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MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 
PROCESSO Nº 020601.006737/19-67 AQUISIÇÃO 

DE MEDICAMENTOS ANTIBIÓTICOS COM 

BOLSA DE SISTEMA FECHADO destinados a 

atender as Unidades de Saúde do Estado de Roraima. 
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ITEM Especificações UND QUANT. V.UND V.TOTAL 

1 
 

Sistema fechado: medicamento cefepima 1g 
acompanha bolsa contendo 100 mL de solução de 
cloreto de sódio 0,9%, estéril e apirogênica, para 
infusão intravenosa. Bolsa em PVC, contendo 
perfurador plástico (spike) para acoplamento 
direto ao frasco-ampola do medicamento 
cefepima 1g, na forma de pó para solução 
injetável. Atende à RDC nº 45, 2003. 

 
UND 

 

20000 

  

2 

Sistema fechado: medicamento cefepima 2g 
acompanha bolsa contendo 100 mL de solução de 
cloreto de sódio 0,9%, estéril e apirogênica, para 
infusão intravenosa. Bolsa em PVC, contendo 
perfurador plástico (spike) para acoplamento 
direto ao frasco-ampola do medicamento 
cefepima 2g, na forma de pó para solução 
injetável. Atende à RDC nº 45, 2003. 

 
UND 

 
 

10000 
 

  

3 
Sistema fechado: medicamento Imipenem e 
Cilastina 500mg acompanha bolsa contendo 100 

 20000 
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mL de solução de cloreto de sódio 0,9%, estéril e 
apirogênica, para infusão intravenosa. Bolsa em 
PVC, contendo perfurador plástico (spike) para 
acoplamento direto ao frasco-ampola do 
medicamento Imipenem e Cilastatina 500g, na 
forma de pó para solução injetável. Atende à 
RDC nº 45, 2003. 

4 

Sistema fechado: medicamento Ceftriaxona 1g 
acompanha bolsa contendo 100 mL de solução de 
cloreto de sódio 0,9%, estéril e apirogênica, para 
infusão intravenosa. Bolsa em PVC, contendo 
perfurador plástico (spike) para acoplamento 
direto ao frasco-ampola do medicamento 
Ceftrixona 1g, na forma de pó para solução 
injetável. Atende à RDC nº 45, 2003. 

 40000 

  

5 

Sistema fechado: medicamento Meropenem 
500mg acompanha bolsa contendo 100 mL de 
solução de cloreto de sódio 0,9%, estéril e 
apirogênica, para infusão intravenosa. Bolsa em 
PVC, contendo perfurador plástico (spike) para 
acoplamento direto ao frasco-ampola do 
medicamento Meropenem 500mg, na forma de pó 
para solução injetável. Atende à RDC nº 45, 
2003. 

 40000 

  

6 

Sistema fechado: medicamento Meropenem 1g 
acompanha bolsa contendo 100 ml de solução de 
cloreto de sódio 0,9%, estéril e apirogênica, para 
infusão intravenosa. Bolsa em PVC, contendo 
perfurador plástico (spike) para acoplamento 
direto ao frasco-ampola do medicamento 
Meropenem 1g, na forma de pó para solução 
injetável. Atende à RDC nº 45, 2003. 

 20000 

  

7 

Sistema fechado: medicamento Vancomicina 
500mg acompanha bolsa contendo 100 mL de 
solução de cloreto de sódio 0,9%, estéril e 
apirogênica, para infusão intravenosa. Bolsa em 
PVC, contendo perfurador plástico (spike) para 
acoplamento direto ao frasco-ampola do 
medicamento Vancomicina 500mg, na forma de 
pó para solução injetável. Atende à RDC nº 45, 
2003. 

 40000 

  

8 

Sistema fechado: medicamento Vancomicina 1g 
acompanha bolsa contendo 100 mL de solução de 
cloreto de sódio 0,9%, estéril e apirogênica, para 
infusão intravenosa. Bolsa em PVC, contendo 

 20000 
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perfurador plástico (spike) para acoplamento 
direto ao frasco-ampola do medicamento 
Vancomicina 1g, na forma de pó para solução 
injetável. Atende à RDC nº 45, 2003. 

VALOR DA PROPOSTA  

 

 

VALIDADE DE 180 DIAS. 

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:  

a) Dados cadastrais;  

b) Marca do equipamento; 

 c) Prazo de entrega;  

d) Validade da proposta;  

e) demais impostos e custos, deverão ser inclusos; 

 

 

 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

 


