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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESAPI

EXTRATO DO RESULTADO. 
 PREGÃO ELETRÔNICO 02/2022. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 00313002582/2022-97. 
 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO a fim de suprir a necessidade da Rede 
Estadual Hospitalar e Unidades Básicas de Saúde. 
Pregoeira: Rosângela Maria Marques Alencar Carvalho 
Data da Adjudicação: 05/05/2022. 
Data da Homologação: 11/05/2022. 
Autoridade Superior: Antônio Néris Machado Junior / Secretário de Estado da Saúde 
Presidente da CPL/SESAPI: Hermes Nunes Leitão 
 

Item Descrição do Objeto Und Vencedora Marca / 
Modelo 

Quant Valor Unitário Valor Total 

01 ANALISADOR BIOQUÍMICO: Analisador automático 
bioquímico, com velocidade de pipetagem de no mínimo 
150 testes fotométricos por hora ou mais; Mínimo de 30 ou 
mais posições simultâneas com refrigeração para reagentes, 
com chave de liga e desliga separada, permitindo desligar o 
equipamento e manter a refrigeração dos reagentes ativa; 
Mínimo de 60 posições, ou mais, simultâneas, de cubetas de 
reação; Sistema automático que lave e seque as cubetas de 
incubação para reação; 40 ou mais posições simultâneas 
para amostras de pacientes, que possibilitem o uso de micro 
tubos ou tubos primários para amostras de pacientes e ou 
calibradores e ou controles; Deve possuir sensor na agulha 
pipetadora de amostras/reagentes, que indique com alerta 
sonoro e em tela, no caso de falta de amostras e ou de falta 
de reagentes; Deverá aceitar amostras de urgência para que, 
mesmo quando houver uma rotina em andamento, o 
equipamento priorize a amostra de urgência, liberando o 
resultado desta assim que terminado o teste e, 
posteriormente, retomar a rotina que estava em andamento, 
sem descontinuar. Tudo de forma automática; Possuir 
Leitor de código de barras embutido (internamente), 
incorporado ao rotor de amostras, permitindo ao operador 
do equipamento adicionar tubos primários, em ordem 
aleatória. Permitir interfaceamento com o software 
operacional do laboratório, utilizando o leitor interno de 
código de barras para amostras; Software operacional em 
português; Software operacional para determinar uma pré-
diluição automática das amostras, calibradores ou controles 
a serem processadas; Software operacional com opção para 
que se determine uma pós-diluição automática; Software 
operacional com opção de Armazenamento de resultados de 
exames realizados e completo banco de dados para controle 
de qualidade; Possuir filtros de onda com, pelo menos, 9 
comprimentos de onda diferentes, sendo obrigatório 
abranger o range de aproximadamente 340 até 750 nm; 
Sistema totalmente aberto com possibilidade de o usuário 
definir o perfil de trabalho, para qualquer marca de 
reagentes, do mercado, com capacidade para, no mínimo 
200 programações, ou mais, de técnicas (reagentes) 
diferentes simultaneamente; Acessórios: CPU (computador 
operacional); monitor; Mouse e teclado adequados ao 
modelo, No-break e demais acessórios para o perfeito 
funcionamento do equipamento. 
Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual 

nº16.212/2015. 

Fracassado 

 
 
 
 
 
 

02 

ANALISADOR DE GASES RESPIRATÓRIO / 
HEMOGASÔMETRO, Analisador de pH e gases com 
calibração automática. Possui display gráfico e impressora 
térmica. Possui software com rotinas de manutenção e teste. 
Parâmetros: pH, pCO2, HCO3, TCO2, BE, SO2, O2cont, A, 
AaDO2, a/A. Volume de amostra: até 80µL. Alimentação 
elétrica: 110/220 V - 60 Hz. A empresa deverá possuir 
Representação com serviço de manutenção (autorizado pelo 

Fracassado 

fabricante e indicado por ela em documento timbrado) no 
estado do Piauí. A empresa será responsável pelo 
treinamento e instalação do equipamento no local/cidade 
onde será utilizado. Garantia mínima de 02 (Dois) anos. 
Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual 

nº16.212/2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 

03 

ANALISADOR DE ÍONS/ELETRÓLITOS, Analisador 
de íons 
com no mínimo de 03 parâmetros Na+; CI-; Ca+2 ou Ph, 
com leitura de sangue total, soro, plasma, ou urina e com 
volume de amostra de no mínimo 80ul. Realizar no mínimo 
80 analise por hora, com calibração automática, display 
alfanumérico, impressora térmica e porta serial RS232C. 
Alimentação elétrica: 110/220 V - 60 Hz. A empresa deverá 
possuir Representação com serviço de manutenção 
(autorizado pelo fabricante e indicado por ela em 
documento timbrado) no estado do Piauí. A empresa será 
responsável pelo treinamento e instalação do equipamento 
no local/cidade onde será utilizado. Garantia mínima de 02 
(Dois) anos. 
Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual 

nº16.212/2015. 

Fracassado 

04 BALANÇA PARA LABORATÓRIO: Balança para 
laboratório com 
função de contagem de peças, display analógico de LCD. 
Capaz de realizar conversão de unidades; Utiliza 
mecanismo eletromagnético de precisão. Capacidade de 
3200g. Leitura de 0,01g. Repetibilidade menor ou igual á 
0,01g. Linearidade de aproximadamente 0,03g. 
Tamanho do prato de aproximadamente 160x124mm. 
Alimentação elétrica 220V � 60HZ. 
Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual 

nº16.212/2015. 

Deserto 

05 BANHO A SECO (termobloco), Equipamento 
microprocessado 
digital com display em LCD. Faixa de controle de 
temperatura de aproximadamente 5 graus acima da 
temperatura ambiente a 100 graus Celsius ou superior. 
Precisão 0,1 graus Celsius, estabilidade de 0,2 graus 
Celsius, incremento de 0,1 graus Celsius. Deve possuir 
proteção contra superaquecimento, perda de calor. 
Capacidade para 35 tubos de 2 ml ou 35 tubos de 1,5mL ou 
15 tubos de 0,5mL e 20 tubos de 1,5mL. 
Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual 

nº16.212/2015. 

Deserto 

06 BANHO MARIA P LACTÁRIO: Equipamento destinado 
à 
Pasteurização de leite humano, controlador de temperatura 
com garantia de estabilidade de 0,1°C na faixa de trabalho 
(64,0°C). Capacidade mínima de 17 litros de água e pelo 
menos 15 frascos de 250mL. Estrutura totalmente em aço 
inox, estrutura monobloco, cuba com cantos arredondados 
para higienização, isolada termicamente, galheteiro 
removível, permitindo a colocação e retirada dos frascos 
sem contato manual. Drenagem da água e descarga, 
resistência blindada em aço inox, controlador digital 
microprocessado e bomba recirculante para 
homogeneização da temperatura da água. 
Alimentação elétrica: 110/220 V - 60 Hz. 
Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual 

nº16.212/2015 

und V.S.COSTA & 
CIA LTDA - EPP 

SOLIDSTEEL 
 modelo banho 

maria dig c/ 
circ inox ssdic 

30l - 220v 

01 20.500,00 20.500,00 

07 CENTRÍFUGA LABORATORIAL: Aparelho 
centrifugador 
utilizado para separar as amostras, fazendo com que a parte 
líquida da amostra seja separada da parte sólida, para tubos 
de 04 até 30 amostras, com tecnologia digital. 
Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual 

nº16.212/2015. 

und CATIONLAB 
EQUIPAMENTO
S E PRODUTOS 

PARA 
LABORATORIO 

MARCA:     
BENFER 

MOD. 1120 

07 2.985,00 20.895,00 

         

08 CITOCENTRÍFUGA: Citocentrífuga de bancada, 
projetada para o 
preparo de lâminas a partir de células em suspensão por 
meio de força centrífuga. Com capacidade de 12 amostras 
por rotor e gabinete fabricado em aço com acabamento em 
pintura epóxi texturizada, resistente a temperaturas 
elevadas e agentes corrosivos. Com motor de indução e 
câmara de centrifugação em aço inoxidável. Sistema de 
alarme audiovisual indicando o fim do processo de 
centrifugação, teclado tipo Soft Touch com display digital 
para introdução precisa, rápida e simples dos parâmetros e 
velocidade máxima de trabalho de até 2.000 RPM. Com 
ajuste de tempo de processo de até 99 minutos, indicação 
de velocidade - RPM, e tempo de processo - Minutos- no 
painel. Tecla de impulso, para centrifugação rápida, sensor 
de desbalanceamento, Desertoreconhecimento automático 
de rotor e sistema de desbloqueio de emergência da tampa. 
Possui sensor da tampa que não permite a partida com a 
tampa aberta ou sua abertura durante funcionamento. 
Sistema de trava eletromecânica e alimentação em rede de 
100-240 V / 50-60 Hz. Acessórios que deverão acompanhar 
o equipamento: 01 rotor selado removível autoclavável com 
12 posições, 12 citoclip de aço inox reutilizável e 
autoclavável, 12 

Deserto 

09 citofunil simples com tampa reutilizável e autoclavável para 
volumes de amostras de até 0,5 ml, 01 caixa com 200 peças 
de papel filtro para citofunil simples, 01 cabo de força 
trifásico e 01 Manual de Instruções em Português. 
Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual 

nº16.212/2015. 

Und R. A. DOS 
SANTOS 

DISTRIBUI
DORA DE 

PRODUTOS 
HOSPITA 

NITROSPR
AY Modelo: 

350 ML 

18 3.414,90 61.468,20 

10 CRONOMETRO: Tipo Progressivo e Regressivo. 
Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual 

nº16.212/2015. 

Deserto 

11 MICROPIPETA MONOCANAL: Equipamento de alta 
precisão 
para dispensar e/ou manusear líquidos e fluídos em 
pequenos volumes, com capacidade de volume 
variável, deve possuir ejetor automático e certificado 
RBC. 
Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual 

nº16.212/2015. 

Deserto 

12 MICROSCÓPIO LABORATORIAL BÁSICO: 
Microscópio 
Laboratorial Biológico Binocular de Contraste de Fase. 
Pode ser utilizado em Patologia Clínica ou para trabalhos de 
pesquisa. Tubo de observação com no mínimo 160 mm de 
comprimento com cabeçote Binocular do tipo Siendetopf 
inclinado a 30° e rotação 360 graus, com ajuste de distância 
interpupilar e ajuste de dioptria para as duas oculares; 
Revólver porta objetiva para quatro objetivas; Objetivas 
Plana cromáticas de Contraste de Fase 10X Ph, 40X Ph 
Retrátil e 100X Ph e Imersão, todas tipo O.G; 01 par de 
oculares de 10X plana de campo amplo com 20 mm de 
diâmetro, permitindo aumentos configuráveis entre 100X e 
1000X (desejável possuir configuração opcional ate 1600X 
com oculares de 16X); Platina mecânica com superfície de 
área mínima de 188 x 150 mm, divisão de no mínimo 0,1 
mm, Charriot com controle para movimentos X e Y e 
fixação da lâmina; Ajuste coaxial de focalização 
micrométrica e macrométrica, com Knob Independente, 
com controle de pressão (torque) exercida no ajuste grosso 
e trava de segurança para limitar a altura e assim evitar dano 
da lâmina e objetiva, a distância de ajuste vertical do foco 
deve ter no mínimo 22 mm, com divisão mínima do ajuste 
fino de 0,002 mm; Acompanha para polarização, ocular 
centralizadora, torreta de contraste de fase; Iluminador 
Koehler elétrico com coletor esférico, lâmpada de halogênio 
de 6V/20W, com ajuste de intensidade de luz; Cabo de força 

Deserto 

fabricante e indicado por ela em documento timbrado) no 
estado do Piauí. A empresa será responsável pelo 
treinamento e instalação do equipamento no local/cidade 
onde será utilizado. Garantia mínima de 02 (Dois) anos. 
Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual 

nº16.212/2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 

03 

ANALISADOR DE ÍONS/ELETRÓLITOS, Analisador 
de íons 
com no mínimo de 03 parâmetros Na+; CI-; Ca+2 ou Ph, 
com leitura de sangue total, soro, plasma, ou urina e com 
volume de amostra de no mínimo 80ul. Realizar no mínimo 
80 analise por hora, com calibração automática, display 
alfanumérico, impressora térmica e porta serial RS232C. 
Alimentação elétrica: 110/220 V - 60 Hz. A empresa deverá 
possuir Representação com serviço de manutenção 
(autorizado pelo fabricante e indicado por ela em 
documento timbrado) no estado do Piauí. A empresa será 
responsável pelo treinamento e instalação do equipamento 
no local/cidade onde será utilizado. Garantia mínima de 02 
(Dois) anos. 
Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual 

nº16.212/2015. 

Fracassado 

04 BALANÇA PARA LABORATÓRIO: Balança para 
laboratório com 
função de contagem de peças, display analógico de LCD. 
Capaz de realizar conversão de unidades; Utiliza 
mecanismo eletromagnético de precisão. Capacidade de 
3200g. Leitura de 0,01g. Repetibilidade menor ou igual á 
0,01g. Linearidade de aproximadamente 0,03g. 
Tamanho do prato de aproximadamente 160x124mm. 
Alimentação elétrica 220V � 60HZ. 
Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual 

nº16.212/2015. 

Deserto 

05 BANHO A SECO (termobloco), Equipamento 
microprocessado 
digital com display em LCD. Faixa de controle de 
temperatura de aproximadamente 5 graus acima da 
temperatura ambiente a 100 graus Celsius ou superior. 
Precisão 0,1 graus Celsius, estabilidade de 0,2 graus 
Celsius, incremento de 0,1 graus Celsius. Deve possuir 
proteção contra superaquecimento, perda de calor. 
Capacidade para 35 tubos de 2 ml ou 35 tubos de 1,5mL ou 
15 tubos de 0,5mL e 20 tubos de 1,5mL. 
Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual 

nº16.212/2015. 

Deserto 

06 BANHO MARIA P LACTÁRIO: Equipamento destinado 
à 
Pasteurização de leite humano, controlador de temperatura 
com garantia de estabilidade de 0,1°C na faixa de trabalho 
(64,0°C). Capacidade mínima de 17 litros de água e pelo 
menos 15 frascos de 250mL. Estrutura totalmente em aço 
inox, estrutura monobloco, cuba com cantos arredondados 
para higienização, isolada termicamente, galheteiro 
removível, permitindo a colocação e retirada dos frascos 
sem contato manual. Drenagem da água e descarga, 
resistência blindada em aço inox, controlador digital 
microprocessado e bomba recirculante para 
homogeneização da temperatura da água. 
Alimentação elétrica: 110/220 V - 60 Hz. 
Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual 

nº16.212/2015 

und V.S.COSTA & 
CIA LTDA - EPP 

SOLIDSTEEL 
 modelo banho 

maria dig c/ 
circ inox ssdic 

30l - 220v 

01 20.500,00 20.500,00 

07 CENTRÍFUGA LABORATORIAL: Aparelho 
centrifugador 
utilizado para separar as amostras, fazendo com que a parte 
líquida da amostra seja separada da parte sólida, para tubos 
de 04 até 30 amostras, com tecnologia digital. 
Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual 

nº16.212/2015. 

und CATIONLAB 
EQUIPAMENTO
S E PRODUTOS 

PARA 
LABORATORIO 

MARCA:     
BENFER 

MOD. 1120 

07 2.985,00 20.895,00 
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com dupla Isolação e plug com três pinos, dois fases e um 
terra. Manual de Instruções e capa para cobrir o 
microscópio; Alimentação elétrica 220W - 60hz. 
Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual 

nº16.212/2015. 

13 PIPETADOR AUTOMATICO: Instrumento para acoplar 
nas pipetas 
para auxiliar na aspiração e dispensação de volumes, 
deve possuir filtro hidrofóbico, funcionamento a 
bateria/tipo AID. 
Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual 

nº16.212/2015. 

Deserto 

 
 
IDENTIFICAÇÃO E CONTATOS DAS EMPRESAS VENCEDORAS: 
 
LICITANTE: V. S. COSTA & CIA LTDA 
CNPJ: 05.286.960/0001-83 
TELEFONE (43) 3252-7897 
E-MAIL vscosta@vscosta.com.br 
ENDEREÇO Rua francelho,69 Vila Nova, Araponga/S/P � Cep: 86.707-040 
Insc. Estadual 90268665-77 
 
LICITANTE: CATIONLAB Equipamentos e Produtos para Laborat rio EIRELI-ME 
CNPJ: 38.419.205/0001-89 
TELEFONE 17  3234-7008 
E-MAIL licitacao@cationlab.com.br 
ENDEREÇO Rua Dom Pedro I, n  1194  Vila Moreira  São Jos  do Rio Preto / SP  CEP 15.030-500. 
Insc. Estadual 124.156.855.115 
 
LICITANTE: R.A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR -EIRELI 
CNPJ: 26.526.668/0001-60 
TELEFONE (43) 3440-1434 
E-MAIL cirurgicaapucarana@gmail.com 
ENDEREÇO Avenida André Hernandes. 271 � sala 2, APUCARANA-PR CEP: 86818-000 
Insc. Estadual 9073603690 
 
 
 

Antônio Néris Machado Junior 
Secretário de Estado da Saúde do Piauí 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

         

08 CITOCENTRÍFUGA: Citocentrífuga de bancada, 
projetada para o 
preparo de lâminas a partir de células em suspensão por 
meio de força centrífuga. Com capacidade de 12 amostras 
por rotor e gabinete fabricado em aço com acabamento em 
pintura epóxi texturizada, resistente a temperaturas 
elevadas e agentes corrosivos. Com motor de indução e 
câmara de centrifugação em aço inoxidável. Sistema de 
alarme audiovisual indicando o fim do processo de 
centrifugação, teclado tipo Soft Touch com display digital 
para introdução precisa, rápida e simples dos parâmetros e 
velocidade máxima de trabalho de até 2.000 RPM. Com 
ajuste de tempo de processo de até 99 minutos, indicação 
de velocidade - RPM, e tempo de processo - Minutos- no 
painel. Tecla de impulso, para centrifugação rápida, sensor 
de desbalanceamento, Desertoreconhecimento automático 
de rotor e sistema de desbloqueio de emergência da tampa. 
Possui sensor da tampa que não permite a partida com a 
tampa aberta ou sua abertura durante funcionamento. 
Sistema de trava eletromecânica e alimentação em rede de 
100-240 V / 50-60 Hz. Acessórios que deverão acompanhar 
o equipamento: 01 rotor selado removível autoclavável com 
12 posições, 12 citoclip de aço inox reutilizável e 
autoclavável, 12 

Deserto 

09 citofunil simples com tampa reutilizável e autoclavável para 
volumes de amostras de até 0,5 ml, 01 caixa com 200 peças 
de papel filtro para citofunil simples, 01 cabo de força 
trifásico e 01 Manual de Instruções em Português. 
Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual 

nº16.212/2015. 

Und R. A. DOS 
SANTOS 

DISTRIBUI
DORA DE 

PRODUTOS 
HOSPITA 

NITROSPR
AY Modelo: 

350 ML 

18 3.414,90 61.468,20 

10 CRONOMETRO: Tipo Progressivo e Regressivo. 
Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual 

nº16.212/2015. 

Deserto 

11 MICROPIPETA MONOCANAL: Equipamento de alta 
precisão 
para dispensar e/ou manusear líquidos e fluídos em 
pequenos volumes, com capacidade de volume 
variável, deve possuir ejetor automático e certificado 
RBC. 
Exclusivo para ME, MEI e EPP, Decreto Estadual 

nº16.212/2015. 

Deserto 

12 MICROSCÓPIO LABORATORIAL BÁSICO: 
Microscópio 
Laboratorial Biológico Binocular de Contraste de Fase. 
Pode ser utilizado em Patologia Clínica ou para trabalhos de 
pesquisa. Tubo de observação com no mínimo 160 mm de 
comprimento com cabeçote Binocular do tipo Siendetopf 
inclinado a 30° e rotação 360 graus, com ajuste de distância 
interpupilar e ajuste de dioptria para as duas oculares; 
Revólver porta objetiva para quatro objetivas; Objetivas 
Plana cromáticas de Contraste de Fase 10X Ph, 40X Ph 
Retrátil e 100X Ph e Imersão, todas tipo O.G; 01 par de 
oculares de 10X plana de campo amplo com 20 mm de 
diâmetro, permitindo aumentos configuráveis entre 100X e 
1000X (desejável possuir configuração opcional ate 1600X 
com oculares de 16X); Platina mecânica com superfície de 
área mínima de 188 x 150 mm, divisão de no mínimo 0,1 
mm, Charriot com controle para movimentos X e Y e 
fixação da lâmina; Ajuste coaxial de focalização 
micrométrica e macrométrica, com Knob Independente, 
com controle de pressão (torque) exercida no ajuste grosso 
e trava de segurança para limitar a altura e assim evitar dano 
da lâmina e objetiva, a distância de ajuste vertical do foco 
deve ter no mínimo 22 mm, com divisão mínima do ajuste 
fino de 0,002 mm; Acompanha para polarização, ocular 
centralizadora, torreta de contraste de fase; Iluminador 
Koehler elétrico com coletor esférico, lâmpada de halogênio 
de 6V/20W, com ajuste de intensidade de luz; Cabo de força 

Deserto 

Of. 100

EXTRATO DO RESULTADO 

PREGÃO ELETRÔNICO 01/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI: 00012.009659/2021-25 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE ESPECIALIZADO 

DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA � CEAF - GRUPO 2. 

Data da Adjudicação: 29/05/2022. 
Data da Homologação: 11/05/2022. 
Pregoeira: Eliane Cardoso de Araújo 
Autoridade Superior: Antônio Néris Machado Junior / Secretaria da Saúde do Estado do Piauí 
Presidente da CPL/SESAPI: Hermes Nunes Leitão 

 
ITEM DESCRETIVO UND EMPRESA MARCA QT. 

PREÇO 
UNIT. 

PREÇO 
TOTAL 

 
1 

ATORVASTATINA CÁLCICA 20 
MG COMP. Exclusivo para ME, 
MEI e EPP. Decreto Estadual 
16.212/2015. 

 
 

FRACASSADO 

2 
ATORVASTINA CÁLCICA 10MG 
COMP. Exclusivo para ME, MEI e 
EPP. Decreto Estadual 16.212/2015. 

FRACASSADO 

3 
 

BEZAFIBRATO 200 MG DRÁGEA 
OU COMP. Exclusivo para ME, MEI 
e EPP. Decreto Estadual 16.212/2015 

DESERTO 

4 

BRIMONIDINA 2 MG/ML SOL 
OFT (FR) 5 ML. Exclusivo para ME, 
MEI e EPP. Decreto Estadual 
16.212/2015. 

FRACASSADO 

5 

CALCIPOTRIOL 50 MCG/G POM 
(BIS) 30 G 
Exclusivo para ME, MEI e EPP. 
Decreto Estadual 16.212/2015. 

FRACASSADO 

6 

CICLOFOSFAMIDA 50 MG 
DRÁGEA. Exclusivo para ME, MEI 
e EPP. Decreto Estadual 
16.212/2015. 

DESERTO 

7 
CICLOSPORINA 25 MG CAP. 
Exclusivo para ME, MEI e EPP. 
Decreto Estadual 16.212/2015. 

DESERTO 

8 
CIPROFIBRATO 100 MG. 
Exclusivo para ME, MEI e EPP. 
Decreto Estadual 16.212/2015. 

FRACASSADO 

9 
CLOBAZAM 10 MG COMP. 
Exclusivo para ME, MEI e EPP. 
Decreto Estadual 16.212/2015. 

DESERTO 

10 
CLOBAZAM 20 MG COMP. 
Exclusivo para ME, MEI e EPP. 
Decreto Estadual 16.212/2015. 

DESERTO 

11 
CLOPIDOGREL 75 MG COMP. 
Exclusivo para ME, MEI e EPP. 
Decreto Estadual 16.212/2015. 

FRACASSADO 

12 
CODEÍNA 30 MG COMP. Exclusivo 
para ME, MEI e EPP. Decreto 
Estadual 16.212/2015. 

FRACASSADO 

13 

COMPLEMENTO ALIMENTAR P/ 
PACIENTE FENILCETONURICO 
MAIOR DE 1 ANO E MENOR 8 
ANOS - 1 G PÓ. Exclusivo para ME, 
MEI e EPP. Decreto Estadual 
16.212/201 

FRACASSADO 

14 
COMPLEMENTO ALIMENTAR P/ 
PACIENTE FENILCETONURICO 
MAIOR DE 8 ANOS - 1 G.  

G 
NUTRIMAX 

HOSPITALAR LTDA 

PKU NUTRI 3 
CONCENTRATED-

DANONE  
179550 R$ 0,58 

R$ 
104.139,00 

15 

COMPLEMENTO ALIMENTAR P/ 
PACIENTE FENILCETONURICO 
MAIOR DE 8 ANOS - 1 G. Cota 
reservada para ME, MEI e EPP. 

FRACASSADO 


