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CONTRATO 

 

Contrato de fornecimento parcelado que entre si 

celebram o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

BREJO DA MADRE DE DEUS e a empresa STAR 

MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR, tendo 

como: 

CONTRATANTE: o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJO DA MADRE DE DEUS/PE, 

pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 09.159.378/0001-07, situado à Praça Vereador 

Abel de Freitas, N° 64, Centro, Brejo da Madre de Deus/PE, neste ato neste ato representado pelo seu 

Secretário, o Sr. Evandro José da Silva, residente e domiciliado a Rua Panamá, nº 30, Camboge, 

Moreno/PE, portador da cédula de identidade Nº 7.788.287 SDS/PE e CPF Nº 088.881.014-89; 

CONTRATADA: a empresa STAR MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR, inscrita no CNPJ sob 

o n.º 37.573.478/0001-10, com sede na R Joaquim Sabino Coelho, sn, Quadra A 07 B, Porta Florada, Gravatá 

-PE, CEP 55.640-253 neste ato representada pela seu sócio administrador o Sr. Denílson de Araújo Silva, 

portador do CPF no 678.333.064-87, Carteira Nacional de Habilitação no 01792067760, órgão expedidor 

DETRAN - AL, residente e domiciliado na Rua Coronel Lima Rocha, n° 1291, pinheiro, CEP 57.055-502, 

Maceio-AL. 

*Em caso de assinatura através de procurador, este deverá estar munido de instrumento público de 

procuração, nos termos do art. 131 e seguintes do Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME JURÍDICO 

Parágrafo Único: O fornecimento do objeto do presente Contrato, plenamente vinculado ao pregão e à 

proposta, rege-se pela n.º 8.666, de 21.06.93, Art. 24, inciso IV por suas cláusulas e pelos preceitos de 

direito público, aplicando-se-lhe, supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e 

Disposições de Direito Privado. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

Parágrafo Único: contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos e insumos, 

para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Brejo da Madre de Deus. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO 

Parágrafo Primeiro: O prazo para execução do presente contrato será a partir da data de sua assinatura 

do contrato e da ordem de fornecimento e terá vigência de 120 (cento e vinte) dias, até que sejam 

resolvidas todas as obrigações contratuais ou até a finalização do pregão eletrônico, o que ocorrer 

primeiro, podendo ainda ser prorrogado, a critério da contratante, caso seja de interesse da administração 

justificadamente, visando o interesse público, nos temos da legislação em vigor.  

Parágrafo Segundo: O prazo para início do fornecimento do objeto licitado será de 05 (cinco) dias, 

posterior a emissão da ordem de fornecimento, expedida pelo Fundo Municipal de Saúde de Brejo da 

Madre de Deus. 

 

CONTRATO N° 009/2021 
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Parágrafo Terceiro A contratada ficará obrigada a providenciar o objeto do presente edital, em caso de 

falta dos produtos na sua empresa, não podendo interromper o fornecimento, sem que isto acarrete 

qualquer ônus a Administração ou importe na relevação das sanções previstas na legislação vigente. O 

prazo para regularização do fornecimento será de até 24 horas contado do recebimento da solicitação da 

Prefeitura 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Parágrafo primeiro: Como contraprestação ao fornecimento do objeto deste acordo, o Contratante 

pagará à Contratada o valor de R$ 99.703,58 (noventa e nove mil, setecentos e três reais e cinquenta e 

oito centavos), de acordo com o fornecimento do objeto, conforme planilha contida no ANEXO I deste 

contrato. 

Parágrafo segundo: O Contratante efetuará o pagamento das faturas referentes ao fornecimento do 

objeto deste Contrato, até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da entrada das mesmas no protocolo da 

Secretaria de Finanças, localizado no endereço constante no rodapé deste documento. 

Parágrafo terceiro: O pagamento dos valores acima mencionados fica condicionado à comprovação do 

pagamento dos encargos previdenciários e sociais da Contratada. 

Parágrafo quarto: Ocorrendo atraso no pagamento, desde que para tanto a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela 

variação acumulada do Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M).  

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Parágrafo Único: Os recursos para a realização do objeto do presente são oriundos das seguintes rubricas 

orçamentárias: 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Órgão: 03 - Entidade Supervisionada 

Unidade: 03 - Fundo Municipal de Saúde 

Função: 10 - Saúde 

Subfunção: 301 – Atenção Básica 

Programa: 1001- Promoção a Saúde de Qualidade 

Atividade: 2117 0000 - Manutenção Das Estratégias De Saúde Da Família - ESF 

Dotação: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 

 

Órgão: 03 - Entidade Supervisionada 

Unidade: 03 - Fundo Municipal de Saúde 

Função: 10 - Saúde 

Subfunção: 303 – Suporte Profilático e Terapêutico 

Programa: 1002 - Suporte Aos Serviços De Saúde 

Atividade: 2131 0000 - Manutenção Do Programa De Assistência Farmacêutica Básica 

Dotação: 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuito 

 

Órgão: 03 - Entidade Supervisionada 

Unidade: 03 - Fundo Municipal de Saúde 
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Função: 10 - Saúde 

Subfunção: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial 

Programa: 1001 - Promoção À Saúde De Qualidade 

Atividade: 2124 0000 Ampliação Da Estrutura Física Da Média E Alta Complexidade 

Dotação: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL 

Parágrafo primeiro: O acompanhamento e a fiscalização do fornecimento do objeto deste termo 

contratual serão exercidos por servidor designado pelo órgão solicitante.  

Parágrafo segundo: A fiscalização será exercida pela Contratante e não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua 

ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus prepostos.  

Parágrafo terceiro: Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pelo fornecimento 

de todo objeto. 

Parágrafo quarto: O objeto deste contrato será recebido: 

   Provisoriamente, pelo(a) servidora designado(a) – do CONTRATANTE, para efeito de posterior 

verificação de conformidade do produto com as especificações;  

a) Definitivamente, pelo(a) servidora designado(a) – do CONTRATANTE, após a conferência, 

verificação da qualidade e da conformidade dos produtos fornecidos com a proposta apresentada.  

b) O objeto deverá ser entregue na Rua Nossa Senhora de Lourdes, n° 13, Brejo da Madre de Deus – 

PE. Cep: 55170-000 

Parágrafo quinto: O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez 

e segurança do fornecimento do objeto, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato.   

Parágrafo sexto: Caso o objeto contratual não esteja de acordo com os termos da proposta apresentada, 

bem como não atenda ao contido no edital, será o mesmo rejeitado, caso em que terá a CONTRATADA 

o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir do recebimento do comunicado expedido pelo 

CONTRATANTE, para sanar os problemas detectados e, se for o caso, refazer a entrega do objeto. A 

CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 

total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 

da execução ou de materiais empregados.  

Parágrafo sétimo: O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei n.º 10.520/02 respondendo cada uma pelas 

consequências de sua inexecução total ou parcial.  

Parágrafo oitavo: Nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, a execução do contrato deverá ser 

acompanhada e fiscalizada por um representante do CONTRATANTE especialmente designado, 

permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa 

atribuição. Os representantes do CONTRATANTE, sob pena de responsabilização administrativa, 

anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando 

o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. As decisões e providências que 
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ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em 10 (dez) dias 

corridos para a adoção das medidas convenientes.   

Parágrafo nono: A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente ao 

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo 

ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.   

Parágrafo décimo: O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento do objeto em 

desacordo com o contrato.  

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE 

Parágrafo único: O regime jurídico que rege este acordo confere ao Município as prerrogativas 

constantes do art. 77 e seguintes da Lei 8.666/93, as quais são reconhecidas pela Contratada. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Parágrafo primeiro: São obrigações da CONTRATADA:  

a) Fornecer, mediante solicitação escrita, todas as informações julgadas relevantes pelo 

CONTRATANTE;  

b) Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos conforme especificados neste Contrato, sujeitando-

se às sanções estabelecidas neste contrato e nas Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02;  

c) Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 

esclarecimentos julgados necessários;  

d) Manter, durante o período de vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital do presente Pregão; 

e) Fornecer o objeto contratado de acordo com as especificações do presente Pregão;  

f) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução do Contrato. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, 

fiscais e comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento. O 

CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, 

como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA; 

g) Observar os prazos de fornecimentos;  

h) Arcar com os seguros que decorram direta ou indiretamente do contrato, bem como oriundos de 

quaisquer acidentes e/ou danos causados aos CONTRATANTES e a terceiros;  

i) Comunicar a CONTRATADA por escrito quando forem verificadas situações inadequadas ao 

fornecimento; 

j) Os itens que necessitam de acondicionamento especial, como refrigeração, por exemplo, deverão ser 

entregues em carros e em condições apropriadas e condizentes com as necessidades de manutenção da 

integridade do produto. 
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CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Parágrafo único: São obrigações do CONTRATANTE:  

a) Pagar as faturas decorrentes da obrigação contratual avençada;  

b) Acompanhar e fiscalizar o bom fornecimento do objeto e aplicar as medidas corretivas necessárias, 

inclusive as penalidades contratual e legalmente previstas, comunicando à CONTRATADA as 

ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas;  

c) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos funcionários da 

CONTRATADA;  

d) Publicar o extrato deste contrato no Diário dos Municípios (AMUPE);  

e) Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato nos termos deste contrato; e 

f) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 

contratada; 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 

Parágrafo primeiro: O presente Contrato poderá ser rescindido nas seguintes condições, sem prejuízo 

do disposto na Lei n.º 8.666/93, com as alterações introduzidas por leis posteriores. 

a) Pelo Contratante: Unilateralmente, em caso de inexecução do objeto contratado, bem como 

variação de interesse, nos termos do art. 58, I, c/c art. 79, I, da Lei 8.666/93. Não sendo permitida esta 

ao Contratado, por tratar-se de preceito de ordem pública, em que se observa o interesse público, e 

atribuível, tão somente, ao Ente Federativo. 

b) Por ambas as partes: Na ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovado, 

tornando absolutamente inviável a execução do Contrato. 

Parágrafo segundo: Na hipótese de rescisão contratual nas formas previstas nos incisos I a XI, art. 78 da 

Lei n.º 8.666/93, terá a Contratada direito, exclusivamente, ao pagamento dos materiais fornecidos e 

aceitos. 

Parágrafo terceiro: Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII, art. 78 da Lei n.º 

8.666/93 sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados 

que houver sofrido, tendo ainda direito a pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da 

rescisão. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE E DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS 

Parágrafo primeiro: De acordo com o artigo 40, XI, da Lei 8.666/93 e com a Lei Estadual n.º 12.932 de 

05.12.2005.  

Parágrafo segundo: Nas alterações de contratos observar-se-á o disposto no Art. 65 da Lei nº 8666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 
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Parágrafo primeiro: O cometimento de irregularidades na execução deste contrato administrativo 

sujeitará a CONTRATADA à aplicação de sanções administrativas, nos termos das Leis Federais 8.666/93 

e 10.520/02. 

Parágrafo segundo: Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado do objeto deste contrato, 

sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente justificados e 

comprovados, a critério da Administração, e ainda garantida a prévia e ampla defesa, serão aplicadas às 

seguintes cominações, cumulativamente ou não:  

a) Multa, nos seguintes termos; 

b) Pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor global, por 

dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do objeto não fornecido;  

c) Pela recusa em realizar o fornecimento do objeto, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento 

do prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do objeto;  

d) Pela demora em substituir ou corrigir falhas do fornecimento do objeto, a contar do segundo dia da 

data da notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do bem, por dia decorrido, até o limite de 

10% (dez por cento) do valor do objeto não substituído/corrigido;  

e) Pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no fornecimento do objeto, entendendo-se 

como recusa do objeto não efetivado nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez 

por cento) do valor dos bens rejeitados;  

f) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada no termo contratual ou nas Leis Federais nos 

8.666/93, 10.520/2002 e 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) ou no instrumento convocatório 

e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor contratual, para cada evento; e 

g) Impedimento de licitar e contratar com o Estado de Pernambuco e descredenciamento do sistema de 

cadastro estadual, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, do licitante que não celebrar o contrato, e da 

CONTRATADA que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 

ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do contrato.  

Parágrafo terceiro: Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA, estará sujeita às 

penalidades tratadas nos incisos I e II do § 2º:  

a) Pelo descumprimento do prazo de fornecimento;  

b) Pela recusa em atender alguma solicitação para correção na entrega, caracterizada se o atendimento 

à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da data da rejeição, devidamente 

notificada;  

c) Pela não execução do fornecimento de acordo com as especificações e prazos estipulados neste 

contrato.  

Parágrafo quarto: Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, 

às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 durante o prazo de execução 

contratual.  
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Parágrafo quinto: As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o 

seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.  

Parágrafo sexto: Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à CONTRATADA as 

importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Estado, ou 

por qualquer outra forma prevista em lei.  

Parágrafo sétimo: A competência para aplicar todas as sanções será do representante legal do 

CONTRATANTE. 

 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICIDADE 

Parágrafo primeiro: Conforme disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93, a publicação do 

presente instrumento será efetuada em extrato, no local de costume, até o 5º (quinto) dia útil do mês 

seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, correndo à conta do 

Município de Brejo da Madre de Deus a respectiva despesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO E DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Parágrafo primeiro: Nos termos do § 3º do art. 55 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, no ato 

da liquidação da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão, aos órgãos incumbidos da 

arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado ou Município, as características e os valores pagos, 

tudo em conformidade com o disposto no art. 63 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964. 

Parágrafo seguindo: Sob o pálio do art. 55, § 2º, da Lei 8.666/93, fica eleito o foro da Comarca de Brejo 

da Madre de Deus/PE, como competente, para dirimir dúvidas ou controvérsias decorrentes da execução 

do presente Contrato. 

Parágrafo terceiro: E, por estarem justos e acordados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de 

igual teor e para um só efeito legal, na presença das testemunhas que também assinam. 

Brejo da Madre de Deus, 25 de fevereiro de 2021. 

 

 

________________________________________________________________ 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJO DA MADRE DE DEUS/PE 

Evandro José da Silva 

Secretário / Contratante 

 

 

      

________________________________________________________________ 

  STAR MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR 

Denílson de Araújo Silva 
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Representante Legal 

 

 

Testemunhas: 

 

 

_________________________________               _________________________________ 

CPF/MF:        CPF/MF: 

 

 

  



                                                                FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE DE BREJO DA MADRE DEUS/PE 

Fundo Municipal de Saúde de Brejo da madre de Deus/PE, CNPJ nº 09.159.378/0001-07, Praça 
Vereador Abel de Freitas, N° 64, Centro, CEP: 55.170-000, Brejo da Madre de Deus/PE  

ANEXO I 

MATERIAL MÉDICO 

ITEM DESCRICÃO UND QTD VALOR VALOR TOTAL 

45 

CATETER P/ VENOPUNÇÃO 16 COM CATETER 

EXTERNO CONFECCIONADO EM TEFLON CX/ 100 

UND 

CX 20 R$ 90,20 R$ 1.804,00 

46 

CATETER P/ VENOPUNÇÃO 18 COM CATETER 

EXTERNO CONFECCIONADO EM TEFLON CX/ 100 

UND 

CX 20 R$ 90,20 R$ 1.804,00 

47 

CATETER P/ VENOPUNÇÃO 20 COM CATETER 

EXTERNO CONFECCIONADO EM TEFLON CX/ 100 

UND 

CX 20 R$ 90,20 R$ 1.804,00 

48 

CATETER P/ VENOPUNÇÃO 22 COM CATETER 

EXTERNO CONFECCIONADO EM TEFLON CX/ 100 

UND 

CX 50 R$ 90,20 R$ 4.510,00 

49 

CATETER P/ VENOPUNÇÃO 24 COM CATETER 

EXTERNO CONFECCIONADO EM TEFLON. CX/ 

100 UND 

CX 50 R$ 95,70 R$ 4.785,00 

66 ESPARADRAPO 10CMX4,5M CX/72 UND UND 1000 R$ 7,84 R$ 7.840,00 

85 
LUBRIFICANTE MINERAL P/ INSTRUMENTAIS 

PERMEÁVEL AO VAPOR COM PH NEUTRO 
UND 150 R$ 57,20 R$ 8.580,00 

96 
MÁSCARA DESCARTÁVEL BRANCA COM 

PREGAS C/ 100 
CX 65 R$ 102,30 R$ 6.649,50 

97 
MÁSCARA DESCARTÁVEL BRANCA COM 

PREGAS C/ 50 
CX 200 R$ 55,00 R$ 11.000,00 

100 REVELADOR P/ RAIO X  P PREPARO 38 LITROS UND 4 R$ 551,94 R$ 2.207,76 

 

FARMÁCIA BÁSICA 

ITEM DESCRICÃO UND QTO VALOR VALOR TOTAL 

119 AMOXICILINA PÓ P/ SUSP. 250MG C/60ML FR 650 R$ 3,74 R$ 2.431,00 

131 
CEFALEXINA SÓDICA OU CLORÍDRATO 

CÁPSULA 500MG CX/ 200 COMP 
COM 10000 R$ 0,45 R$ 4.500,00 

132 CEFALEXINA SUSP. 250MG/5ML C/60ML FR 100 R$ 8,38 R$ 838,00 

141 DIPIRONA 500MG CX/240 COMP COM 6720 R$ 0,15 R$ 1.008,00 

157 LOSARTANA POTASSICA 50MG CX/30 COMP COM 32490 R$ 0,19 R$ 6.173,10 

173 OMEPRAZOL 20MG CX/56 COMP COM 3248 R$ 0,14 R$ 454,72 

174 PARACETAMOL GOTAS C/10ML FR 325 R$ 1,23 R$ 399,75 

175 PARACETAMOL 500MG CX/500 COMP COM 6500 R$ 0,12 R$ 780,00 

186 
SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRINA 

0,8% C/100ML 
FR 2000 R$ 4,94 R$ 9.880,00 

 



                                                                FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE DE BREJO DA MADRE DEUS/PE 

Fundo Municipal de Saúde de Brejo da madre de Deus/PE, CNPJ nº 09.159.378/0001-07, Praça 
Vereador Abel de Freitas, N° 64, Centro, CEP: 55.170-000, Brejo da Madre de Deus/PE  

MEDICAMENTOS 

ITEM DESCRICÃO UND QTO VALOR VALOR TOTAL 

190 
ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML CX/05 AMP 

C/5ML ADUL/PED 
AMP 100 R$ 5,05 R$ 505,00 

205 DESLANOSIDIO 0,2MG/ML (CX C/ 50) CX 17 R$ 101,75 R$ 1.729,75 

239 PROMETAZINA 50MG CX/100 AMP C/2ML CX 20 R$ 338,80 R$ 6.776,00 

241 
SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML CX/100 AMP 

(SISTEMA FECHADO/TIPO BOLSA) 
CX 40 R$ 331,10 R$ 13.244,00 

190 
ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML CX/05 AMP 

C/5ML ADUL/PED 
AMP 100 R$ 5,05 R$ 505,00 

205 DESLANOSIDIO 0,2MG/ML (CX C/ 50) CX 17 R$ 101,75 R$ 1.729,75 

239 PROMETAZINA 50MG CX/100 AMP C/2ML CX 20 R$ 338,80 R$ 6.776,00 

241 
SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML CX/100 AMP 

(SISTEMA FECHADO/TIPO BOLSA) 
CX 40 R$ 331,10 R$ 13.244,00 

 VALOR TOTAL   R$ 99.703,58 

 

 


