
 

 

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO 12 - PE 02/2021 

 

Trata-se de questionamento levantado no Portal de Compras Públicas, conforme o seguinte: 

 

Esclarecimento sobre a quantidade por embalagem 

 

• 8 - acetilcisteina, 600mg/5g, po soluvel em embalagem primaria tipo envelope, em-balagem 

individual em cartucho ou com no maximo 16 unidades. Podemos cotar apresentação 

com  CX.C/50ENVX5GR? 

Resposta: Sim 

 

• 10 - aciclovir 50 mg/g, creme, bisnaga com 10 g, embalagem em cartucho individual ou com no 

maximo 50 bisnagas. Podemos cotar apresentação com CX.C/100TBX10GR? 

Resposta: Não  

 

• 18 - agua destilada esteril, ampola de 10 ml, embalagem em cartucho com no ma- ximo 100 

ampolas. Podemos cotar apresentação com CX.C/200AMPX10ML? 

Resposta: Sim 

 

• 33 - ambroxol sal cloridrato 3mg/ml, xarope infantil, frasco com 120 ml, com dosa-dor graduado, 

embalagem em cartucho individual ou com no maximo 50. Podemos cotar apresentação 

com CX.C/60FRX120ML+CM? 

Resposta: Sim 

 

• 34 - ambroxol, sal cloridrato 6mg/ml, xarope adulto, frasco com 120 ml, com dosador graduado, 

embalagem em cartucho individual ou com no maximo 50 F. Podemos cotar apresentação 

com CX.C/60FRX120ML? 

Resposta: Sim 

 

• 83 - bicarbonato de sodio 8,4% (84mg/ml), ampola com 10ml, embalagem individua-lizada ou 

com no maximo 100 unidades. Podemos cotar apresentação com CX.C/200AMPX10ML? 

Resposta: Não  

 

• 104 - bromoprida 10mg, comprimido, embalagem primaria tipo blister e secundaria com no 

maximo 600 comprimidos. Podemos cotar apresentação com CX.C/800(40BLX20CPR)? 

Resposta: Não  

 

• 128 - castanha da india, extrato seco 100mg, comprimido, embalagem primaria tipo blister 

contendo 30 comprimidos. Podemos cotar apresentação com  CX.C/500(50BLX10CPXSUL)? 

Resposta: Não  

 

• 135 - cetoconazol 2%, xampu, frasco com 100 ml ou mais, embalagem individual em cartucho 

ou com no maximo 50 frascos. Podemos cotar apresentação com CX.C/80FRX100ML? 

Resposta: Sim 

 

• 138 - cetoprofeno 50 mg/ml, solucao injetavel intramuscular, ampola de 2 ml, embala-gem 

individual em cartucho ou com no maximo 50 ampolas. Podemos cotar apresentação 

com CX.C/100AMPX02ML? 

Resposta: Sim 

 



 

 

• 152 - claritromicina 500mg, comprimidos em embalagem primaria tipo blister com 14 

comprimidos. Podemos cotar apresentação com CX.C/10(1BLX10CP)? 

Resposta: Sim 

 

• 168 - cloreto de sodio 0,9% (9mg/ml) , uso intravenoso, solucao esteril, frasco com 1000 m, 

embalagem individualizada ou com no maximo 12 unidades. Podemos cotar apresentação 

com CX.C/16FRX1000ML? 

Resposta: Sim 

 

• 172 - cloreto de sodio 0,9%, solucao fisiologica nasal, frasco com 30 ml, com conta gotas, 

embalagem individual em cartucho ou com no maximo 50 frascos. Podemos cotar apresentação 

com CX.C/100FRX30ML? 

Resposta: Sim 

 

• 218 - diazepam 5 mg/ml, solucao injetavel, ampola de 2 ml, embalagem individual em cartucho 

ou com no maximo 50 ampolas. Podemos cotar apresentação com CX.C/100AMPX2ML? 

Resposta: Não  

 

• 257 - enoxaparina, 40 mg/0,4ml, suspensao injetavel, seringa de 0,4 ml, com seringas preenchidas 

graduadas em sistema de seguranca, em embalagem individual ou no maximo, com 02 ampolas, 

uso subcutaneo ou intravenoso. Podemos cotar apresentação com CX.C/10 SERINGAS? 

Resposta: Não  

 

• 265 - escopolamina butilbrometo 10 mg/ml, solucao oral-gotas, frasco com 20 ml, em-balagem 

individual em cartucho ou com no maximo 50 frascos. Podemos cotar apresentação 

com CX.C/200FRX20ML? 

Resposta: Não  

 

• 284 - ezetimiba, 10 mg, comprimido, em embalagem primaria tipo blister e secundaria com no 

maximo 30 comprimidos. Podemos cotar apresentação com  CX.C/60 (2BLX30CP)? 

Resposta: Sim 

 

• 305 - furosemida 10 mg/ml, solucao injetavel, ampola de 2 ml, embalagem individual em cartucho 

ou com no maximo 50 ampolas. Podemos cotar apresentação com CX.C/100 AMP? 

Resposta: Sim 

 

• 312 - gliclazida, 60mg, comprimidos de liberacao prolongada, embalagem primaria com no 

maximo 30 comprimidos. Podemos cotar apresentação com CX.C/60 COM? 

Resposta: Sim 

 

• 314 - glicosamina, sulfato 1500mg + condroitina, sulfato sodico 1200mg, po oral, em-balagem 

primaria em sache, embalagem com nomaximo 4 saches. Podemos cotar apresentação 

com CX.C/30SACHEX4GR? 

Resposta: Sim 

 

• 362 - ipratropio brometo 0,250 mg/ml, solucao para inalacao gotas, frasco gotas 20 ml, 

embalagem individual em cartucho ou com no maximo 50 frascos. Podemos cotar apresentação 

com CX.C/200FRX20ML? 

Resposta: Não  

 



 

 

• 409 - memantina, 10 mg, comprimido, em embalagem primaria tipo blister e secunda-ria com no 

maximo 30 comprimidos. Podemos cotar apresentação com CX.C/60 (6BLX10)? 

Resposta: Sim 

 

• 421 - metoclopramida cloridrato 4 mg/ml, solucao oral, frasco com 10 ml, embalagem individual 

em cartucho ou com no maximo 50 frascos. Podemos cotar apresentação 

com CX.C/96FRX10ML? 

Resposta: Sim 

• 445 - nebivolol, 5 mg, comprimido, em embalagem primaria tipo blister e secundaria com no 

maximo 30 comprimidos. Podemos cotar apresentação com CX.C/60 COM? 

Resposta: Sim 

 

• 476 - orlistate, 120 mg, capsula, em embalagem primaria tipo blister e secundaria com no maximo 

30 comprimidos. Podemos cotar apresentação com CX.C/84 COM? 

Resposta: Não  

 

• 484 - paracetamol 200 mg/ml, solucao oral, frasco gotas com 15 ml, embalagem indivi-dual em 

cartucho ou com no maximo 20 frascos. Podemos cotar apresentação com CX.C/100FRX15ML? 

Resposta: Sim 

 

• 490 - paroxetina, 25mg, comprimido, em embalagem primaria tipo blister e secundaria com no 

maximo 10 comprimidos. Podemos cotar apresentação com CX.C/30 (3BLX10CPR)? 

Resposta: Sim 

 

• 546 - sertralina, 100 mg, comprimido, embalagem primaria tipo blister e secundaria com no 

maximo 30 comprimidos. Podemos cotar apresentação com CX.C/300(30BLX10CPR)? 

Resposta: Sim 

 

• 551 - simeticona 75 mg/ml, emulsao oral-gotas , frasco com 10 ml ou mais , embala-gem 

individual em cartucho ou com no maximo 50 frascos. Podemos cotar apresentação 

com CX.C/200FRX10ML? 

Resposta: Sim 

 

• 562 - sulfadiazina de prata 10 mg/g (1%), creme, bisnaga com 30 g, embalagem indivi-dual em 

cartucho ou com no maximo 50 bisnagas. Podemos cotar apresentação 

com CX.C/200TBX30GR? 

Resposta: Sim 

 

• 564 - sulfametoxazol associado com trimetoprima 40 mg + 8 mg/ml, suspensao oral, frasco com 

100 ml ou mais com dosador graduado, embalagem individual em cartucho ou com no maximo 

50 frascos. Podemos cotar apresentação com CX.C/60FRX100ML+CD? 

Resposta: Sim 

 

• 569 - sulfato de magnesio 100 mg/ml, ampola 10ml, embalagem com no maximo 50 ampolas. 

Podemos cotar apresentação com CX.C/200AMPX10ML? 

Resposta: Não  

 

• 573 - sulfato ferroso 25 mg/ml de fe ii, frasco conta-gotas com 30 ml, embalagem in-dividual em 

cartucho ou com no maximo 50 frascos. Podemos cotar apresentação com CX.C/100FRX30ML? 

Resposta: Sim 

 



 

 

• 586 - tibolona 2,5mg comprimidos em embalagem primaria tipo blister, contendo 30 

comprimidos. Podemos cotar apresentação com CX.C/28 COM? 

Resposta: Sim 

 

• 599 - topiramato, 100 mg, comprimido, em embalagem primaria tipo blister, contendo 30 

comprimidos. Podemos cotar apresentação com CX.C/60 (6BLX10CPR)? 

Resposta: Sim 

 

• 600 - topiramato, 25 mg, comprimido, em embalagem primaria tipo blister, contendo 30 

comprimidos. Podemos cotar apresentação com  CX.C/60 (6BLX10CPR)? 

Resposta: Sim 

 

• 601 - topiramato, 50 mg, comprimido, em embalagem primaria tipo blister, contendo 30 

comprimidos. Podemos cotar apresentação com CX.C/60 (6BLX10CPR)? 

Resposta: Sim 

 

• 603 - tramadol 50mg/ml, ampola 2ml, embalagem com no maximo 50 ampolas. Podemos cotar 

apresentação com CX.C/60AMPX2ML? 

Resposta: Sim 

 

• 646 - ceftriaxona sodica 1 g, uso intravenoso, contendo frasco-ampola com po para solucao 

injetavel + ampola de diluente (10ml de agua para injetavel), embalagem primaria individualizada 

e secundaria com no maximo 50 frasco-ampola. Podemos cotar apresentação com CX.C/100 

FR/AMP? 

Resposta: Sim 
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