3760 
428.640, 00 

14.  Cisatracurlo Smg com 2,5m11 Ampola ISOFARMA 380 R$ 37,60 P5 14188,00 
15.  

Claritromiuna SOOmg IV Ampola 
ISOFARMA 

475 R$ 773.00 as 
36717500 

- 16.  Clindamicina 600.nJmlcom 4 ml IM/EV Ampola HIPOLABOR 13300 aS 6,37 P5 84.721,00 
17.  Clonidina 150.ncg/ml IMJEVI intntecal/, penduraI. Ampola FARMACE 190 P5 12,46 a$ 2.367,40 
18.  Cloreto de potássio 10% com 10 ml LV Ampola FARMACE 8550 P5 0,30 R$ 2.565,00 
19.  Cloreto de sódio 20% com 10 ml LV Ampola ISOFARMA 8835 P5 0,39 aS 3.445,65 

R52.375,00 20.  Oeslar.osideoo,2mgJml com 2mlEV/IM Ampola UNIÃOQUÍMICA 960 a$2,50 
21.  Dexametasona 2mg comi ml LVflM Ampola FARMACE 13200 P5 0,80 as 12.160,0% 

P5 25.00ødl 22.  Dexametasona 4mg com 2,Sml LV/IM Ampola FARMACE 20900 P5 1,20 
23.  Diclofenaco de sódio 25mg/ml com 3 ml Ampola NEOQUIMICA 25650 R$ 0,9$ P5 24.367,50 
24.  Difenidramina lomgfml EV/IM Ampola UNIAO QUIMICA 475 R$ 19,10 P5 9.072,50 
25.  Dimenidrinato + cloridrato de piridoxina 1 ml Ampola UNIAO QUIMICA 23750 a$ 2,30 P5 54.62500 
26.  Dipirona sádica Igcom 2 ml Ampola FARMACE 80750 R$0,79 R563.792,50 

VALOR TOTAL DO LOTE: P5 1.297410,25 (Um mIlhio e duzentos e noventa e sete mil e quatrocentos e deis reais e vinte e cinco 

o€scaao 	 - UNID MARCA QUANT VL UNff - VL TOTAL 
1.  Acido ascórblco SOOmg com 5 ml EV/IM Ampola FARMACE 650 P3 0,90 R$ 585,00 
2.  Ácido tranexámlco 2SOm9 com 5 ml LV Ampola ULTRAFARMA 600 P5 7,25 P5 4.350,00 
3.  Adenosina 6mg com 2 ml IV Ampola HIPOLABOR 150 R$ 17,50 P5 2.625,00 
4.  Amicacina 100m112  mIIMJLV Ampola FARMACE 25 R$ 2,20 P5 55,00 
S. Amicacina SOOmj/2 ml  IM/EV Ampola FARMACE 25 P5 3,10 P3 77,50 
6.  Aminofilina 24mg/ml com 10 ml EV/IM Ampola FARMACE 40 P5 1,25 P5 50,00 
7.  Cloridrato de amiodarona 1SOmgJ3ml LV Ampola FARMACE 200 P5 3,10 P5 620,00 
S. Atropina 0,2SmgJlml EVM/5C Ampola FARMACE 300 P5 0,40 P5 120,00 
9. Bicarbonato de sódio 10% com 10 ml LV Ampola FARMACE 300 P5 1,10 P5 330,00 

10. Bromoprida 10mgf2 ml ml. IM/EV Ampola FARMACE 11.10 P5 1,25 P5 1.387,50 
11. Cetoprofeno lOOrng com 2 ml IM Ampola LXTRAFARMA 185 P5 2,14 P5 395,90 
12. Cimetidina 300mg com 2 ml EV/IM Ampola HVPOFARMA 80 P5 0,93 R$ 74,40 
13. Clprofloxadno, cloridrato de 20mg, frasco com 100 ml LV Ampola FARMACE 600 P5 37,60 P5 22.560,00 
14. Cisatracunio Smg com 2,Sml Ampola ISOFARMA 20 P5 37,60 P5 752,00 
15. Claritromicina SOOmg IV Ampola ISOFARMA 25 P5 773,00 P5 19.325,00 
16. Clindamicina600mg/ml com 4mlIM/EV Ampola HIPOLABOR 700 R56,37 R$ 4,459,W 
17. Clonêdina lSOmcgJmI  lM/EV/ IntratecaV. penduraI. Ampola FARMACE 10 R$ 1246 as 124,60 
18. Cloreto de potássio 10% com 10 ml LV Ampola FARMACE 450 as 0,30 P5 135,00 
19. Cloreto de sódio 20% com 10 ml LV Ampola ISOFARMA 465 as 0,39 115 181,35 
20. Deslanosideo 0,2mg/ml com 2m1 EV/IM Ampola UNIAO QUÍMICA 50 as 2,50 as 125,00 
21. Dexametasona 2mg com 1 ml EV/IM Ampola FARMACE 800 as 0,80 P$ 640 00 



L0TE55-  AM~ un.ã.r4.ic 
ITEM DESCRIÇÃO UNIO MARCA OUANT v 	LI' 

S. Água para injeção estéril ampola com 100m1 UNO FARMACE 5335 RS 	, .139,00 
6.  Água para injeção estéril ampola com 500m1 UNO FARMACE 6984 R$ 3,50 1$ 24.444,00 

7.  
Solução de cloreto de sódio 0,9% lOOmI, em recipiente de sistema fediado(frasco ou bolsa), 
flexível, inerte quimicamente, compatível com equipo para administração de soluções 
parenterais, com solução estéril e apirog&ica. 

UNO 
FARMACE 

130950 R$3,00 
39285000 

8.  
Solução de cloreto de sódio 0,9% 250m1, em recipiente de sistema fechado (frasco ou bolsa), 
flexível, inerte quimicamente, compatível com equipo para administração de soluções 
parenterais, com solução estéril e apirogénica 

UNO 
FARMACE 

79540 R$ 3,30 
4S.2 00 

9.  
Solução de cloreto de sódio 0,9% SOOmI, em recipiente de sistema fechado (frasco ou bolsa), 
flexível, inerte quimicamente, compatível com equipo pala administração de soluções 
parenterais, com solução estéril e apirogênica 

UNO 
FARMACE 

111162 R$ 4,00 
111 648,00 

10 
Solução de cloreto de Sódio 0,9% 500 ml, em recipiente compatível para uso em curativos, 
com solução estéril. (Solução para irrigação) 

UNO 
FARMACE 

7$57 R$ 4,00 R$ 31.428,00 

11.  Soro glicofislologico 1:1 c/250 ml UNO FARMACE 2385 R$3,30 R$ 7.873,80 

12.  
Solução gllcofisiológica 1:1 500 ml, em recipiente de sistema fechado (frasco ou bolsa), 
flexível, inerte quimicamente, compatível com equipo para administração de soluções 
parenterais, com solução estéril e apirogênica. 

UNO 
FARMACE 

40158 R$ 4,00 
Rs 

16063200 

13.  
Solução de glicose 5% 100 ml, em recipiente de sistema fechado (frasco ou bolsa), flexível, 
inerte quimicamente, compatível com equipo para administração de soluções parenterais, 
com solução estéril e apirogênica. 

UNO 
FARMACE 

12998 R$3,10 R$40.293,80 

1419 
 
Solução de glicose 5% 250 ml, em recipiente de sistema fechado (frasco ou bolsa), flexível, 
Inerte quimicamente, compatível com equipo para administração de soluções parenterais, 
com solução estéril e apirogénica. 

UNO 
FARMACE 

8245 R$ 3,20 R$ 26.384,00 

15.  
Solução de glicose S% 500 ml, em recipiente de sistema fechado (frasco ou bolsa), flexível, 
inerte quimicamente, compatível com equipo para administração de soluções parenterais, 
com solução estéril e apirogênica 

UNO 
FARMACE 

62080 R$ 3,00 
18624000 

16.  
Solução de manitol 20% 250 ml, em recipiente de sistema fechado (frasco ou bolsa), flexível, 
inerte quimicamente, compatível com equipo para administração de soluções parenterais, 
com solução estéril e apirogênica. 

UNO 
FARMACE 

2056 R$5,70 R$11.719,20 

17.  
Solução de ringer q lactato SOOml, em recipiente de sistema fechado (frasco ou bolsa), 
flexível, inerte quimicamente, compatível com equipo para administração de soluções 
parenterais, com solução estéril e apirogénica. 

UNO 
FARMACE 

39149 R$ 4,50 
176 170 50 

VALOR TOTAL 00 LOTE: R$ 1.823.948,10 (um milhão e oitocentos e vinte e três mil e novecentos e quarenta e oito reais e deis 
centavos). 

UNID MARCA QUANT VL.UNff VI— TEM -- 	- DESCRIÇÃO 

1.  
TOTAL-Solução de fiutose 5% SOOmI, em recipiente de sistema fechado (frasco ou bolsa), flexível, 
Inerte quimicamente, compatível com equipo para administração de soluções parenterais, 
com solução estéril e apirogênica. 

UNO 
FARMACE 

- 62 C3,75 R$ 232,50 

2.  Solução de glicerina 12% c/ sonda- frasco sOOmI / UNO - FARMACE, 128, R$ 6,55 R$ 838,40 

3.  Água para injeção estéril ampola com Sml UNO FARMACE 300 R$ 0,25 R$ 75,00 
4.  Água para injeção estéril ampola com lOrni 	,- UNO FARMACE 510 R$ 0,23 R$ 117,30 

para injeção estérIl ampola com lOOmI UNO FARMACE 165 	/ R$ 3,40 R$ 551,00 

Si*

Água 
Água para injeção estéril ampola com SOOmI 	/ UNO, FARMACE / 216 / R$ 3,50 R$ 755,00 

7.  
Solução de cloreto de sódio 0,9% lOOmI, em recipiente de sistema fechado(frasco ou bolsa), 
flexível, inerte quimicamente, compatível com equipo para administração de soluções 
parenterais, com solução estéril e apiroflnica./ 

UNO 
- 

FARMACE 

1 

4050 R$ 3,00 11$ 12.150,00 

8.  
Solução de cloreto de sódio 0,9% 250m1, em recipiente de sistema fechado (frasco ou bolsa), 
flexível, inerte quimicamente, compativel com equipo para administração de soluções 
parenterais, com solução estéril e apirogênica 	- 

UNO 
FARMACE 

/ 2460 / R$ 3,30 R$ 8.118,00 

9.  
Solução de cloreto de sódio 0,9% SOOmI, em recipiente de sistema fechado (frasco ou bolsa), 
flexível, inerte quimicamente, compatível com equipo para administração de soluções 
parenterais, com solução estéril e apirogênica  

UNO 
FARMACE 

3438 R$ 4,00 R$ 13.752,00 

10 
Solução de cloreto de Sódio 0,9% 500 ml, em recipiente compatível para uso em curativos, 
com solução estéril.JSolução para irrigação) 	/ UNO 

FARMACE 
243 R$ 400 ' R$ 97200 

"*1. Sorqgjojlsiologic&1:1c1250m1 	- UNO • FARMACE 74 R$3,30 R$244,20 

9' 
12.  

Solução :glicofisiológica 1:1 500 ml, êm recipiente de sistema fechado (frasco ou bolsa), 
flexível, inerte qulmicaflente, compatível com equipo para administração de soluções 
parenterais, com solução estéril e apirogênica. 	/ 

UNO ,-  
FARMACE 

- 1242 / R$ 4.00 R$ 4.968,00 

13.  
Solução de glicose 5% 100 ml, em recipiente de sistema fechado (frasco ou bolsa), flexível, 
inerte quimicamente, compatível com equipo para administração de soluções parenterais, 
com solução estéril e apirogênica. 	/ 

UNO 
FARMACE 

- 
402 R$ 3,10 e 1.245,20 

14.  
Solução de glicose 5% 250 ml, em recipiente de sistema fechado (frasco ou bolsa), flexível, 
Inerte quimicamente, compatível com equipo para administração de soluções parenterais, 
com solução estéril e apirogênica. 

UNO/  / 
FARMACE 

255 R$ 3,20 R$ 816,00 

15.  Solução de glicose 5% 500 ml, em recipiente de sistema fechado (frasco ou bolsa), flexível, UNO FARMACE 1920 R$ 3,00 R$ 5.760,00 
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inerte quimicamente, compatível com equipo para administração de soluções parenterais, 
com s0luçO estéril e apiragênica 

16.  
Solução de manitol 20% 250 ml, em recipiente de sistema fechado (frasco ou bolsa), flexivel, 
inerte quimicamente, co.npativel com equipo para administração de soluções parenterais, 
com soluç3o estéril e apirogênica. 	..-' 

UNO 
.7 

FARMACE 

.7  
64 R$ 5,70 R$ 364,8(1 

17.  
Solução de rtner ei lactato SOOmI, em recipiente de sistema fechado (frasco ou bolsa), 
flexivel, inerte quimicamente, compatível com equipo para administração de soluções 
parenterais, com solução estéril e apirogênica. 

UNO 
FARMACE 

7 
1211 

7 
R$ 4.50 

- 

R$ 5.449,50 

VALOR TOTAL DO LOTE: R556.420,9O (cinquenta e seis mil e quatrocentos e vinte reais à noventa centavos). 

VALOR TOTAL DA CARTA PROPOSTA: R$ 16.641.966,26 (dezesseis milhões e seiscentos e quarenta e 

um mil e novecentos e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos). 

Prazo de Entrega: dos bens Conforme 05 termos do edital 

Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 60 (sessenta) dias 

Declaração de que nos preços ofertados estão Incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento 

referentes a tributos, encargos sociais e demais ónus atinentes à execução do objeto desta licitação. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nona 

Cara Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 

Os preços serão propostos de forma completa. computando todos os custos nrreccirios para o atendimento do objeto 
desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, 
seguros, deslocamentos de pessoal, equipamentos, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre 
o objeto licitado, constantes da proposta. 

3 
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A Pregoeira da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

Pregão Eletrônico no  2018.02.05.1-SRP 

Data de abertura, 2810312018 

Horário de abertura. 10h00 

DECLARAÇÕES 

DECAiA, sob as penas da lei, para lodos os fins de direito a que se possa prestar. especialmente para fazer prova no processo licitatório 

na Modalidade PREGÃO UZI'RÕNICO W 2018.02.05.1-SRP. junto ao Município de HORIZONTE. Estado do Ceará, o seguinte. (1) que 

dá citicia de que cumpre plenamente os requisitas de habilitação constantes do instrumento convocatório, (2) que tem pleno 

• ecimento de todos os parâmetros c elementos do Edital e dos produtos a serem ofertados no presente certame licitatório; e (3) que 

sua proposta atende integralmente aos requisitas constantes neste edital. 

DECUR^ que examinamos e concordamos com todas as exigências constantes das cláusulas do referido edital de pregão em 

cumprimento pleno com todos os requisitas de habilitação. com  os documentos devidamente atualizados na forma da legislação 

vigente, que se encontram dentro do envelope 102- Documentos de habilitação em conformidade com o inciso VIl, artigo 40  da 

Lei n° 10.520. de 17/07/2002. para participação do certame licitatório mencionado no preambulo desta. 

DEQSRA. em atendimento ao previsto no edital Freglo FJZFRONICO N°  201&02.05.01-W que cumpre os requisitas legais para a 

qualificação como Microempresa. na  forma do ait34. Lei Federal n° 1I.48812007). nos termos do art 30  da Lei Complementar n° 

123106. e nem possui quaisquer dos impedimentos do § 40  do art citado, estando apta a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido nos arts 42 a 49 da Lei Complementar n° 123)06 e Lei Complementar n° 147114. 

DECAIA. para fins do disposto Que, em cumprimento ao estabelecido na Lei Federal n°9.854, de 27110/1999, publicada no DOU de 

28/10/1999. e ao inciso XXXIII, do artigo 7°. da Constituição Federal, não emprega menores de IS (dezoito) anos em trabalho noturno. 

perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz. a partir de 14 

• orze) anos. 

DECLARA sobre as penas da lei pua os devidos fins de direito que se possa prestar. especialmente para fins de prova em processo 

licitatôrio PREGÃO UZTRÕNICO W 201&02.05,01-P. junto ao Municlpio de HORIZONTE. Estado do Ceará. que concorda 

integralmente com os termos deste edital e seus anexos. 	 à/ 

+ D^ sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar. ëspecialmentc para fazer prova no processo 

licitatôrio na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N° 2018.O2.0501-flE junto ao Municipio de HORIZONTE. Estado do Ceará. 

Que não fomos declarados inidóneos para licitar ou contratar com a Administração, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei n° 

8.666/93 c que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame 

licitatôrio, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do ar[. 32. §20.  da Lei 

n.° 8.666/93. 

DECLARA para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório. junto ao Município de 

HORIZONTE Estado do Ceará. que tem pleno conhecimento de todos os parãmetros e elementos dos produtos a serem ofertados no 

presente certame licitatório e que sua proposta atende integralmente aos requisitas constantes neste edital. 
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DEQS1S sob as penas da lei.de  inexistencia de dirigentes, gerentes, sécios e/ou responsáveis técnicos, cm seu quadro, alguém que 

seja servidor da Administração Municipal. 

DECLARA, que nos valores apresentados já estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais. 

taxas, transportes (carrego e descarrego). seguros. deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o 

fornecimento licitado. inclusive e margem de lucro. 

DECI.AR& Assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, que serão executados conforme exigéncia cditallcia e 

contratual, e que serão iniciados a partir da data de recebimento da ordem de compn. 

DEQAR& que temos pleno conhecimento, aceitação e cumpriremos com todas as obrigações comidas tio Mexo 1 - Termo de 

Referencia deste edital. 

DEQIAR& que não existem em seu quadro de empregados servidores públicos exercendo funções de gerõncia, administração ou 

tomada de decisão. 

Pelo que. por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

Fortaleza-Ce. 28 de .Março de 2018. 
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