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VALOR VALOR

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE UNITÁRIO R$ TOTAL R$

1 SULFATO DE SALBUTAMOL 0,5MG/ML 1000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : SULFATO DE SALBUTAMOL 0,5MG/ML - Solução

Injetável - Ampôla. A embalagem deve conter venda proibida pelo

comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado

de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante

conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora

do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido

por tradutor oficial.

2 CARVEDILOL 25MG 6000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : CARVEDILOL 25MG - Comprimido. A embalagem

do produto deverá conter a seguinte impressão venda proíbida pelo

comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado

de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante

conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora

do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido

por tradutor oficial.

3 MALEATO DE ENALAPRIL 10MG 6000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : MALEATO DE ENALAPRIL 10MG - Comprimido. A

embalagem do produto deverá conter a seguinte impressão venda

proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa

e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do

fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de

fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de

origem traduzido por tradutor oficial.

4 RILUZOL 50MG 10000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : RILUZOL 50MG - Comprimido. A embalagem do

produto deverá conter a seguinte impressão venda proíbida pelo

comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado

de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante

conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora

do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido

por tradutor oficial.

5 IBUPROFENO 300MG COMPRIMIDO 60000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : IBUPROFENO 300MG - Comprimido. A

embalagem do produto deverá conter a seguinte impressão venda

proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa

e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do

fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de

fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de

origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:

Valor total extenso:

          BAIRRO : Morumbi   CIDADE : Tucumã - PA

          CNPJ : 11.234.776/0001-92

Valor total extenso:

Valor total extenso:

          NOME: COMISSÃO DE PREGÃO                      

          ENDEREÇO: RUA DO CAFÉ S/Nº                                  

EMPRESA : 

          NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                    

          ENDEREÇO : Rua do Café, s/n                                  

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Proposta de preços

PREGAO                              No: 9/2019-00077   

Prefeitura Municipal de Tucumã                    

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Página 1



Planilha1

6 NIFEDIPINO 10 MG 12000,000 COMPRIMI 0,00 0,00
Especificação : NIFEDIPINO 10MG - Comprimido, Deve conter na

embalagem a descrição proibida a venda pelo comércio.

Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas

Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme

resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do

mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por

tradutor oficial.

7 MESILATO DOXAZOSINA 2MG 10000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG - Comprimido.

A embalagem do produto deverá conter a seguinte impressão

venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na

Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle -

CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em

caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do

país de origem traduzido por tradutor oficial.

8 MESILATO DOXAZOSINA 4MG 10000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : MESILATO DE DOXAZOSINA 4MG - Comprimido.

A embalagem do produto deverá conter a seguinte impressão

venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na

Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle -

CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em

caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do

país de origem traduzido por tradutor oficial.

9 FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 1MG/ML 5000,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA -

Solução Oral - Frasco. A embalagem deve conter venda proibida

pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e

Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do

fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de

fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de

origem traduzido por tradutor oficial.

10 CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG COMPRIMIDO 40000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG -

Comprimido. A embalagem deverá conter a impressão venda

proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa

e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do

fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de

fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de

origem traduzido por tradutor oficial.

11 DIPIRONA 500MG/ML 5000,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : DIPIRONA 500MG/ML - Solução Injetável - Ampôla. 

A embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo

comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado

de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante

conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora

do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido

por tradutor oficial.

12 HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5MG/ML 10000,000 FRASCO  0,00 0,00
Especificação : HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5MG/ML -

Suspensão Oral - Frasco. A embalagem do produto deverá conter

a seguinte impressão venda proíbida pelo comércio. Apresentar

registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas,

Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução

Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul,

apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor

oficial.

13 IBUPROFENO 50MG/ML 12000,000 FRASCO  0,00 0,00

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:
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Especificação : IBUPROFENO 50MG/ML - Suspensão Oral -

Frasco. A embalagem do produto deverá conter a seguinte

impressão venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos

produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e

Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº

460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar

documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

14 BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML 12000,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML - Suspensão

Oral - Frasco. A embalagem do produto deverá conter a seguinte

impressão venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos

produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e

Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº

460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar

documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

15 IODO 20MG/ML + IODETO DE POTÁSSIO 40MG/ML 5000,000 FRASCO  0,00 0,00
Especificação : IODO + IODETO DE POTÁSSIO (20MG/ML +

40MG/ML) - Solução - Frasco. A embalagem do produto deverá

conter a seguinte impressão venda proíbida pelo comércio.

Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas

Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme

resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do

mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por

tradutor oficial.

16 CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20MG/ML (2%) 1000,000 AMPOLA  0,00 0,00
Especificação : CLORIDDRATO DE LIDOCAÍNA 20MG/ML (2%) -

Solução Injetável - Ampôla. A embalagem do produto deverá

conter a seguinte impressão venda proíbida pelo comércio.

Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas

Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme

resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do

mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por

tradutor oficial.

17 DIPIRONA 500MG 120000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : DIPIRONA 500MG - Comprimido. A embalagem do

produto deverá conter a seguinte impressão venda proíbida pelo

comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado

de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante

conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora

do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido

por tradutor oficial.

18 CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG 10000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG -

Comprimido. A embalagem do produto deverá conter a seguinte

impressão venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos

produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e

Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº

460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar

documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

19 AMOXICILINA 50MG/ML 12000,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : AMOXICILINA 50MG/ML - Frasco. A embalagem

do produto deverá conter a seguinte impressão venda proíbida pelo

comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado

de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante

conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora

do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido

por tradutor oficial.

20 SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG 12000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:
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Especificação : SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG -

Comprimido de Liberação Prolongada. A embalagem do produto

deverá conter a seguinte impressão venda proíbida pelo comércio.

Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas

Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme

resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do

mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por

tradutor oficial.

21 SUCCINATO DE METOPROLOL 100MG 10000,000 COMPRIMI 0,00 0,00
Especificação : SUCCINATO0 DE METOPROLOL 100MG -

Comprimido de Liberação Prolongada. A embalagem do produto

deverá conter a seguinte impressão venda proíbida pelo comércio.

Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas

Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme

resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do

mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por

tradutor oficial.

22 CARVEDILOL 12,5 MG - COMPRIMIDO 7000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : CARVEDILOL 12,5MG - Comprimido. A

embalagem do produto deverá conter a seguinte impressão venda

proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa

e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do

fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de

fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de

origem traduzido por tradutor oficial.

23 CLORIDRATO DE CLINDAMICINA. 300MG 7000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG -

COMPRIMIDO. A embalagem deverá conter a impressao venda

proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa

e Certificado de Boas Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do

fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de

fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de

origem traduzido por tradutor oficial.

24 CEFTRIAXONA 1G. 7000,000 AMPOLA  0,00 0,00
Especificação : CEFTRIAXONA 1G - AMPOLA. A embalagem

deverá conter a impressao venda proibida pelo comércio.

Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas

Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme

resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do

mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por

tradutor oficial.

25 DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML AMPOLA 2ML 12000,000 AMPOLA  0,00 0,00
Especificação : DIPIRONA sódica 500 mg/ml ampola 2mL. A

embalagem deverá conter a impressao venda proibida pelo

comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado

de Boas Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante

conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora

do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido

por tradutor oficial.

26 RANITIDINA 25MG/ML 6000,000 AMPOLA  0,00 0,00
Especificação : RANITIDINA 25MG/ML - AMPOLA. A embalagem

deverá conter a impressao venda proibida pelo comércio.

Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas

Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme

resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do

mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por

tradutor oficial.

27 DIAZEPAM COMPRIMIDO 10 MG 10000,000 COMPRIMI 0,00 0,00
Especificação : DIAZEPAM comprimido 10 mg, a embalagem

devera conter a impressão venda proibida pelo comércio.

Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas

Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme

resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do

mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por

tradutor oficial.

28 PROMETAZINA 25MG 30000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:
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Especificação : Comprimido 25mg, a embalagem deverá conter a

impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos

produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e

Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº

460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar

documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

29 CARBAMAZEPINA 400MG 25000,000 COMPRIMI 0,00 0,00
Especificação : CARBAMAZEPINA 400MG - Comprimido. A

embalagem devera conter a impressão venda proibida pelo

comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado

de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante

conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora

do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido

por tradutor oficial.

30 CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25MG 10000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25mg -

Comprimido. A embalagem devera conter a impressão venda

proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa

e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do

fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de

fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de

origem traduzido por tradutor oficial.

31 CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA - 50MG 10000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 50mg -

Comprimido. A embalagem devera conter a impressão venda

proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa

e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do

fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de

fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de

origem traduzido por tradutor oficial.

32 HALOPERIDOL  5MG/ML 100,000 AMPOLA  0,00 0,00
Especificação : Haloperidol 5mg/ml - Ampôla. A embalagem devera

conter a impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar

registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas,

Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução

Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul,

apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor

oficial.

33 GLICLAZIDA 60MG 2000,000 COMPRIMI 0,00 0,00
Especificação : GLICLAZIDA 60MG - Comprimido. A embalagem

deverá conter a impressão venda proíbida pelo comércio.

Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas

Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme

resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do

mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por

tradutor oficial.

34 MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG 1500,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20mg -

Comprimido. A embalagem deverá conter a impressão venda

proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa

e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do

fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de

fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de

origem traduzido por tradutor oficial.

35
CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 

1.500MG (600MG CÁLCIO +400UI) 3000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL

1.500MG (600MG CÁLCIO + 400UI) - Comprimido. A embalagem

deverá conter a impressão venda proíbida pelo comércio.

Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas

Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme

resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do

mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por

tradutor oficial.

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:
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36 GLICLAZIDA 30MG 1500,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : GLICLAZIDA 30MG - Comprimido de Liberação

Prolongada. A embalagem deverá conter a impressão venda

proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa

e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do

fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de

fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de

origem traduzido por tradutor oficial.

37 FINASTERIDA 5MG 2500,000 COMPRIMI 0,00 0,00
Especificação : FINASTERIDA 5MG - Comprimido. A embalagem

deverá conter a impressão venda proíbida pelo comércio.

Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas

Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme

resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do

mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por

tradutor oficial.

38 MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40MG 1250,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40MG -

Comprimido. A embalagem deverá conter a impressão venda

proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa

e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do

fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de

fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de

origem traduzido por tradutor oficial.

39 CLARITROMICINA 50MG/ML 500,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : CLARITROMICINA 50MG/ML - Suspensão Oral -

Frasco. A embalagem deverá conter a impressão venda proíbida

pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e

Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do

fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de

fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de

origem traduzido por tradutor oficial.

40 BUDESONIDA 50MCG 500,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : BUDESONIDA 50MCG - Supensão para Inalação

Nasal - Frasco. A embalagem deverá conter a impressão venda

proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa

e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do

fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de

fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de

origem traduzido por tradutor oficial.

41 CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 1250,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG -

Comprimido. A embalagem deverá conter a impressao venda

proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa

e Certificado de Boas Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do

fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de

fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de

origem traduzido por tradutor oficial.

42 CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8MG 1250,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8MG -

Comprimido. A embalagem deverá conter a impressao venda

proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa

e Certificado de Boas Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do

fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de

fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de

origem traduzido por tradutor oficial.

43 ALBENDAZOL 40MG/ML 15000,000 FRASCO  0,00 0,00
Especificação : ALBENDAZOL 40MG/ML - Suspenção Oral -

Frasco. A embalagem deve conter venda proibida pelo comércio.

Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas

Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme

resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do

mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por

tradutor oficial.

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:
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44 AMOXICILINA 50MG/ML +CLAVULONATO 12,5MG/ML 5000,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : AMOXICILINA 50MG/ML + CLAVULONATO de

POTÁSSIO 12,5MG/ML - Suspensão Oral - Frasco. A embalagem

deve conter venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos

produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e

Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº

460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar

documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

45 CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML 10000,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML -

Solução Oral - Frasco. A embalagem deve conter venda proibida

pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e

Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do

fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de

fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de

origem traduzido por tradutor oficial.

46 DEXAMETASONA 0,1MG/ML 5000,000 FRASCO  0,00 0,00
Especificação : DEXAMETASONA 0,1MG/ML - Elixir - Frasco. A

embalagem deve conter venda proibida pelo comércio. Apresentar

registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas,

Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução

Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul,

apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor

oficial.

47 LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 12000,000 FRASCO  0,00 0,00
Especificação : LORATADINA 1 MG/ML - Xarope - Frasco. A

embalagem deve conter venda proibida pelo comércio. Apresentar

registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas,

Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução

Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul,

apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor

oficial.

48 NISTATINA 100.000UI/ML 5000,000 FRASCO  0,00 0,00
Especificação : NISTATINA 100.000 UI/ML - Suspensão Oral -

Frasco. A embalagem deve conter venda proibida pelo comércio.

Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas

Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme

resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do

mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por

tradutor oficial.

49 OLEO MINERAL 5000,000 FRASCO  0,00 0,00
Especificação : ÓLEO MINERAL - Óleo para uso Oral - Frasco. A

embalagem deve conter venda proibida pelo comércio. Apresentar

registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas,

Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução

Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul,

apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor

oficial.

50 PARACETAMOL 200MG/ML 15000,000 FRASCO  0,00 0,00
Especificação : PARACETAMOL 200MG/ML - Solução Oral -

Frasco. A embalagem deve conter venda proibida pelo comércio.

Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas

Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme

resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do

mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por

tradutor oficial.

51 PASTA D' AGUA 3000,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : PASTA D'ÁGUA - Pasta - Frasco. A embalagem

deve conter venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos

produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e

Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº

460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar

documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:
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52 SULFATO FERROSO 25MG/ML(SUSPENSÃO) 10000,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : SULFATO FERROSO 25/ML (SUSPENSÃO)-

Solução Oral - Frasco. A embalagem deve conter venda proibida

pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e

Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do

fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de

fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de

origem traduzido por tradutor oficial.

53 TIABENDAZOL 50MG/ML 2500,000 FRASCO  0,00 0,00
Especificação : TIABENDAZOL 50MG/ML - Suspensão Oral -

Frasco. A embalagem deve conter venda proibida pelo comércio.

Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas

Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme

resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do

mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por

tradutor oficial.

54 NITRATO DE MICONAZOL 2% CREME 2500,000 TUBO    0,00 0,00
Especificação : NITRATO DE MICONAZOL 2% (20mg/g) - Creme -

Tubo. A embalagem deve conter venda proibida pelo comércio.

Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas

Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme

resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do

mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por

tradutor oficial.

55 ACICLOVIR 200MG 10000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : ACICLOVIR 200MG - Comprimido. A embalagem

do produto devera conter a seguinte impressao: venda proibida

pelo comercio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e

Certificado de Boas Praticas, Fabricacao e Controle - CBPFC do

fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de

fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de

origem traduzido por tradutor oficial.

56 ACETAZOLAMIDA 250MG 350,000 UNIDADE 0,00 0,00
Especificação : ACETAZOLAMIDA 250MG - Comprimido. A

embalagem deve conter venda proibida pelo comércio. Apresentar

registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas,

Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução

Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul,

apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor

oficial.

57 ACIDO FOLICO 5MG 120000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : ÁCIDO FÓLICO 5MG - Comprimido. A embalagem

deve conter venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos

produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e

Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº

460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar

documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

58 ALBENDAZOL 400MG 75000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : ALBENDAZOL 400MG - Comprimido Mastigável. A

embalagem deverá conter a impressãa venda proibida pelo

comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado

de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante

conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora

do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido

por tradutor oficial.

59 ALENDRONATO DE SODIO DE 70MG 15000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : ALENDRONATO DE SÓDIO DE 70MG -

Comprimido. A embalagem deverá conter a impressãa venda

proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa

e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do

fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de

fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de

origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:
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60
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG+ 

125MG 15000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE

POTASSIO 125MG - Comprimido. A embalagem deve conter

venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na

Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle -

CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em

caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do

país de origem traduzido por tradutor oficial.

61 AMOXICILINA 500MG 70000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : AMOXICILINA 500MG - Comprimido. A embalagem

deve conter venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos

produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e

Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº

460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar

documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

62 ANLODIPINO 10MG 15000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : ANLODIPINO 10MG - Comprimido. A embalagem

deve conter venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos

produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e

Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº

460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar

documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

63 ANLODIPINO 5MG 15000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : ANLODIPINO 5MG - Comprimido. A embalagem

deve conter venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos

produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e

Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº

460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar

documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

64 ATENOLOL 100MG 15000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : ATENOLOL 100MG - Comprimido. A embalagem

deve conter venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos

produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e

Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº

460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar

documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

65 ATENOLOL 50MG 40000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : ATENOLOL 50MG - Comprimido. A embalagem

deve conter venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos

produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e

Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº

460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar

documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

66 AZITROMICINA 500MG 50000,000 UNIDADE 0,00 0,00
Especificação : AZITROMICINA 500MG - Comprimido. A

embalagem deve conter venda proibida pelo comércio. Apresentar

registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas,

Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução

Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul,

apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor

oficial.

67 CAPTOPRIL 25MG 120000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : CAPTOPRIL 25MG - ComprimidO. A embalagem

do produto devera conter a seguinte impressao: venda proibida

pelo comercio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e

Certificado de Boas Praticas, Fabricacao e Controle - CBPFC do

fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de

fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de

origem traduzido por tradutor oficial.

68 CARVEDILOL 3,125MG 5000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:
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Especificação : CARVEDILOL 3,125MG - Comprimido. A

embalagem deve conter venda proibida pelo comércio. Apresentar

registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas,

Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução

Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul,

apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor

oficial.

69 CARVEDILOL 6,25MG 5000,000 UNIDADE 0,00 0,00
Especificação : CARVEDILOL 6,25MG - Comprimido. A

embalagem deve conter venda proibida pelo comércio. Apresentar

registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas,

Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução

Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul,

apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor

oficial.

70 CEFALEXINA 500MG 100000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : CEFALEXINA 500MG - Comprimido. A embalagem

deve conter venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos

produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e

Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº

460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar

documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

71 CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG 10000,000 UNIDADE 0,00 0,00
Especificação : CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG -

Comprimido. A embalagem deve conter venda proibida pelo

comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado

de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante

conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora

do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido

por tradutor oficial.

72 CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG 40000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG -

Comprimido. A embalagem deve conter venda proibida pelo

comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado

de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante

conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora

do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido

por tradutor oficial.

73 CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50MG 700,000 UNIDADE 0,00 0,00
Especificação : CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50MG -

Comprimido. A embalagem deve conter venda proibida pelo

comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado

de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante

conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora

do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido

por tradutor oficial.

74 CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG 50000,000 UNIDADE 0,00 0,00
Especificação : CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG -

Comprimido. A embalagem deve conter venda proibida pelo

comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado

de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante

conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora

do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido

por tradutor oficial.

75 CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG 70000,000 UNIDADE 0,00 0,00
Especificação : CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG -

Comprimido. A embalagem deve conter venda proibida pelo

comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado

de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante

conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora

do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido

por tradutor oficial.

76 CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40MG 40000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:
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Especificação : CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40MG -

Comprimido. A embalagem deve conter venda proibida pelo

comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado

de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante

conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora

do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido

por tradutor oficial.

77 CLORIDRATO DE VERAPAMIL 120MG 5000,000 UNIDADE 0,00 0,00
Especificação : CLORIDRATO DE VERAPAMIL 120MG -

Comprimido. A embalagem deve conter venda proibida pelo

comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado

de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante

conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora

do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido

por tradutor oficial.

78 CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80MG 5000,000 UNIDADE 0,00 0,00
Especificação : CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80MG -

Comprimido. A embalagem deve conter venda proibida pelo

comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado

de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante

conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora

do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido

por tradutor oficial.

79 DEXAMETASONA 4MG 15000,000 UNIDADE 0,00 0,00
Especificação : DEXAMETASONA 4MG - Comprimido. A

embalagem deve conter venda proibida pelo comércio. Apresentar

registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas,

Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução

Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul,

apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor

oficial.

80 DIGOXINA 0,25MG 3000,000 COMPRIMI 0,00 0,00
Especificação : DIGOXINA 0,25MG - Comprimido. A embalagem

deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio.

Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas

Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme

resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do

mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por

tradutor oficial.

81 ESPIRONOLACTONA 100MG 1500,000 UNIDADE 0,00 0,00
Especificação : ESPIRONOLACTONA 100MG - Comprimido. A

embalagem deve conter venda proibida pelo comércio. Apresentar

registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas,

Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução

Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul,

apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor

oficial.

82 ESPIRONOLACTONA 25MG 5000,000 COMPRIMI 0,00 0,00
Especificação : ESPIRONOLACTONA 25MG - Comprimido. A

embalagem deve conter a descrição venda proibida pelo comércio.

Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas

Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme

resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do

mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por

tradutor oficial.

83 FLUCONAZOL 150MG 50000,000 UNIDADE 0,00 0,00
Especificação : FLUCONAZOL 150MG - Cápsula. A embalagem

deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio.

Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas

Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme

resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do

mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por

tradutor oficial.

84 FUROSEMIDA 40MG 50000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:
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Especificação : FUROSEMIDA 40MG - Comprimido. A embalagem

deverá conter a impressão venda proíbida pelo comércio.

Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas

Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme

resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do

mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por

tradutor oficial.

85 GLIBENCLAMIDA 5MG 50000,000 UNIDADE 0,00 0,00
Especificação : GLIBENCLAMIDA 5MG - Comprimido. A

embalagem deve conter venda proibida pelo comércio. Apresentar

registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas,

Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução

Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul,

apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor

oficial.

86 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 100000,000 UNIDADE 0,00 0,00
Especificação : HIDROCLOROTIAZIDA 25MG - Comprimido. A

embalagem deve conter venda proibida pelo comércio. Apresentar

registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas,

Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução

Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul,

apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor

oficial.

87 IBUPROFENO 600MG 100000,000 COMPRIMI 0,00 0,00
Especificação : IBUPROFENO 600MG - Comprimido. A

embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo

comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado

de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante

conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora

do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido

por tradutor oficial.

88 ITRACONAZOL 100MG 25000,000 CÁPSULA 0,00 0,00

Especificação : ITRACONAZOL 100MG - Cápsula. A embalagem a

descrição proíbida a venda pelo comércio Apresentar registro dos

produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e

Controle - CBPFC do fabricante conforme Resolução Anvisa nº

460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar

documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

89 IVERMECTINA 6MG 3000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : IVERMECTINA 6MG - Comprimido. A embalagem

deve conter venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos

produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e

Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº

460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar

documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

90 LORATADINA 10 MG 25000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : LORATADINA 10MG - Comprimido. A embalagem

deve conter venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos

produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e

Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº

460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar

documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

91 LOSARTANA POTASSICA 50MG 120000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : LOSARTANA POTÁSSICA 50MG - Comprimido. A

embalagem deverá conter a impressão venda proíbida pelo

comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado

de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante

conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora

do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido

por tradutor oficial.

92 MALEATO DE ENALAPRIL 20MG 40000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Página 12



Planilha1
Especificação : MALEATO DE ENALAPRIL 20MG - Comprimido. A

embalagem deve conter venda proibida pelo comércio. Apresentar

registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas,

Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução

Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul,

apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor

oficial.

93 MALEATO DE ENALAPRIL 5MG 25000,000 UNIDADE 0,00 0,00
Especificação : MALEATO DE ENALAPRIL 5MG - Comprimido. A

embalagem deve conter venda proibida pelo comércio. Apresentar

registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas,

Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução

Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul,

apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor

oficial.

94 MALEATO DE DEXCLORFERINAMINA 2MG 40000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : MALEATO DE DEXCLORFERINAMINA 2MG -

Comprimido. A embalagem deve conter venda proibida pelo

comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado

de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante

conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora

do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido

por tradutor oficial.

95 METILDOPA 250MG 25000,000 COMPRIMI 0,00 0,00
Especificação : METILDOPA 250MG - Comprimido. A embalagem

deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio.

Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas

Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme

resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do

mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por

tradutor oficial.

96 METRONIDAZOL 250MG 100000,000 UNIDADE 0,00 0,00
Especificação : METRONIDAZOL 250MG - Comprimido. A

embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo

comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado

de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante

conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora

do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido

por tradutor oficial.

97 OMEPRAZOL 20MG 100000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : Cápsula 20mg (R), a embalagem devera conter a

impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos

produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e

Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº

460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar

documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

98 PARACETAMOL 500MG 90000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : PARACETAMOL 500MG - Comprimido. A

embalagem deverá conter a seguinte impressão venda proibida

pelo comércio, Apresentar registro dos produtos na Anvisa e

Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do

fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de

fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de

origem traduzido por tradutor oficial.

99 PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG 1500,000 UNIDADE 0,00 0,00
Especificação : PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG -

Comprimido para uso tópico. A embalagem deverá conter a

seguinte impressão venda proibida pelo comércio, Apresentar

registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas,

Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução

Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul,

apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor

oficial.

100 PREDNISONA 20MG 40000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:
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Especificação : PREDNISONA 20MG - Comprimido. A embalagem

deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio.

Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas

Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme

resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do

mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por

tradutor oficial.

101 PREDNISONA 5MG 25000,000 COMPRIMI 0,00 0,00
Especificação : PREDNISONA 5MG - Comprimido. A embalagem

deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio.

Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas

Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme

resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do

mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por

tradutor oficial.

102 SINVASTATINA 10 MG COMPRIMIDO 60000,000 COMPRIMI 0,00 0,00
Especificação : SINVASTATINA 10 MG - Comprimido. A

embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo

comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado

de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante

conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora

do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido

por tradutor oficial.

103 SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO 60000,000 COMPRIMI 0,00 0,00
Especificação : SINVASTATINA 20MG - Comprimido. A

embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo

comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado

de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante

conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora

do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido

por tradutor oficial.

104 SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO 50000,000 COMPRIMI 0,00 0,00
Especificação : SINVASTATINA 40MG - Comprimido. A

embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo

comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado

de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante

conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora

do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido

por tradutor oficial.

105 SUFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETOPRIMA 80MG 50000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : SUFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA

80MG - Comprimido. A embalagem deverá conter a impressão

venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na

Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle -

CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em

caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do

país de origem traduzido por tradutor oficial.

106 SUFATO FERROSO 40MG 120000,000 UNIDADE 0,00 0,00
Especificação : SUFATO FERROSO 40MG - Comprimido. A

embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo

comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado

de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante

conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora

do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido

por tradutor oficial.

107 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI 15000,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI - Pó

para Suspensão Injetável - Ampôla. A embalagem deverá conter a

impressao venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos

produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricação e

Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº

460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar

documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

108 BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI 15000,000 AMPOLA  0,00 0,00

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:
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Especificação : BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI - Pó

para Supensão Injetável - Ampôla. A embalagem deverá conter a

impressao venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos

produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricação e

Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº

460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar

documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

109 BENZILPENICILINA PROCAINA + BENZILPENICILINA 

POTÁSSICA 300.000 UI + 100.00 UI 700,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : BENZILPENICILINA PROCAINA +

BENZILPENICILINA POTÁSSICA 300.000 UI + 100.00 UI - Pó para

Suspensão Injetável - Ampôla. A embalagem deverá conter a

impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos

produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e

Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº

460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar

documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

110 CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2500,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML -

Solução Injetável - Ampôla. A embalagem deverá conter a

impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos

produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e

Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº

460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar

documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

111 CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML; 15000,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML -

Solução Injetável - Ampôla. A embalagem deverá conter a

impressao venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos

produtos na Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricação e

Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº

460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar

documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

112 DIAZEPAM 5MG/ML 550,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : DIAZEPAM 5MG/ML - Solução Injetável - Ampôla.

A embalagem devera conter a impressão venda proibida pelo

comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado

de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante

conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora

do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido

por tradutor oficial.

113
SULFAMETOXAZOL 40MG/ML+TRIMETOPRIMA 8 

MG/ML 5000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : SULFAMETOXAZOL 40MG/ML + TRIMETOPRIMA

8MG/ML - Suspensão Oral. A embalagem deverá conter a

impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos

produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e

Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº

460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar

documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

114 CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 10 MG 40000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 10 MG -

Comprimido. A embalagem deverá conter a impressão venda

proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa

e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do

fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de

fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de

origem traduzido por tradutor oficial.

115 VARFARINA SODICA 1 MG 5000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Página 15



Planilha1
Especificação : VARFARINA SÓDICA 1 MG - Comprimido. A

embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo

comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado

de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante

conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora

do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido

por tradutor oficial.

116 VARFARINA SODICA 5MG 5000,000 UNIDADE 0,00 0,00
Especificação : VARFARINA SODICA 5MG - Comprimido. A

embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo

comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado

de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante

conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora

do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido

por tradutor oficial.

117 ALOPURINOL 100MG 5000,000 COMPRIMI 0,00 0,00
Especificação : ALOPURINOL 100MG - Comprimido. A embalagem

deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio.

Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas

Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme

resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do

mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por

tradutor oficial.

118 CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 12250,000 FRASCO  0,00 0,00
Especificação : CLONAZEPAM 2,5MG/ML - Solução Oral - Frasco.

Em gotas, contendo a impressão venda proibida pelo comércio.

Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas

Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme

resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do

mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido por

tradutor oficial.

119 CARBAMAZEPINA 200 MG 200000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : CARBAMAZEPINA 200MG - Comprimido. A

embalagem do produto deverá conter a seguinte impressão: venda

proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa

e Certificado de Boas Praticas, Fabricacao e Controle - CBPFC do

fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de

fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de

origem traduzido por tradutor oficial.

120 CARBAMAZEPINA 20MG/ML 6000,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : CARBAMAZEPINA 20mg/ml - Frasco - Suspensão

Oral. A embalagem devera conter a impressão venda proibida pelo

comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado

de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante

conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora

do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido

por tradutor oficial.

121 CARBONATO DE LÍTIO 300 MG 60000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : CARBONATO DE LÍTIO 300MG - ComprimidO. a

embalagem do programa deverá conter a seguinte impressão:

venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na

Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle -

CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em

caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do

país de origem traduzido por tradutor oficial.

122 CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG 140000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2mg -

Comprimido. A embalagem devera conter a impressão venda

proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa

e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do

fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de

fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de

origem traduzido por tradutor oficial.

123 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG 55000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:
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Especificação : CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100mg -

Comprimido. A embalagem devera conter a impressão venda

proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa

e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do

fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de

fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de

origem traduzido por tradutor oficial.

124 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG 60000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25mg -

Comprimido. A embalagem devera conter a impressão venda

proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa

e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do

fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de

fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de

origem traduzido por tradutor oficial.

125 DECANOATO DE HALOPERIDOL 50 MG/ML 5000,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : DECANOATO DE HALOPERIDOL 50MG/ML -

Solução injetável - Ampôla. A embalagem deverá conter a

impressão venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos

produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e

Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº

460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar

documento do pais de origem traduzido por tradutor oficial.

126 DIAZEPAM 5MG 32000,000 COMPRIMI 0,00 0,00
Especificação : DIAZEPAM 5MG - Comprimido. A embalagem

deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio.

Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas

Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme

resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do

mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por

tradutor oficial.

127 FENOBARBITAL 40 MG/ML 3000,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : FENOBARBITAL 40MG/ML - Solução Oral -

Frasco. A embalagem deverá conter a impressão venda proibida

pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e

Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do

fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de

fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de

origem traduzido por tradutor oficial.

128 FENOBARBITAL 100MG 200000,000 COMPRIMI 0,00 0,00
Especificação : FENOBARBITAL 100MG - Comprimido. A

embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo

comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado

de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante

conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora

do mercosul, apresentar documento do pais de origem traduzido

por tradutor oficial.

129 HALOPERIDOL 1MG 80000,000 COMPRIMI 0,00 0,00
Especificação : HALOPERIDOL 1mg - Comprimido. A embalagem

devera conter a impressão venda proibida pelo comércio.

Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas

Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme

resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do

mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por

tradutor oficial.

130 HALOPERIDOL 2MG / ML 3000,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : HALOPERIDOL 2MG/ML - Solução Oral - Frasco. A

embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo

comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado

de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante

conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora

do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido

por tradutor oficial.

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:
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131 HALOPERIDOL 5MG 20000,000 COMPRIMI 0,00 0,00
Especificação : HALOPERIDOL 5MG - Comprimido. A embalagem

deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio.

Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas

Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme

resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do

mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por

tradutor oficial.

132 CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG 200000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25mg -

Comprimido. A embalagem devera conter a impressão venda

proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa

e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do

fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de

fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de

origem traduzido por tradutor oficial.

133 FENITOÍNA 100MG 55000,000 COMPRIMI 0,00 0,00
Especificação : FENITOÍNA 100MG - Comprimido. A embalagem

deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio.

Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas

Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme

resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do

mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por

tradutor oficial.

134 CLARITROMICINA 250MG 5000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : CLARITROMICINA 250MG - Comprimidos

revestidos. A embalagem deve conter a descrição proibida a venda

pelo comercio Apresentar registro dos produtos na Anvisa e

Certificado de Boas Praticas, Fabricação e Controle - CBPFC do

fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de

fabricante fora do mercosul, apresentar documento do pais de

origem traduzido por tradutor oficial.

135 MEBENDAZOL 100MG 12000,000 COMPRIMI 0,00 0,00
Especificação : MEBENDAZOL 100MG - Comprimido. A

embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo

comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado

de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante

conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora

do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido

por tradutor oficial.

136 MEBENDAZOL 20MG/ML 6000,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : MEBENDAZOL 20MG/ML - Suspensão Oral -

Frasco. A embalagem deverá conter a impressão venda proibida

pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e

Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do

fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de

fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de

origem traduzido por tradutor oficial.

137 CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA. 10MG 20000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG -

Comprimido. A embalagem do produto deverá conter a seguinte

impressão venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos

produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e

Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº

460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar

documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

138 METRONIDAZOL 400MG 20000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : METRONIDAZOL 400MG - Comprimido. A

embalagem do produto deverá conter a seguinte impressão venda

proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa

e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do

fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de

fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de

origem traduzido por tradutor oficial.

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:
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139 SAIS PARA REIDRATAÇÃO 20G ORAL 12000,000 ENVELOPE 0,00 0,00
Especificação : SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - Pó para

Solução Oral, envelope com 20 g (padrão OMS), a embalagem

deverá conter a impressão venda proibida pelo comércio.

Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas

Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme

resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do

mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por

tradutor oficial.

140 BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25MG/ML - FRASCO 500,000 FRASCO  0,00 0,00
Especificação : BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25MG/ML -

Solução para Inalação - Frasco. A embalagem do produto deverá

conter a seguinte impressão venda proíbida pelo comércio.

Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas

Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme

resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do

mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por

tradutor oficial.

141 AGUA PARA INJEÇÃO 10 ML 2500,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML - Ampôla. A

embalagem do produto deverá conter a seguinte impressão venda

proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa

e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do

fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de

fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de

origem traduzido por tradutor oficial.

142 ESTOLATO DE ERITROMICINA 50MG/ML 2500,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : ESTOLATO DE ERITROMICINA 50MG/ML -

Suspenção Oral - Frasco. A embalagem deve conter venda

proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa

e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do

fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de

fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de

origem traduzido por tradutor oficial.

143 CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG 70000,000 COMPRIMI 0,00 0,00
Especificação : CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG -

Comprimido. A embalagem deve conter venda proibida pelo

comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado

de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante

conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora

do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido

por tradutor oficial.

144 ESTOLATO DE ERITROMICINA 500MG 25000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : ESTOLATO DE ERITROMICINA 500MG -

Comprimido. A embalagem deverá conter a impressão venda

proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa

e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do

fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de

fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de

origem traduzido por tradutor oficial.

145 FENOBARBITAL 100MG/ML 1000,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : FENOBARBITAL 100MG/ML - Solução Injetável -

Ampôla. A embalagem deverá conter a impressão venda proibida

pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e

Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do

fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de

fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de

origem traduzido por tradutor oficial.

146 CETOCONAZOL 20MG/G (2%) 5000,000 FRASCO  0,00 0,00

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:
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Especificação : CETOCONAZOL 20MG/G (2%) - Xampu - Frasco.

A embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo

comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado

de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante

conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora

do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido

por tradutor oficial.

147 CLORETO DE SÓDIO 0,9% (9MG/ML) 2500,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : CLORETO DE SÓDIO 0,9% (9MG/ML) - Solução

Nasal - Frasco. A embalagem deverá conter a impressão venda

proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa

e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do

fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de

fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de

origem traduzido por tradutor oficial.

148 FENITOÍNA 50MG/ML 730,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : FENITOÍNA 50MG/ML - Solução Injetável - Ampôla.

A embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo

comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado

de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante

conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora

do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido

por tradutor oficial.

149 CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20MG/G (2%) 4000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20MG/G (2%) - Gel.

A embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo

comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado

de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante

conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora

do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido

por tradutor oficial.

150 ÁCIDO VALPRÓICO 50MG/ML 15000,000 FRASCO  0,00 0,00
Especificação : ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO)

50MG/ML - Solução Oral - Frasco. A embalagem do produto

deverá conter a seguinte impressão venda proíbida pelo comércio.

Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas

Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme

resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do

mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por

tradutor oficial.

151 ACIDO VALPROICO 250MG 15000,000 COMPRIMI 0,00 0,00
Especificação : ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO)

250MG - Comprimido. A embalagem do produto deverá conter a

seguinte impressão venda proíbida pelo comércio. Apresentar

registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas,

Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução

Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul,

apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor

oficial.

152 ÁCIDO VALPRÓICO 500MG 15000,000 COMPRIMI 0,00 0,00
Especificação : ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO)

500MG - Comprimido. A embalagem do produto deverá conter a

seguinte impressão venda proíbida pelo comércio. Apresentar

registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas,

Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução

Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul,

apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor

oficial.

153 CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG 100000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:
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Especificação : CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG -

Comprimido. A embalagem do produto deverá conter a seguinte

impressão venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos

produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e

Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº

460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar

documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

154 CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 150MG. 3500,000 CÁPSULA 0,00 0,00

Especificação : CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 150MG -

Cápsula. A embalagem do produto deverá conter a seguinte

impressão venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos

produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e

Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº

460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar

documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

155 DOXICICLINA 100MG 10000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : DOXICICLINA 100MG - Comprimido. A embalagem

do produto deverá conter a seguinte impressão venda proíbida pelo

comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado

de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante

conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora

do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido

por tradutor oficial.

156 SULFATO DE GENTAMICINA 5MG/G 1500,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : SULFATO DE GENTAMICINA 5MG/G - Pomada

Oftálmica. A embalagem do produto deverá conter a seguinte

impressão venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos

produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e

Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº

460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar

documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

157 ACETATO DE HIDROCORTISONA 10MG/G (1%) 10000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : ACETATO DE HIDROCORTISONA 10MG/G (1%) -

Creme. A embalagem do produto deverá conter a seguinte

impressão venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos

produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e

Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº

460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar

documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

158 METRONIDAZOL 100MG/G (10%) 10000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : METRONIDAZOL 100MG/G (10%) - Gel Vaginal. A

embalagem do produto deverá conter a seguinte impressão venda

proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa

e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do

fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de

fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de

origem traduzido por tradutor oficial.

159 NITRATO DE MICONAZOL 2% (20MG/G) 10000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : NITRATO DE MICONAZOL 2% (20MG/G) - Creme

Vaginal. A embalagem do produto deverá conter a seguinte

impressão venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos

produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e

Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº

460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar

documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

160 PERMETRINA 10MG/G (1%) 5000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:
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Especificação : PERMETRINA 10MG/G (1%) - Loção. A

embalagem do produto deverá conter a seguinte impressão venda

proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa

e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do

fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de

fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de

origem traduzido por tradutor oficial.

161 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO 20000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : A embalagem do produto deverá conter a

impressão venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos

produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e

Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº

460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar

documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

162 CEFALEXINA 50MG/ML 5000,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : CEFALEXINA 50MG/ML - Suspensão Oral -

Frasco. A embalagem do produto deverá conter a seguinte

impressão venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos

produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e

Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº

460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar

documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

163 DIPIRONA 500MG/ML SOLUÇÃO 10000,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : DIPIRONA 500MG/ML - Solução Oral - Frasco. A

embalagem do produto deverá conter a seguinte impressão venda

proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa

e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do

fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de

fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de

origem traduzido por tradutor oficial.

164 FLUOXETINA 20MG (R) 150000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : CLORIDRATO FLUOXETINA, comprimido 20mg

(R), a embalagem deverá conter a impressão venda proibida pelo

comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado

de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante

conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora

do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido

por tradutor oficial.

165 VALPROATO DE SÓDIO 250MG 15000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : VALPROATO DE SÓDIO 250MG - Comprimido. A

embalagem devera conter a impressão venda proibida pelo

comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado

de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante

conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora

do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido

por tradutor oficial.

166 VALPROATO DE SÓDIO 50MG/ML 15000,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : VALPROATO DE SÓDIO 50MG/ML - Frasco. A

embalagem devera conter a impressão venda proibida pelo

comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado

de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante

conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora

do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido

por tradutor oficial.

167 VALPROATO DE SÓDIO 500MG 15000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : VALPROATO DE SÓDIO 500mg - Comprimido. A

embalagem devera conter a impressão venda proibida pelo

comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado

de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante

conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora

do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido

por tradutor oficial.

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:
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168 PROMETAZINA 25MG/ML 50,000 AMPOLA  0,00 0,00

Especificação : CLORIDRATO Prometazina 25mg/ml sol. injetável -

Ampôla. A embalagem devera conter a impressão venda proibida

pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e

Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do

fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de

fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de

origem traduzido por tradutor oficial.

169 CLORPROMAZINA 5MG/ML 50,000 AMPOLA  0,00 0,00
Especificação : Clorpromazina 5mg/ml - Ampôla. A embalagem

devera conter a impressão venda proibida pelo comércio.

Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas

Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme

resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do

mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por

tradutor oficial.

170
SULFATO DE SALBUTAMOL 100MCG - AEROSSOL 

ORAL 150,000 FRASCO  0,00 0,00

Especificação : SULFATO DE SALBUTAMOL 100mg/dose -

Aerossol Oral - Frasco. A embalagem deve conter venda proibida

pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e

Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do

fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de

fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de

origem traduzido por tradutor oficial.

171
CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 

COMPRIMIDO 500 MG + 400UI 5000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL

(500MG + 400UI) - Comprimido. A embalagem deverá conter a

impressão venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos

produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e

Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº

460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar

documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

172 CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG 2500,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG - Comprimido.

A embalagem deverá conter a impressão venda proíbida pelo

comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado

de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante

conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora

do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido

por tradutor oficial.

173 BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60MG 1500,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60MG -

Comprimido. A embalagem deverá conter a impressão venda

proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa

e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do

fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de

fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de

origem traduzido por tradutor oficial.

174
LEVODOPA 200MG+ BENZERAZIDA 50MG 

COMPRIMIDO 1000,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : LEVODOPA 200MG + BENZERAZIDA 50MG -

Comprimido. A embalagem deverá conter a impressão venda

proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa

e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do

fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de

fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de

origem traduzido por tradutor oficial.

175 LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO 2250,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:
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Especificação : LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - Comprimido. A

embalagem deverá conter a impressão venda proíbida pelo

comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado

de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante

conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora

do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido

por tradutor oficial.

176 CARBONATO DE CÁLCIO 1.250MG 2750,000 COMPRIMI 0,00 0,00

Especificação : CARBONATO DE CÁLCIO 1.250MG (500MG DE

CÁLCIO) - Comprimido. A embalagem devera conter a impressão

venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na

Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle -

CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em

caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do

país de origem traduzido por tradutor oficial.

177 DEXAMETASONA 1MG/G (0,1%) 10000,000 BISNAGA 0,00 0,00

Especificação : DEXAMETASONA 1MG/G (0,1%) - Creme -

Bisnaga. A embalagem do produto deverá conter a seguinte

impressão venda proíbida pelo comércio. Apresentar registro dos

produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e

Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº

460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar

documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.

178 MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML 10000,000 FRASCO  0,00 0,00
Especificação : MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML -

Solução Oral - Frasco. A embalagem do produto deverá conter a

seguinte impressão venda proíbida pelo comércio. Apresentar

registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas,

Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução

Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul,

apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor

oficial.

179 ACETATO DE HIDROCORTISONA 10000,000 TUBO    0,00 0,00

Especificação : ACETATO DE HIDROCORTISONA 1% - CREME

DERMATOLOGICO. A embalagem deverá conter a impressao

venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na

Anvisa e Certificado de Boas Praticas, Fabricação e Controle -

CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em

caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do

país de origem traduzido por tradutor oficial.

Total : 0,00

a) o prazo de validade desta proposta é de  :  dias;

b) as condições de pagamento são:  ;

 dias.

Por esta proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor,especialmente aos da Lei 10.520/02 e da

	Lei 8.666/93 e às cláusulas e condições constantes no Edital de Pregão No 9/2019-00077   .

Propomos executarmos o objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente Edital e às suas espe-

	cificações, e asseverando que: 

c) todos os componentes de despesas de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados com salários, encargos trabalhistas,

previdenciários e sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão do

contrato a ser assinado, encontram-se inclusos nos preços ofertados;

d) o  prazo  de  entrega / execução  do  objeto  licitado  é  de:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total extenso:

Valor total da proposta por extenso :

Valor total extenso:

Valor total extenso:
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