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RESUMO 

 

É objetivo do presente trabalho identificar de que forma poderia ser aprimorada a 

modelagem de compra pública de medicamentos biológicos no Brasil, diante da 

temática da intercambialidade automática de medicamentos. O modelo de 

desenvolvimento de medicamentos evoluiu nas últimas décadas, principalmente 

após o advento dos medicamentos chamados biológicos que, por suas 

especificidades técnicas, nos obrigam a avaliar se a forma como a Administração 

Pública adquire esse tipo de fármaco no Brasil é a mais adequada. Nesse contexto, 

a presente dissertação tem por objetivo avaliar a modelagem de compra desse tipo 

inovador de medicamento pela Administração Pública e apresentar boas práticas 

para a compra deste medicamento. Desde já é fundamental apontar que o tema é 

extremamente complexo, multidisciplinar, e a contribuição do Direito para o debate 

que aqui se propõe, apesar de importante, não deve ser tratada de forma a 

desconsiderar outras áreas de conhecimento e da saúde. 

 

Palavras-chave: 1. Compras (Serviço público). 2. Licitação pública. 3. 

Medicamentos. Intercambialidade. 4. Produtos biológicos. 5. Sistema Único de 

Saúde (Brasil). 

 

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The main goal of the present study is to identify how the modeling of tender bids of 

biological medicines in Brazil could be improved, considering the theme of the 

automatic interchangeability of the medicines. The drug development model has 

evolved in recent decades, especially after the advent of so-called biological 

medicines, which, due to their technical specificities, require us to evaluate whether 

the way the public administration acquires this kind of medicine in Brazil is the most 

appropriate. In this context, the present dissertation aims to evaluate the modeling of 

purchase of this innovative type of medicine by the Public Administration and suggest 

good practices for the purchase of this medicine. It is essential to point out that the 

subject is extremely complex, multidisciplinary, and the contribution of law to the 

debate proposed here, although important, should not be treated in such a way as to 

disregard other areas of knowledge and health. 

 

Keywords: 1. Purchase (Public service). 2. Tender bids. 3. Medicines. 4. Biological 

products. Interchangeability. 5. Public Health SUS (Brazil). 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação de mestrado tem como objetivo identificar boas práticas 

jurídicas para o gestor público comprar medicamentos biológicos no âmbito do SUS, 

já registrados na ANVISA, com preços definidos pela CMED e autorizados a serem 

comercializados no Brasil, frente aos desafios científicos da intercambialidade entre 

produtos biológicos. 

 

No início do século XIX, recursos sofisticados de química orgânica 

permitiram fossem sintetizados e testados compostos em larga escala, resultando 

em um número de novos medicamentos elaborados pela indústria farmacêutica. 

 

Paralelamente ao início da produção em escala de medicamentos de 

origem sintética, a Constituição de 1934 impôs à União e aos Estados1, de forma 

concorrente, a obrigação de cuidar da saúde da população. Desde então, o cuidado 

à saúde, como um dever do Estado Brasileiro, vem sendo intensificado pelas 

Constituições2 Federais posteriores ganhando, inclusive, uma seção exclusiva e 

específica na vigente Constituição3. 

 

No âmbito da legislação infraconstitucional o cuidado com a saúde teve 

seu auge na década de 70. Em 1973 passou a viger a legislação do controle sanitário 

do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, 

regulamentada em 1974. Em 1975 foi instituído o Sistema Nacional de Saúde, um 

sistema de assistência à saúde com validade para todo o território nacional e embrião 

da ideia do SUS, instituído pela Constituição Federal de 19884. Em 1976 entrou em 

vigor a legislação sobre vigilância sanitária a que estavam sujeitos os medicamentos. 

Em 1977 foi introduzida norma que trata das infrações à legislação sanitária federal. 

 

 
1 Art. 10º, II, CF/34. 
2 Art. 15, XXVII e Art. 18, c, ambos da CF/37; Art. 5, XV, b da CF/46; e, Art. 8º, XIV e XVI, c, da CF/67. 
3 Art. 196 ao 200 CF/88. 
4 Art. 198 CF/88. 
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Foi na década de 70 que o legislador brasileiro conceituou o termo 

medicamento como o “produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com 

finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico”5. 

 

A evolução científica permitiu que os medicamentos originalmente 

descobertos fossem copiados. Além disso, surgiram novos tipos de medicamentos, 

como os biológicos, oriundos da década de 80. Os medicamentos biológicos são 

entendidos como: 

 
“(...) moléculas complexas de alto peso molecular obtidas a partir de fluidos 
biológicos, tecidos de origem animal ou procedimentos biotecnológicos por meio 
de manipulação ou inserção de outro material genético (tecnologia do DNA 
recombinante) ou alteração dos genes que ocorre devido à irradiação, produtos 
químicos ou seleção forçada”6. 

 

Este novo tipo de medicamento trouxe soluções inéditas para inúmeras 

patologias, revolucionando o tratamento de doenças como diabetes (com a 

introdução da insulina), bem como diversas outras doenças oncológicas, 

reumatológicas e autoimunes, controlando enfermidades e garantindo a longevidade 

da população.  

 

Em contrapartida, trouxe desafios para um sistema público de saúde 

como o brasileiro – universal e igualitário – que atende centenas de milhões de 

pessoas. Um destes desafios está na modelagem da compra pública de 

medicamento que, como regra geral, utiliza a identificação do princípio ativo de um 

produto para adquiri-lo. Produtos com o mesmo princípio ativo seriam considerados 

medicamentos intercambiáveis entre si, o que não necessariamente é verdade para 

o medicamento biológico, conforme se verá ao longo deste trabalho. 

 

É, pois, a compra pública do medicamento biológico que interessa a este 

trabalho. Mais especificamente a intercambialidade entre produtos biológicos para 

que se possa identificar boas práticas jurídicas para o gestor público comprar esse 

tipo de medicamento, no âmbito do SUS. 

 
5 Art. 4º da Lei n.º 5.991 de 1973. 
6 Mais conceitos e definições em: http://portal.anvisa.gov.br/medicamentos/conceitos-e-definicoes. 
Acesso em 23.4.2020. 

http://portal.anvisa.gov.br/medicamentos/conceitos-e-definicoes
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2. PROBLEMA DA PESQUISA 

 

O tema da pesquisa é o processo de compra pública de medicamento 

biológico no âmbito do SUS e os desafios da intercambialidade automática entre o 

medicamento biológico original e suas cópias (e vice-versa), com o objetivo de 

identificar aprimoramentos na modelagem de compra de medicamentos biológicos 

já registrados no órgão regulador brasileiro. 

 

A relevância prática do tema decorre de fatores diversos. Estão, entre 

eles: 

 

1) O fato de o Estado ser o maior comprador de medicamentos do país7, 

investindo considerável parte do orçamento público na compra de 

medicamentos; 

 

2) Medicamento ser um produto que envolve risco à saúde pública e, por 

tal razão, estar sujeito à regulação estatal; 

 

3) A regulamentação dos medicamentos biológicos ser recente e o Brasil 

não possuir uma política para o tratamento dos medicamentos biológicos 

no âmbito do SUS, em especial para a intercambialidade entre eles; e, 

 

4) As decisões tomadas pelo Estado, na forma de aquisição dos 

medicamentos biológicos, frente à problemática da intercambialidade 

automática de tais medicamentos, podendo afetar a saúde do paciente 

usuário do medicamento. 

 

Interessa a este trabalho entender o procedimento de compra de tais 

medicamentos pelo Estado; se este procedimento é o mais adequado sob a 

 
7 Gastos em torno de 14,3 bilhões de reais em 2017 e 15,5 bilhões de reais em 2016 (Fonte: Perfil da 
Indústria Farmacêutica 2018 – Sindusfarma www.sindusfarma.org.br). 

http://www.sindusfarma.org.br/
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perspectiva da sociedade brasileira8 e apresentar uma proposta para a problemática 

em análise. 

 

Para tanto o trabalho é composto pela introdução, problema da pesquisa 

e metodologia, seguido do desenvolvimento dos quesitos centrais do tema, em três 

capítulos: (1) Em que consiste o medicamento biológico; (2) O que é a 

intercambialidade automática; e, (3) Quais as modelagens usualmente adotadas nas 

compras públicas brasileiras de medicamentos biológicos envolvendo a temática da 

intercambialidade. 

 

Em seguida, o trabalho apresenta resposta ao quesito e objetivo principal, 

identificando as boas práticas para a modelagem de compra de medicamentos 

biológicos no Brasil, diante da temática da intercambialidade entre o medicamento 

biológico original e sua cópia. A resposta a esse quesito decorre dos achados do 

trabalho. 

 

Encerra com as considerações finais. 

 

  

 
8 Cite-se o ente público, o gestor público, paciente usuário do medicamento, prescritor e órgão 
regulador setorial. 
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3. MODELO DE PESQUISA E METODOLOGIA 

 

O modelo de pesquisa desta dissertação é realizado pela reflexão sobre 

a prática jurídica, com viés exploratório sobre a prática de mercado e a regulação, 

além de estudo bibliográfico e de caso concreto. 

 

Foram estudadas as práticas gerais de aquisição de medicamento 

biológico no Brasil, no âmbito do Ministério da Saúde, frente a intercambialidade 

automática do medicamento biológico, de forma a ilustrar a problemática do trabalho. 

 

O exame exploratório partiu de um recorte sobre o que é o medicamento 

biológico, passando para uma narrativa da regulação dos medicamentos biológicos 

no Brasil e as discussões de mercado sobre a intercambialidade desse tipo de 

medicamento no Brasil e outros países, como Estados Unidos e Comunidade 

Europeia. 

 

A partir deste exame a dissertação faz um recorte sobre a modelagem 

usualmente adotada nas licitações públicas para compra de medicamentos 

biológicos no Brasil e segue com a análise de casos concretos de compras públicas 

realizadas pelo Ministério da Saúde, no período de 14.12.2014 até 02.09.2019 (744 

procedimentos licitatórios9). 

 

O período da pesquisa inicial e final definido neste trabalho teve como 

base o período de informação disponível no momento da pesquisa. A lista dos 

procedimentos integra o trabalho como Anexo I. Por evidente, foi preciso filtrá-los, já 

que neste conjunto de informações e dados estavam informações alheias aos fins 

desejados. 

 

A partir do levantamento inicial foi feito um recorte de quais casos 

envolviam aquisição de medicamento no âmbito do Ministério da Saúde. Um novo 

 
9 Fonte: Comprasnet. Disponível em: http://comprasnet.gov.br/ 
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPr
egao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao= Acesso em 02.09.2019. 

http://comprasnet.gov.br/
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=
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recorte foi feito para localizar as compras que trataram exclusivamente de aquisição 

de medicamentos biológicos. Definidos os casos, um recorte final foi feito para se 

chegar aos procedimentos licitatórios com algum tipo de discussão sobre a 

intercambialidade entre biológicos: 03 casos que, por sua vez, representam uma 

compra total estimada de quase 1 bilhão de reais. 

 

O modelo e metodologia adotados permitiram a obtenção das respostas 

aos quesitos centrais do trabalho: 

 

1) Em que consiste o medicamento biológico.  

 

2) O que é a intercambialidade automática. 

 

3) Quais as modelagens usualmente adotadas nas compras públicas de 

medicamentos biológicos envolvendo a temática da intercambialidade. 

 

4) Quais as boas práticas para a modelagem de compra de medicamentos 

biológicos no Brasil diante da temática da intercambialidade automática 

entre o medicamento biológico original e sua cópia (e vice-versa). 
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4. MEDICAMENTO BIOLÓGICO 

 

Este capítulo trata do conceito e da regulamentação do medicamento 

biológico no Brasil. Narra sobre a possibilidade de o medicamento biológico original 

ser copiado. Apresenta as restrições e implicações da cópia. Conclui com as 

principais diferenças existentes na regulamentação internacional do medicamento 

biológico original e sua cópia frente à regulamentação brasileira. 

 

Para uma melhor didática classificamos o termo medicamento como 

“gênero” e cada tipo ou subtipo do gênero como sua “espécie”. 

 

4.1 Conceito do medicamento biológico e regulamentação brasileira 

 

O medicamento biológico, originário da década de 80, é uma evolução 

dentre as espécies de medicamentos. Até então os medicamentos eram compostos 

e produzidos por meio de síntese química, ou seja, de forma sintética. 

 

A descoberta dos biológicos trouxe soluções inéditas para inúmeras 

patologias. Trata-se de produto inovador resultado de complexa tecnologia. Tanto 

pela utilização de organismos e sistemas vivos para sua produção (ex.: vírus, 

bactérias, células animais e vegetais, etc.), quanto pelo processo produtivo industrial. 

 

Os biológicos são, em geral, medicamentos instáveis e sujeitos a 

alterações em razão das condições de conservação e armazenamento. Pequenas 

variações de parte da etapa do processo produtivo dessa espécie de medicamento 

podem resultar alterações do produto e da eficácia e segurança do medicamento. É 

por isso que é comum afirmar que “no produto biológico, o processo é o produto”, ou 

seja, o produto biológico somente poderá ser assegurado pela manutenção e 

consistência de todo o processo de produção do medicamento. 

 

À ANVISA compete regulamentar esta espécie de medicamento. A 

primeira vez que a agência tratou do tema foi via RDC n.º 80, de 18 de março de 

2002, que conceituou o medicamento biológico da seguinte forma: 
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“7. Medicamento Biológico. Produto farmacêutico, de origem biológica, tecnicamente 
obtido ou elaborado, com a finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de 
diagnóstico”. 

 

Referido conceito deixou de existir da normativa da ANVISA, com a 

revogação da RDC n.º 80/2002 pela RDC nº 315, de 26 de outubro de 2005, ficando 

o conceito a cargo da doutrina técnico-científica.  

 

Apesar de inexistir norma conceituando o medicamento biológico, a 

ANVISA divulga, a título exemplificativo em seu website, o seguinte conceito técnico-

científico para o medicamento biológico10: 

 

“Os medicamentos biológicos são moléculas complexas de alto peso molecular obtidas 
a partir de fluidos biológicos, tecidos de origem animal ou procedimentos biotecnológicos 
por meio de manipulação ou inserção de outro material genético (tecnologia do DNA 
recombinante) ou alteração dos genes que ocorre devido à irradiação, produtos químicos 
ou seleção forçada.” 

 

Em 2010 a ANVISA editou nova norma, a RDC nº 55, de 16 de dezembro 

de 2010, atualmente vigente e que revogou a anterior RDC nº 315/2005. 

 

É a RDC nº 55/2010 (art. 2º) que traz os requisitos mínimos para o registro 

de medicamentos biológicos no Brasil. A regulamentação define que a forma de 

submissão de pedido de registro dos biológicos perante a ANVISA pode ocorrer de 

dois modos. Pela “via de desenvolvimento por comparabilidade” e pela chamada “via 

de desenvolvimento individual”: 

 
XXV – via de desenvolvimento por comparabilidade: é a via regulatória que poderá ser 
utilizada por um produto biológico para obtenção de registro junto à autoridade 
regulatória, na qual foi utilizado o exercício de comparabilidade em termos de qualidade, 
eficácia e segurança, entre o produto desenvolvido para ser comparável e o produto 
biológico comparador; e 
 
XXVI – via de desenvolvimento individual: é a via regulatória que poderá ser utilizada por 
um produto biológico para obtenção de registro junto à autoridade regulatória, na qual é 
necessária a apresentação de dados totais sobre o desenvolvimento, produção, controle 
de qualidade e dados não-clínicos e clínicos para demonstração da qualidade, eficácia 
e segurança do produto, de acordo com o estabelecido nesta Resolução.” 
 

 
10 Fonte: Website da ANVISA. Consulta realizada em 28.9.2019. Disponível em: 
http://portal.anvisa.gov.br/medicamentos/conceitos-e-definicoes 

http://portal.anvisa.gov.br/medicamentos/conceitos-e-definicoes
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“Art. 26. Os produtos biológicos podem ser registrados pela via de desenvolvimento 
individual ou pela via de desenvolvimento por comparabilidade” 

 

Assim, no registro submetido pelo particular e aprovado pela ANVISA, 

pela via de desenvolvimento por comparabilidade, o produto biológico a ser 

registrado traz os dados de qualidade, eficácia e segurança do medicamento a ser 

registrado, além dos dados que demonstram a sua similaridade com o produto que 

está sendo comparado. Já no registro submetido pelo particular e aprovado pela 

ANVISA, pela via de desenvolvimento individual, o produto biológico a ser registrado 

traz apenas os dados de qualidade, eficácia e segurança do medicamento a ser 

registrado, sem qualquer comparabilidade entre produtos. 

 

No contexto deste trabalho, interessa pontuar que, à luz da normativa 

vigente: (i) o medicamento biológico é identificado a partir de seu princípio ativo; (ii) 

a cópia de medicamento biológico é identificada com o mesmo princípio ativo do 

original; (iii) a depender da forma de aprovação do registro do produto biológico não 

é possível garantir a similaridade entre os produtos, o que gera risco à saúde e 

segurança do paciente; e, (iv) o medicamento biológico e sua cópia não 

necessariamente são considerados intercambiáveis, sob a ótica médico-científica. 

 

4.2 Medicamento biológico também pode ser copiado 

 

Como dito no tópico antecedente, pequenas variações do processo 

produtivo do biológico podem resultar em alterações quanto aos aspectos de eficácia 

e segurança do medicamento, não havendo como serem produzidas cópias idênticas 

de medicamentos biológicos, apesar de ambos terem o mesmo princípio ativo. 

 

Apesar da complexidade do medicamento biológico e da dificuldade de 

produção de cópias, elas são possíveis do ponto de vista científico. Porém, cópias 

de medicamentos biológicos jamais serão cópias idênticas ao produto copiado. É por 

essa razão que não se aplica ao medicamento biológico o conceito de Medicamento 

Genérico11, próprio para designar a cópia idêntica de medicamento sintético. 

 
11 Art. 3º, XXI Lei 6.360/76. “Medicamento Genérico – medicamento similar a um produto de referência 
ou inovador, que se pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após a expiração 
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O genérico é um produto idêntico ao original ou Medicamento de 

Referência12. Isto não ocorre com o medicamento biológico. Apesar de o biológico 

original e sua cópia terem o mesmo princípio ativo, os medicamentos não são 

idênticos e podem possuir diferentes indicações terapêuticas (inclusive em bula). 

 

As cópias autorizadas dos medicamentos biológicos possuem uma 

semelhança (não identidade) com o produto copiado. Apesar de possuírem o mesmo 

princípio ativo, os medicamentos não são idênticos. 

 

Como exemplo de diferenças entre medicamentos biológicos com o 

mesmo princípio ativo, o Quadro n.º 1, a seguir, traz um comparativo das indicações 

em bula do medicamento biológico com princípio ativo enoxaparina sódica (DCB n.º 

03406) que, na data da consulta, estavam com registro válido no Brasil13: 

 

N. de registro do 
medicamento na 

ANVISA / Indicações em 
bula 

188300021 102980373 116370071 102980508 100431016 183260336 

Tratamento da angina 
instável e infarto do 

miocárdio sem elevação 
do segmento ST 

X N/C N/C X X X 

Tratamento de infarto 
agudo do miocárdio com 
elevação do segmento 

ST 

N/C N/C N/C X N/C X 

Profilaxia do 
tromboembolismo 

venoso 
X X N/C X X X 

Tratamento da trombose 
venosa profunda com ou 
sem embolia pulmonar 

N/C N/C N/C X X X 

Prevenção da formação 
de trombo na circulação 
extracorpórea durante a 

hemodiálise 

X X X X X X 

Quadro 1 – Comparativo de indicação em bula dos medicamentos biológicos com princípio ativo enoxaparina 
sódica, com registro válido no Brasil em 04.01.2020. 

(Legenda: X = possui a indicação em bula. N/C = não consta indicação em bula) 

 
ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, 
segurança e qualidade, e designado pela DCB ou, na sua ausência, pela DCI”;   
12 Esta identidade também não se aplica entre todos os Medicamentos Genéricos e Medicamentos 
Similares conforme conclusão extraída da tese de dourado de Freitas, Márcia Sayuri Takamatsu, 
denominada Intercambialidade entre medicamentos genéricos e similares de um mesmo 
medicamento de referência – São Paulo, 2016. 
13 Fonte: Website ANVISA. Disponível em:  
https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?substancia=4152&situacaoRegistro=V. Acesso 
em 04.01.2020. 

https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?substancia=4152&situacaoRegistro=V
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Da análise do Quadro n.º 1 é possível observar que apenas 2 de 6 

medicamentos biológicos com princípio ativo enoxaparina sódica, com registro válido 

no Brasil na data da pesquisa, possuíam as mesmas indicações em bula. Ou seja, 

apesar de possuírem o mesmo princípio ativo, os medicamentos não possuem as 

mesmas indicações de uso para o paciente. 

 

A razão de ser desta diferença está no fato de que as cópias autorizadas 

dos medicamentos biológicos possuem semelhança (não identidade) com o produto 

copiado. Na nomenclatura técnica, apesar de o biológico original e sua cópia 

possuírem o mesmo princípio ativo, não há entre eles a chamada bioequivalência e 

biodisponibilidade, entendidas como: 

 
Bioequivalência: “demonstração de equivalência farmacêutica entre eles, contendo 
idêntica composição qualitativa e quantitativa de princípio ativo, e que tenham comparável 
biodisponibilidade, quando estudados sob um mesmo desenho experimental”14; e, 
 
Biodisponibilidade: “indicação da velocidade e da extensão de absorção de um princípio 
ativo em uma forma de dosagem, a partir de sua curva concentração/tempo na circulação 
sistêmica ou sua excreção na urina”15.  

 

Por não haver bioequivalência e biodisponibilidade entre o medicamento 

biológico original e a sua cópia, ou seja, pelo fato de o biológico não ser replicado de 

forma idêntica (mas por semelhança), sempre haverá diferenças (muitas ou poucas, 

a depender de cada caso), entre o medicamento biológico original e a sua cópia16. 

 

4.3 A cópia do medicamento biológico no Brasil 

 

A RDC nº 55/2010 não faz distinção entre o medicamento biológico 

original e sua cópia, definindo ambos como “produto biológico”: 

 
 “Art. 2º  
(...). 
XV – produto biológico: é o medicamento biológico não-novo ou conhecido que contém 
molécula com atividade biológica conhecida, já registrado no Brasil e que tenha passado 

 
14 Art. 3º, XXIV da Lei n.º 6.360/76.  
15 Art. 3º, XXV da Lei n.º 6.360/76. 
16 A ANVISA, através das Resoluções RDCs n.º 16 e 17, ambas de 2 de março de 2007, conforme 
alteradas, expressamente reconhece que o biológico não é um produto aceito como medicamento 
Genérico nem como Similar. 
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por todas as etapas de fabricação (formulação, envase, liofilização, rotulagem, 
embalagem, armazenamento, controle de qualidade e liberação do lote de produto 
biológico para uso); 
(...) 
XX – produto biológico novo: é o medicamento biológico que contém molécula com 
atividade biológica conhecida, ainda não registrado no Brasil e que tenha passado por 
todas as etapas de fabricação (formulação, envase, liofilização, rotulagem, embalagem, 
armazenamento, controle de qualidade e liberação do lote de medicamento biológico 
novo para uso);” 

 

O “produto biológico” e o “produto biológico novo” não segue a lógica do 

Medicamento Genérico, ou seja, não há medicamento biológico “de referência” e 

cópia idêntica (“genérico”). Assim, em teoria, todo medicamento biológico com o 

mesmo princípio ativo registrado na ANVISA seria considerado equivalente. 

 

4.4 Diferenças entre a regulamentação brasileira e a estrangeira sobre o 

medicamento biológico original e sua cópia 

 

4.4.1 Origem 

 

A origem da regulamentação do medicamento biológico (original e cópia), 

na Europa e nos Estados Unidos se deu por meio de processo legislativo, ficando a 

cargo de agências reguladoras – na Europa, a EMA (European Medicines Agency)17 

e nos Estados Unidos, o FDA (Food and Drug Administration)18 – a implementação 

e a execução das diretrizes e regras oriundas da lei. 

 

A primeira diferença entre a regulamentação norte americana e europeia, 

da regulamentação brasileira, está na origem da norma. Enquanto naqueles países 

há definição legal de conceitos sobre o medicamento biológico original, sobre a 

cópia, sobre a intercambialidade entre eles, além da forma de registro do produto; 

 
17 Fonte: Directiva 2004/27/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 31 de Março de 2004 que 
altera a Directiva 2001/83/CE que estabelece um código comunitário relativo aos medicamentos para 
uso humano. Disponível em:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0027.  
Acesso em 02.09.2019. 
18 Fonte: FDA website. Disponível em: https://www.fda.gov/media/114574/download Acesso em 
02.09.2019 (U.S. Code: Table Of Contents. Title 42. THE PUBLIC HEALTH AND WELFARE. Chapter 
6A. PUBLIC HEALTH SERVICE Subchapter II. GENERAL POWERS AND DUTIES Part F. Licensing 
of Biological Products and Clinical Laboratories Subpart 1. biological products Section 262. Regulation 
of biological products). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0027
https://www.fda.gov/media/114574/download
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no Brasil, a ANVISA tratou o tema de forma mais simplista, albergando em norma 

regulamentadora (RDC 55/2010), apenas a temática de registro do produto. 

 

4.4.2 Nomenclatura 

 

Outra diferença existente entre a regulamentação brasileira do 

medicamento biológico original e sua cópia, com a regulamentação internacional, 

está na nomenclatura da cópia do biológico.  

 

O Brasil não diferencia o biológico original de sua cópia. Como vimos 

anteriormente, ambos são chamados de “produto biológico”, sem distinção.  

 

A OMS, por sua vez, faz a distinção entre medicamento biológico original 

e sua cópia ao atribuir a nomenclatura “similar terapêutico” para a cópia de um 

biológico original: 

 

“Similar biotherapeutic product (SBP): A biotherapeutic product which is similar in terms 
of quality, safety and efficacy to an already licensed reference biotherapeutic product” 19. 

 

Na tradução livre, é um produto bioterapêutico semelhante em termos de 

qualidade, segurança e eficácia a um produto bioterapêutico de referência já 

licenciado. 

 

Note-se o uso do termo “semelhante” ao invés do termo “idêntico”, uma 

vez que, como já exposto no item 4.2, o medicamento biológico é um produto capaz 

de ser copiado por semelhança, mas não por identidade. 

 

Mais próximo das diretrizes da OMS, tanto no continente europeu quanto 

nos Estados Unidos, as cópias de biológicos são nominadas de “biossimilares”20 com 

a finalidade de distinguir o medicamento biológico original de sua cópia. 

 
19 Fonte: WHO. Guidelines on evaluation of similar biotherapeutics products (SBPs). Disponível em:  
https://www.who.int/biologicals/areas/biological_therapeutics/BIOTHERAPEUTICS_FOR_WEB_22A
PRIL2010.pdf  Acesso em 02.09.2019. 
20 Fonte FDA website. Disponível em https://www.fda.gov/drugs/biosimilars/biosimilar-and-
interchangeable-products “A biosimilar is a biological product that is highly similar to and has no 

https://www.who.int/biologicals/areas/biological_therapeutics/BIOTHERAPEUTICS_FOR_WEB_22APRIL2010.pdf
https://www.who.int/biologicals/areas/biological_therapeutics/BIOTHERAPEUTICS_FOR_WEB_22APRIL2010.pdf
https://www.fda.gov/drugs/biosimilars/biosimilar-and-interchangeable-products
https://www.fda.gov/drugs/biosimilars/biosimilar-and-interchangeable-products
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A ausência de distinção de nomenclaturas entre medicamento biológico 

original e cópia, no Brasil, do ponto de vista prático, gera equívocos ao dar 

tratamento igualitário para produtos que são apenas semelhantes. 

 

4.4.3 Registro e Forma de Aprovação 

 

Além de diferenças na origem da regulamentação e nomenclatura dos 

medicamentos biológicos e suas cópias, existe entre o Brasil e os países europeus 

e Estados Unidos, uma grande diferença na forma de aprovação da cópia do 

medicamento biológico perante os órgãos reguladores (ANVISA, FDA e EMA).  

 

Como falamos no item 4.1, as regras brasileiras de aceite de registro de 

medicamento biológico definem que a aprovação pode ocorrer pela “via da 

comparabilidade” e pela “via de desenvolvimento individual”21, ou seja, tanto através 

de dados que demonstram a similaridade ente o produto a ser registrado e o que 

está sendo comparado, quanto pela ausência da comparabilidade entre produtos. 

 

Já as regras europeias e americanas definem que a aprovação da cópia 

do medicamento biológico será realizada, apenas e tão somente, pela “via da 

comparabilidade”, em linha com a orientação da OMS, que possui a comparabilidade 

como o único método para registro de biológicos: 

 
“é a comparação científica, no que diz respeito a parâmetros não-clínicos e clínicos em 
termos de qualidade, eficácia e segurança, de um produto biológico com um produto 
biológico comparador, com o objetivo de estabelecer que não existam diferenças 
detectáveis em termos de qualidade, eficácia e segurança entre os produtos”22 

 

A relevância prática deste tema reside no fato de que a maioria dos 

biológicos registrados no Brasil se deu pela via de desenvolvimento individual. Ou 

seja, de acordo com os conceitos, registro e forma de aprovação definidos pela OMS, 

Europa e Estados Unidos, tais medicamentos não estariam classificados como 

 
clinically meaningful differences from an existing FDA-approved reference product.”. Acesso em 
10.09.2019. 
21 Resolução da ANVISA RDC nº 55/2010. 
22 Art. 2º, inciso V da RDC ANVISA n.º 55/2010.  
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biossimilares e, portanto, por não terem sido registrados pela comparação entre os 

produtos, não teriam parâmetros clínicos suficientes de qualidade, eficácia e 

segurança ao paciente para serem trocados de forma automática entre si, conforme 

será tratado no capítulo seguinte. 
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5. INTERCAMBIALIDADE DO MEDICAMENTO BIOLÓGICO 

 

O capítulo anterior conceituou o medicamento biológico. Apontou que os 

medicamentos biológicos podem ser copiados por semelhança (nunca por 

identidade), o que significa dizer que a cópia de um biológico sempre terá diferenças 

(poucas ou muitas), em relação ao produto originador ou comparador. 

 

Este capítulo trata sobre o conceito da intercambialidade e como ela 

ocorre entre biológicos no Brasil e em alguns países mundo afora. Apresenta os 

conceitos de DCB/DCI e de farmacovigilância que, por sua vez, estão intrinsicamente 

relacionados às boas práticas identificadas ao final do trabalho. 

 

5.1 Conceito de Intercambialidade 

 

Por intercambialidade entende-se a situação em que dois produtos 

farmacêuticos podem ser permutados um pelo outro, sem que esta troca gere risco 

significativo para a eficácia e segurança do tratamento do paciente. 

 

A intercambialidade está conceituada na legislação brasileira, desde o 

final da década de 90, quando da alteração da Lei n.º 6.360/7623 e ingresso do 

Medicamento Genérico no Brasil: 

 

“Produto Farmacêutico Intercambiável – equivalente terapêutico de um medicamento de 
referência, comprovados, essencialmente, os mesmos efeitos de eficácia e segurança”. 
(g.n.) 

 

Em outras palavras, produto farmacêutico intercambiável é aquele que, 

quando comparado com o produto a ser trocado:  

 

(i) Contém o mesmo princípio ativo; 

(ii) Possui a mesma dose e forma farmacêutica; 

(iii) É administrado pela mesma via;  

(iv) Possui a mesma posologia;  

 
23 Inc. XXIII, art. 3º da Lei n.º 6.360/76, cfr. alterada. 
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(v) Tem a mesma indicação terapêutica; e, 

(vi) Apresenta eficácia e segurança equivalentes. 

 

Como tratado no capítulo anterior, em razão da não bioequivalência e não 

biodisponibilidade entre o biológico original e a sua cópia, ou seja, pelo fato de o 

medicamento biológico não ser replicado de forma idêntica (mas por semelhança), 

sempre existirão diferenças – muitas ou poucas – entre o medicamento biológico 

original e a sua cópia. Essa ausência de identidade é a razão pela qual a troca de 

medicamento biológico original por sua cópia, de forma automática, é tão debatida 

pela sociedade médica-científica24. 

 

5.2. A Intercambialidade no Brasil 

 

A intercambialidade de medicamento biológico foi regulada pela ANVISA, 

por meio da Nota de Esclarecimento n.º 003/2017/GPBIO/GGMED/ANVISA, que 

delegou ao médico responsável pelo tratamento do paciente (relação médico 

prescritor-paciente) e ao Ministério da Saúde a decisão sobre a possibilidade (ou 

não), de intercambialidade do medicamento biológico original por uma cópia. 

 

Após críticas da comunidade científica25, em outubro de 2018, a ANVISA 

revisou referida Nota de Esclarecimento e, dentre outros pontos, excluiu o Ministério 

da Saúde da tomada de decisão, deixando restrito ao médico responsável pelo 

tratamento, a decisão sobre a intercambialidade do medicamento biológico26: 

 

“Após uma reflexão sobre algumas referências bibliográficas e sobre o cenário 
internacional atual, pode-se concluir que a intercambialidade e a substituição estão 
mais diretamente relacionadas à prática clínica do que a um status regulatório. (...). 
O estabelecimento da intercambialidade/substituição deve ser feito caso a caso, 
tomando como premissa básica o paciente e suas peculiaridades. (...) a avaliação 
médica e a adequada atenção farmacêutica são imprescindíveis no caso de trocas de 
produtos biossimilares e seus comparadores, tanto para fins de prescrição e uso 

 
24 https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/08/15/troca-de-medicamentos-biologicos-por-
biossimilares-divide-opinioes-na-saude Acesso em 08.06.2020. 
25 Vide nota anterior. 
26 Fonte: ANVISA. Disponível em  
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/4095801/Nota+de+esclarecimento+003+de+2017+-
+Medicamentos+Biol%C3%B3gicos/0774f2d7-5c83-45b7-832d-37efdf21790c.  
Acesso em 10.09.2019. 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/08/15/troca-de-medicamentos-biologicos-por-biossimilares-divide-opinioes-na-saude
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/08/15/troca-de-medicamentos-biologicos-por-biossimilares-divide-opinioes-na-saude
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/4095801/Nota+de+esclarecimento+003+de+2017+-+Medicamentos+Biol%C3%B3gicos/0774f2d7-5c83-45b7-832d-37efdf21790c
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/4095801/Nota+de+esclarecimento+003+de+2017+-+Medicamentos+Biol%C3%B3gicos/0774f2d7-5c83-45b7-832d-37efdf21790c
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adequado do produto quanto para fins de farmacovigilância e acompanhamento pós-
mercado desses produtos”. (g.n.) 

 

Da leitura da Nota de Esclarecimento Nº 

003/2017/GPBIO/GGMED/ANVISA revista é possível extrair a conclusão de que a 

decisão sobre a possibilidade (ou não) de intercambialidade automática do 

medicamento biológico original por sua cópia foi delegada – apenas e tão somente 

– para a avaliação médica (relação médico prescritor-paciente). Noutras palavras, a 

ANVISA assevera que a intercambialidade é uma prática exclusivamente clínica e 

não uma prática regulatória.  

 

5.3 A Intercambialidade fora do Brasil 

 

A OMS se posicionou contrária à troca automática do medicamento 

biológico por uma cópia deste quando não há impacto clínico devidamente 

comprovado27. A troca automática do medicamento biológico por uma cópia, no 

entendimento da OMS, poderá ocorrer sempre que houver estudo clínico 

comprovando os efeitos de eficácia e segurança da cópia. 

 

A EMA28 deixou a decisão sobre a possibilidade (ou não), de 

intercambialidade automática do medicamento biológico original por sua cópia para 

decisão do médico responsável pelo tratamento do paciente (relação médico 

prescritor-paciente), sem prejuízo de que cada Estado-Membro da União Europeia 

edite regulamentação própria sobre o tema. 

 

Suíça, país membro da União Europeia, não permite a intercambialidade 

automática entre o biológico original e sua cópia. A agência reguladora Suíça 

(SWISSMEDIC) entende que a troca automática traz riscos à segurança do paciente 

 
27 Fonte: WHO. Guidelines on evaluation of similar biotherapeutics products (SBPs). Disponível em:  
https://www.who.int/biologicals/areas/biological_therapeutics/BIOTHERAPEUTICS_FOR_WEB_22A
PRIL2010.pdf  Acesso em 13.09.2019 
28 Fonte: “Can a biosimilar and its reference medicine be used interchangeably?”, no Website do EMA 
“Questions and answers on biosimilar medicines (similar biological medicinal products)”. Disponível 
em: https://www.medicinesforeurope.com/wp-content/uploads/2016/03/WC500020062.pdf Acesso 
em 13.09.2019. 

https://www.who.int/biologicals/areas/biological_therapeutics/BIOTHERAPEUTICS_FOR_WEB_22APRIL2010.pdf
https://www.who.int/biologicals/areas/biological_therapeutics/BIOTHERAPEUTICS_FOR_WEB_22APRIL2010.pdf
https://www.medicinesforeurope.com/wp-content/uploads/2016/03/WC500020062.pdf
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e que cabe ao médico e ao paciente a avaliação da troca de medicamento com seu 

respectivo acompanhamento29. 

 

Espanha, outro país membro da comunidade europeia, não permite a 

substituição automática do biológico original por sua cópia e determina que as 

comissões multidisciplinares de farmácia façam as devidas análises técnicas e 

tomem as decisões clínicas caso a caso. 

 

Apesar da semelhança da posição da EMA e da ANVISA neste tema, é 

necessário lembrar que a forma de aprovação e registro da cópia de um 

medicamento biológico na Europa somente se dará pela via da comparabilidade, ao 

passo que no Brasil, tal aprovação poderá ocorrer pela via da comparabilidade e pela 

chamada via de desenvolvimento individual. Essa diferença regulatória afasta as 

semelhanças existentes entre biológicos registrados no Brasil e na Europa. 

 

Na Austrália30 há um comitê técnico que delibera, com base em estudos 

clínicos de eficácia e segurança, sobre a possibilidade de intercambialidade 

automática do medicamento biológico original por uma cópia. 

 

No Canadá a decisão fica a cargo do médico prescritor, tal qual no Brasil, 

com a ressalva de que no Canadá a aprovação de uma cópia de um medicamento 

biológico também é feita apenas pela via da comparabilidade31. 

 

O Reino Unido adota procedimento análogo ao do Canadá. A agência 

reguladora inglesa recomenda que o médico prescritor identifique, de forma 

 
29 Fonte: Página da SWISSMEDIC, https://www.swissmedic.ch/swissmedic/en/home.html, disponível 
file:///C:/Users/i0201134/Downloads/ZL101_00_003e_WL%20Guidance%20document%20Authorisa
tion%20Biosimilar.pdf. Acesso em 13.09.2019. 
30 Fonte: website - The Department of Health. Disponível em: 
https://www1.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/biosimilar-awareness-initiative 
Acesso em 13.09.2019. 
31 Fonte: website – Government of Canada. Disponível em:  
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/biologics-
radiopharmaceuticals-genetic-therapies/applications-submissions/guidance-documents/fact-sheet-
biosimilars.html#targetText=Switching,listed%20in%20the%20Product%20Monograph. Acesso em 
13.09.2019. 

https://www.swissmedic.ch/swissmedic/en/home.html
file:///C:/Users/i0201134/Downloads/ZL101_00_003e_WL%20Guidance%20document%20Authorisation%20Biosimilar.pdf
file:///C:/Users/i0201134/Downloads/ZL101_00_003e_WL%20Guidance%20document%20Authorisation%20Biosimilar.pdf
https://www1.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/biosimilar-awareness-initiative
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/biologics-radiopharmaceuticals-genetic-therapies/applications-submissions/guidance-documents/fact-sheet-biosimilars.html#targetText=Switching,listed%20in%20the%20Product%20Monograph
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/biologics-radiopharmaceuticals-genetic-therapies/applications-submissions/guidance-documents/fact-sheet-biosimilars.html#targetText=Switching,listed%20in%20the%20Product%20Monograph
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/biologics-radiopharmaceuticals-genetic-therapies/applications-submissions/guidance-documents/fact-sheet-biosimilars.html#targetText=Switching,listed%20in%20the%20Product%20Monograph
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expressa na receita, a marca do produto de modo a evitar a troca automática entre 

o medicamento prescrito com um outro medicamento biológico32. 

 

Nos Estados Unidos, em vigor desde 2010, a regulamentação americana 

– “Biosimilar Act” – criou a figura dos “produtos biológicos intercambiáveis”. Tal figura 

permite que intercambialidade automática do medicamento biológico original por 

uma cópia ocorra apenas para os produtos previamente autorizados pelo FDA, após 

os devidos estudos clínicos comprovando os efeitos de eficácia e segurança da cópia 

em relação ao medicamento biológico original33. Apesar do FDA ser o órgão sanitário 

máximo nos Estados Unidos, em razão das normas constitucionais norte 

americanas, os estados americanos também podem legislar sobre o tema. 

 

Alguns países da américa latina, como Colômbia e Panamá, não possuem 

legislação específica sobre o tema. Outros, como México e Chile, possuem 

legislação específica. No Chile, por exemplo, há uma política nacional de 

medicamentos que trata do tema de qualquer troca de medicamentos pelo conceito 

da bioequivalência. Havendo bioequivalência do produto, aprovado por normas 

técnicas chilenas, o medicamento pode ser trocado de forma automática34. 

 

5.4. Intercambialidade automática e DCB/DCI 

 

O princípio ativo de um medicamento recebe nome específico e oficial 

distinto do nome comercial do produto que é administrado pelo sistema da ANVISA. 

Este sistema guarda alguma correspondência com o sistema internacional 

administrado pela OMS, o INN - International Nonproprietary Names. 

 

 
32 Fonte: website MHRA – medicines and healthcare products regulatory agency. Disponível em 
https://www.nibsc.org/. Acesso em 13.09.2019. 
33 Fonte: FDA – Food and Drug Administration. Guidance for Industry on Biosimilars: Q & As Regarding 
Implementation of the BPCI Act of 2009: Questions and Answers Part I. Disponível em: 
https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/questions-and-answers-
biosimilar-development-and-bpci-act-guidance-industry e https://www.fda.gov/drugs/therapeutic-
biologics-applications-bla/biosimilars. Acesso em: 13.09.2019. 
34 Fonte: http://www.ispch.cl/. Disponível em: 
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/11/DECRETO-65-Exigencia-BE-Publicaci%C3%B3n-
Diario-Oficial.pdf Acesso em 02.01.2020. 

https://www.nibsc.org/
https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/questions-and-answers-biosimilar-development-and-bpci-act-guidance-industry
https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/questions-and-answers-biosimilar-development-and-bpci-act-guidance-industry
https://www.fda.gov/drugs/therapeutic-biologics-applications-bla/biosimilars
https://www.fda.gov/drugs/therapeutic-biologics-applications-bla/biosimilars
http://www.ispch.cl/
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/11/DECRETO-65-Exigencia-BE-Publicaci%C3%B3n-Diario-Oficial.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/11/DECRETO-65-Exigencia-BE-Publicaci%C3%B3n-Diario-Oficial.pdf
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No Brasil, o sistema se refere à Denominação Comum Brasileira (DCB) 

e à Denominação Comum Internacional (DCI). Respectivamente: “denominação do 

fármaco ou princípio farmacologicamente ativo aprovada pelo órgão federal 

responsável pela vigilância sanitária35” e “denominação do fármaco ou princípio 

farmacologicamente ativo recomendada pela Organização Mundial de Saúde36”. 

 

DCB e DCI foram conceitos introduzidas no ordenamento normativo 

brasileiro pela lei do medicamento Genérico (Lei n.º 9.787 de 10 de fevereiro de 

1999). DCB e DCI se conectam unicamente com o princípio ativo do produto, não 

fazendo distinção de marcas, ou seja, não identificando se o medicamento é similar, 

referência ou genérico no caso de medicamentos sintéticos. 

 

Para promover a inclusão do medicamento genérico no cenário nacional, 

o legislador brasileiro determinou a obrigatoriedade da adoção da DCB para 

identificação do produto alvo de compra pública a ser realizada no âmbito do SUS: 

 
“As aquisições de medicamentos, sob qualquer modalidade de compra, e as prescrições 
médicas e odontológicas de medicamentos, no âmbito do Sistema Único de Saúde – 
SUS, adotarão obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua 
falta, a Denominação Comum Internacional (DCI).37” 

 

Na DCB/DCI encontramos as denominações legais da espécie dos 

genéricos, algumas vezes referidas como “nomes genéricos”. Tais nomes são 

mesmo apropriados para esta espécie de medicamento e produtos sintéticos, uma 

vez que os princípios ativos são idênticos e as formulações, quando equivalentes ao 

medicamento de referência, podem ser automaticamente intercambiáveis. 

 

Com conceito amplo, DCB e DCI também abarcam os medicamentos 

biológicos. No caso dos biológicos as denominações comuns também identificam 

apenas o princípio ativo do produto, sem que seja feita distinção entre uma cópia de 

um medicamento biológico e seu original. 

 

 
35 Inciso XVIII do art. 3º da Lei n.º 6.360/76. 
36 Inciso XIX do art. 3º da Lei n.º 6.360/76. 
37 Art. 3º da Lei n.º 9.787/99. 
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DCB e DCI não distinguem todas as indicações terapêuticas de cada 

produto. Também não levam em consideração as particularidades do biológico e as 

eventuais diferenças existentes entre um medicamento biológico original e sua cópia. 

Não contempla o tema da intercambialidade entre biológicos. 

 

Assim, produtos classificados com as mesmas DCB/DCI (ou INN), mas 

com propriedades e perfis clínicos diferentes podem induzir substituições 

desautorizadas, uma vez que a segurança do paciente somente poderá ser garantida 

por um sistema que permita a rastreabilidade de eventos adversos. Isso somente 

será possível se os produtos puderem ser identificados de forma inequívoca. 

 

5.5 Intercambialidade automática e farmacovigilância 

 

Farmacovigilância é a ciência e atividades relacionadas com a detecção, 

avaliação, compreensão e prevenção de eventos adversos ou de quaisquer outros 

potenciais problemas relacionados ao uso de medicamentos38. A farmacovigilância 

objetiva reduzir taxas de mortalidade e morbidade com a detecção antecipada de 

problemas associados ao uso de medicamentos. 

 

Os investimentos e aprimoramento mundial das regras de 

farmacovigilância vieram na década de 60, em razão do nascimento de milhares de 

crianças com malformação congênita pelo uso do medicamento talidomida. Em 1968 

teve início o Programa Internacional de Monitoramento de Medicamentos, do qual o 

Brasil faz parte em conjunto com mais de 134 países, com o objetivo de aprimorar o 

atendimento e a segurança do paciente em relação ao uso de medicamentos e 

apoiar programas de saúde pública com a troca de informações confiáveis e 

equilibradas para a avaliação eficaz do perfil de risco-benefício dos medicamentos. 

 

No Brasil o tema foi regulamentado pela RDC n.º 04, de 10 de fevereiro 

de 2009, com a obrigatoriedade, dentre outros do envio de relatórios periódicos pelas 

empresas farmacêuticas sobre efeitos adversos de medicamentos.  

 
38 Fonte: OMS. Acesso em 02.01.2020. Disponível em: 
https://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/safety_efficacy/pharmvigi/en/  

https://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/safety_efficacy/pharmvigi/en/
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Desde então a ANVISA tem aprimorado tais regras, já que a efetividade 

de um programa de farmacovigilância está diretamente associada a informação 

enviada pela indústria e pelos profissionais da área da saúde para o órgão regulador. 

 

Os medicamentos biológicos possuem um perfil de riscos que justifica 

procedimentos diferenciados de farmacovigilância. Os dados de segurança dos 

medicamentos biológicos não podem ser integralmente transferidos às suas cópias.  

 

A OMS e outras autoridades regulatórias, inclusive a ANVISA, 

determinam que medicamentos biológicos desenvolvidos como cópias de produtos 

já existentes devem apresentar, no ato do pedido de registro, um Plano de 

Gerenciamento de Risco. 

 

A norma regulamentadora da ANVISA que trata da farmacovigilância dos 

medicamentos biológicos (RDC nº 49, de 20 de setembro de 2011), também 

determina sejam apresentados relatórios específicos na renovação do registro do 

produto, bem como planos de farmacovigilância e de minimização de risco em 

situações específicas relacionadas à segurança desta espécie de medicamento. 

 

Assim, dada a complexidade dos biológicos, cuja mínima alteração no 

método de produção poderá afetar a segurança e eficácia do medicamento, é difícil 

prever todas as reações adversas desta espécie de medicamento. Trata-se, de uma 

preocupação também externada pela ANVISA na Nota de Esclarecimentos Nº 

003/2017/GPBIO/GGMED/ANVISA39 ao afirmar que as “múltiplas trocas entre 

produtos biossimilares e o produto biológico comparador”, são inadequadas e 

deixam “a rastreabilidade e monitoramento do uso bastante dificultados nestes 

casos”. 

 

 
39 Fonte: ANVISA. Disponível em  
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/4095801/Nota+de+esclarecimento+003+de+2017+-
+Medicamentos+Biol%C3%B3gicos/0774f2d7-5c83-45b7-832d-37efdf21790c.  
Acesso em 02.09.2019. 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/4095801/Nota+de+esclarecimento+003+de+2017+-+Medicamentos+Biol%C3%B3gicos/0774f2d7-5c83-45b7-832d-37efdf21790c
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/4095801/Nota+de+esclarecimento+003+de+2017+-+Medicamentos+Biol%C3%B3gicos/0774f2d7-5c83-45b7-832d-37efdf21790c
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6. MODELAGEM USUALMENTE ADOTADA NAS COMPRAS 

PÚBLICAS DE MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS NO BRASIL 

 

Este capítulo tem por objetivo explorar como ocorrem as compras públicas 

de medicamentos biológicos no Brasil, além do papel do gestor público frente às 

especificidades do biológico e a intercambialidade entre o produto original e sua 

cópia. Apresenta um estudo de casos concretos e finaliza com os principais achados 

e a conclusão do todo estudado neste trabalho. 

 

6.1 A legislação vigente de compras públicas de medicamentos no Brasil 

 

No Brasil, as compras públicas de medicamentos são realizadas por meio 

de processos licitatórios previstos na Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, que trata 

das normas gerais de licitações e contratos com a administração pública, a qual 

prevê cinco modalidades de licitação40. Além dela, medicamentos também podem 

ser adquiridos por pregão (Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002). Especificamente 

na área da saúde, ainda há a Lei nº 10.191, de 14 de fevereiro de 2001, que trata da 

aquisição de produtos para a implementação de ações de saúde no âmbito do 

Ministério da Saúde. 

 

Também é aplicável para as compras públicas de medicamentos as 

regras da legislação sanitária vigente, dentre as quais está a adoção da DCB/DCI 

como critério para a compra pública de medicamento41. 

 

Em que pese o processo de aquisição de medicamento por dispensa e 

inexigibilidade de licitação ser viável, o grande volume de medicamentos adquiridos 

pelos entes públicos é realizado pela modalidade de pregão, a teor do artigo 2º-A da 

citada Lei nº 10.191/01:  

 

 
40 Art. 22. São modalidades de licitação: I - concorrência; II - tomada de preços; III - convite; IV - 
concurso; e, V – leilão. 
41 Art. 3º da Lei n.º 9.787/99: “As aquisições de medicamentos, sob qualquer modalidade de compra, 
e as prescrições médicas e odontológicas de medicamentos, no âmbito do Sistema Único de Saúde 
– SUS, adotarão obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a 
Denominação Comum Internacional (DCI)”. 
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“A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão adotar, nas licitações 
de registro de preços destinadas à aquisição de bens e serviços comuns da área da 
saúde, a modalidade do pregão, inclusive por meio eletrônico, observando-se o seguinte:  
I - são considerados bens e serviços comuns da área da saúde, aqueles necessários ao 
atendimento dos órgãos que integram o Sistema Único de Saúde, cujos padrões de 
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no edital, por meio de 
especificações usuais do mercado. (...)”. 

 

O pregão é modalidade de licitação na qual a escolha se dá pelo menor 

preço42. É realizado mediante a apresentação de propostas e lances que vão sendo 

reduzidos conforme o interesse dos fornecedores participantes para sagrarem-se 

vencedores do processo. 

 

Medicamento é um bem perecível e possui prazo de validade para 

consumo. O consumo e sua frequência dependem de diversos fatores (ex.: doença, 

prescrição, disponibilidade) e não permite acurada previsibilidade futura. Tais 

fatores, atrelados ao alto investimento do Poder Público na aquisição de 

medicamentos, faz com que a compra de medicamentos seja processada pelo 

sistema de registro de preços – SRP43, previsto no art. 15, II da Lei 8.666/93 e 

regulamentado em âmbito federal pelo Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013 

(Estados, Municípios e Distrito Federal tem regulamentos próprios).  

 

O SRP não é uma modalidade de licitação. O SRP é uma modalidade de 

contratação composto por um conjunto de procedimentos para o registro de preços 

de um determinado produto. Com este procedimento se objetiva registar o preço de 

um produto por prazo certo para sua aquisição futura, se necessário for. O SRP 

busca economicidade, ganho de escala e eficiência para a administração pública. 

 

Uma das grandes vantagens do SRP, para a administração pública, é o 

caráter não obrigatório da compra. Pelo lado do fornecedor, o SRP é expectativa de 

futura venda, por preço certo previamente definido via pregão. Pelo lado do ente 

público, o SRP é expectativa de futura aquisição, com base no preço registrado na 

ata de registro de preços. Durante o prazo de validade da ata, o poder público pode 

 
42 Art. 1º Lei 10.520/02. 
43 Art. 15, II, da Lei n.º 8.666/93. 
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adquirir o produto cujo preço foi registrado, sem precisar lançar mão de contratação 

direta, sem licitação. 

 

Exemplificando: um fornecedor interessado em vender seu medicamento 

ao ente público participa do pregão e oferece o preço de venda para uma 

determinada quantidade de medicamento máxima especificada no edital de 

compras. Ao final das negociações tem-se uma ata de registro de preços com o 

órgão gerenciador contendo, dentre outros, o preço e o volume máximo negociado 

do medicamento. O vencedor se compromete, por até 12 (doze), a entregar o 

medicamento conforme registrado. A entrega poderá ocorrer de forma integral ou de 

modo fracionado, isto é, se e quando for requerido pelo comprador. É possível que 

a aquisição não se realize, por ausência de necessidade do medicamento durante o 

prazo de validade da ata de registro de preços. 

 

Esta modalidade de contratação (pregão) e procedimento (SRP) refletem 

a modelagem usualmente adotada nas licitações públicas para compra de 

medicamentos. Também é a modelagem recomendada pelo TCU que, em dezembro 

de 2018, lançou uma cartilha com orientações para aquisições públicas de 

medicamentos levando em conta a jurisprudência geral do TCU sobre compras de 

medicamentos44. 

 

6.2 O gestor público e a intercambialidade automática dos biológicos 

 

A lei definiu expressamente que um produto será intercambiável quando 

comprovados os mesmos efeitos de eficácia e segurança em relação ao produto que 

se compara45: 

 
“Para os efeitos desta Lei, além das definições estabelecidas nos incisos (...) do Art. 4º 
da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, são adotadas as seguintes: (...) XXIII - 
Produto Farmacêutico Intercambiável – equivalente terapêutico de um medicamento de 
referência, comprovados, essencialmente, os mesmos efeitos de eficácia e segurança”. 
(g.n.).    

 
44 Fonte: TCU. Disponível em:  
https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/orientacoes-para-aquisicoes-publicas-de-
medicamentos.htm. Acesso em 15.2.2020.  
45 Art. 3º, inc. XXIII, da Lei n.º 6.360/76. 

https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/orientacoes-para-aquisicoes-publicas-de-medicamentos.htm
https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/orientacoes-para-aquisicoes-publicas-de-medicamentos.htm
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A regulamentação da ANVISA expressamente afastou a possibilidade do 

biológico ser registrado como um medicamento genérico e similar 46: 

 
“Não serão admitidos, para fins de registro como medicamento genérico: (...) 3. Produtos 
biológicos, imunoterápicos, derivados do plasma e sangue humano.” – RDC 16/2007 
“V - MEDICAMENTOS QUE NÃO SERÃO ACEITOS COMO SIMILARES 1. produtos 
biológicos, imunoterápicos, derivados do plasma e sangue humano;” – RDC 17/2007 

 

A nota de esclarecimento técnico da ANVISA dispôs expressamente que 

a troca automática de um biológico por outro é ato exclusivo da relação clínica entre 

médico e paciente. 

 

Tais normas revelam qual comportamento a autoridade pública deve 

adotar diante do caso concreto, sem deixar margem de discricionariedade ao gestor, 

que tem o dever de cumprir a regra da intercambialidade prevista no sistema.  

 

Conforme a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB)47: 

(a) os atos da esfera administrativa devem levar em conta as orientações gerais da 

época, aqui considerados os atos públicos de caráter geral e os de amplo 

conhecimento público48 e, (b) o caráter vinculante aos atos normativos expedidos 

pelas autoridades públicas49. Tais orientações incluem os normativos da ANVISA. 

 

A vigente orientação e nota de esclarecimentos da ANVISA é um ato 

emitido por uma autoridade pública federal, com competência técnica para tanto. 

Desse modo, a nota de esclarecimentos da ANVISA é vinculante para todos os 

órgãos e entes da federação que atuam no âmbito do SUS e realizam compras 

públicas de medicamentos. A vinculação em questão tem como objetivo garantir 

segurança e previsibilidade dos atos da administração para toda a sociedade. 

 

 
46 RDC ANVISA n.º 16/2007 e RDC ANVISA n.º 17/2007. 
47 Alterações oriundas da Lei n.º 13.655 de 25 de abril de 2018, conhecida como a lei da segurança 
jurídica e da eficiência na criação e na aplicação do direito público. 
48 Art. 24 e parágrafo único da LINDB. 
49 Art. 30 e parágrafo único da LINDB. 
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Noutras palavras, a orientação da ANVISA impõe ao gestor púbico a 

obrigatoriedade de observar que a intercambialidade do medicamento biológico 

original por uma cópia depende exclusivamente do médico, na relação clínica com o 

paciente. 

 

Vale lembrar que o paciente e o médico possuem uma relação de 

confiança (boa-fé). É pelo médico que o paciente deve saber se o tratamento ao qual 

ele foi submetido e lhe foi prescrito será (ou poderá vir a ser) alterado. Cabe ao 

médico (não ao gestor público ou ao dispensador do medicamento), portanto, dar a 

notícia ao paciente de todos os possíveis riscos e consequências do tratamento em 

caso de troca de medicamento. Da mesma forma, cabe ao médico acompanhar a 

adesão do paciente ao tratamento e sua respectiva alteração. 

 

É neste contexto que cabe ao gestor público criar procedimentos e 

processos quem garantam que a troca automática entre medicamentos biológicos 

seja realizada exclusivamente com base nas regras vigentes. Ao definir processos e 

tomar decisões ou emitir opiniões técnicas de forma fundamentada, seguindo os atos 

normativos, orientativos e científicos vigentes, o gestor público age de forma correta. 

 

6.3 A realidade brasileira – a discussão da intercambialidade em casos 

concretos 

 

Extrapola os objetivos desta pesquisa realizar um levantamento exaustivo 

de todas as compras públicas para aquisição de medicamentos biológicos no Brasil, 

uma vez que a análise teria de ser feita em todos os entes da Federação (União, 

Estados, Municípios e Distrito Federal) e inviabilizaria a conclusão do trabalho. 

Assim, o trabalho faz um recorte nas compras públicas de medicamentos realizadas 

pela União.  

 

A uma, pois o maior volume de medicamentos biológicos é adquirido pelo 

Governo Federal, através do Ministério da Saúde. A duas, pelo fato de que a União 

é o ente da Federação que transita o maior volume financeiro de compras de 

medicamentos no país. A três, o fator de influência dos procedimentos da União para 
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demais entes da Federação. A quatro, por uma maior disponibilidade de consulta 

dos dados públicos. 

 

Através do portal de compras do Governo Federal50 foi realizado o 

levantamento das compras eletrônicas realizadas pelo Ministério da Saúde. O 

período da pesquisa (inicial e final) teve como base o período de informação 

disponível no momento da pesquisa. 

 

Foram avaliados 744 procedimentos licitatórios51 - cuja lista integra o 

Anexo I deste trabalho -, dentre os quais 289 envolveram a compra de 

medicamentos. O SRP, via pregão, foi o modelo utilizado em todos os casos. 

 

A partir deste levantamento foi feito um novo recorte para buscar as 

compras que trataram exclusivamente de aquisição de medicamento biológico e que 

era possível mapear algum tipo de debate sobre a intercambialidade automática do 

medicamento biológico original e sua cópia. Este novo recorte resultou em 03 

processos licitatórios52 que, por sua vez, somam uma compra de quase 1 bilhão de 

reais. 

 

6.3.1 Editais dos pregões selecionados 

 

Ao analisarmos o edital dos 3 pregões objeto do recorte realizado 

constatou-se que, nenhum dos editais previam algum tipo de qualificação técnica 

específica para o medicamento biológico que o ente Federal objetivava adquirir. 

 

Em 2 editais, seguindo a legislação vigente, os medicamentos biológicos 

alvo das compras foram descritos seguindo o critério de DCB/DCI, ou seja, apenas 

 
50 Fonte: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/  
http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/ConsultaLicitacoes/ConsLicitacao_Filtro.asp 
51 Vide relação completa no Anexo I deste trabalho. 
52 Pregões Eletrônicos ns. 19/2018 (Processo nº 25000493495201796 - DLOG/SE/MS); 29/2018 
(Processo nº 25000433834201785 - DLOG/SE/MS); e 5/2019 (Processo nº 25000195294201815 - 
DLOG/SE/MS). 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/ConsultaLicitacoes/ConsLicitacao_Filtro.asp
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com a indicação do princípio ativo do medicamento53. Este ato não ocorreu em um 

dos três casos54. 

 

Especificamente no caso em que o princípio ativo do medicamento não 

foi descrito de acordo com a DCB/DCI do produto, o edital descreveu o medicamento 

alvo da compra de forma mais genérica55. A razão de ser desta descrição será 

tratada adiante. 

 

6.3.2 Análise das bulas dos produtos potencialmente concorrentes 

 

Com o objetivo de verificar a existência (ou não), de diferenças entre as 

indicações terapêuticas de medicamentos concorrentes nos pregões em estudo, 

avaliou-se a bula de todos os medicamentos potencialmente concorrentes entre si. 

 

Para o medicamento biológico com princípio ativo etanercepte56, foi 

identificada 1 distinção em bula entre os medicamentos biológicos57. 

 

Na análise do medicamento com princípio ativo trastuzumabe58 contatou-

se que, na data do pregão, existiam 9 medicamentos registrados na ANVISA com 

esse princípio ativo, sendo que 5 de 9 medicamentos possuíam bula aprovada pela 

ANVISA e disponíveis para consulta59. 

 
53 Pregões eletrônicos n.º 19/2018 e n.º 05/2019. 
54 Pregão eletrônico n.º 29/2018. 
55 Objeto do pregão: “Insulina, Análoga de Ação Rápida”. Inexiste este produto na DCB/DCI. A insulina 
“de ação rápida” seria um gênero, sendo suas espécies a insulina asparte (DCB 04910), insulina 
glulisina (DCB 04917) e a insulina lisrpo (DCB 04920). 
56 Pregão eletrônico n.º 19/2018. 
57 Princípio ativo etanercepte (DCB  03647. Classe terapêutica Antinflamatórios. ATC 
Antinflamatórios, com registro válido no Brasil em 27.02.2018 (data do pregão*). No medicamento sob 
o registro n.º 159210001, não consta indicação em bula para uso em pacientes pediátricos com 
psoríase em placas que consta no medicamento sob o registro n.º 102160250. *Atualmente, existem 
mais 2 outros registrados na ANVISA, além dos acima identificados. Ambos também possuem 
diferenças nas indicações terapêuticas em bula. 
58 DCB n.º 08818 – Pregão eletrônico n. 5/2019. 
59 Fonte: Website ANVISA. Disponível em: 
 https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?substancia=4152&situacaoRegistro=V. Acesso 
em 15.02.2020. Medicamentos registrados sob os n. (i) 101000552 (com bula); (ii) 192160002 (com 
bula); (iii) 101000659 (com bula); (iv) 102440016 (sem bula); (v) 159210003 (sem bula); (vi) 
101000658 (com bula); (vi) 1096000002 (sem bula); (vii) 121100473 (sem bula); (viii) 121100473 (sem 
bula); e, (ix) 100330199 (com bula). Medicamentos sem bula aprovadas pela ANVISA não podem ser 
comercializados no mercado nacional. 

https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?substancia=4152&situacaoRegistro=V
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Do comparativo entre as indicações em bula dos 5 medicamentos foi 

possível extrair a seguinte conclusão: 1 produto continha exatamente a mesma 

indicação terapêutica em bula, quando comparado com o medicamento biológico 

original60. 3 produtos continham indicações terapêuticas distintas em comparativo 

com o medicamento biológico original, sendo que: 261 produtos continham menos 

indicações terapêuticas do que o biológico original; e, 162 produto possuía mais 

indicações terapêuticas do que o medicamento biológico original. 

 

No caso do pregão das insulinas avaliou-se, individualmente, os registros 

das espécies de insulinas que poderiam ser consideradas como “Análoga de Ação 

Rápida” – insulina asparte, insulina e a insulina lisrpo – e cada produto registrado em 

cada tipo de insulina. A constatação foi a seguinte: 

 

(i)  Insulina asparte: existência de 2 medicamentos registrados na 

ANVISA, na época do pregão. Ambos de titularidade de um mesmo 

detendor63. A bula indicava que ambos eram produtos destinados para o 

tratamento de diabetes mellitus mas, por sua vez, continham diferenças 

nas indicações de uso da população pediátrica64. Também diferiam 

quando comparado com as insulinas glusina e lisrpo, na indicação 

pediátrica. 

 

(ii)  Insulina glulisina: existência de 1 produto registrado na ANVISA na 

data do pregão65. Com indicação para o tratamento de diabetes mellitus 

 
60 Registros n. 101000552 (original) e 192160002 (cópia).  
61 Registros n. 101000659 e 101000658. 
62 Registro n. 100330199. 
63 DCB  04910. Classe terapêutica Antidiabéticos. ATC Antidiabéticos. Registros n. 117660017 e 
117660016. 
64 Registro n. 117660016 – “pode ser usado em crianças a partir de 1 ano de idade preferencialmente 
à insulina humana regular, quando for necessário um início de ação rápido. Por exemplo, quando é 
difícil definir a dosagem para a criança em relação ao tamanho das refeições, antes delas serem 
finalizadas”. Em file:///C:/Users/i0201134/Downloads/bula_1581799530746.pdf. Acesso em 5.1.2020. 
Registro 117660017 – “pode ser usado em crianças e adolescentes com idade de 10 anos ou mais 
quando a pré-mistura de insulina for necessária. Para crianças entre 6 e 9 anos existem dados 
limitados de estudos clínicos. Não há dados disponíveis para crianças abaixo de 6 anos de idade”. 
file:///C:/Users/i0201134/Downloads/bula_1581799505999.pdf. Acesso em 5.1.2020. 
65 DCB  04910. Classe terapêutica Antidiabéticos. ATC Antidiabéticos. Registros n. 183260343.  

file:///C:/Users/i0201134/Downloads/bula_1581799530746.pdf
file:///C:/Users/i0201134/Downloads/bula_1581799505999.pdf
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possui diferença na indicação em bula para a população pediátrica, 

quando comparado com as insulinas asparte e lisrpo66. 

 

(iii) Insulina lisrpo: existência de 2 produtos registrados na ANVISA, 

na época do pregão67. Ambos os registros pertencentes ao mesmo 

detentor. Com indicação para o tratamento de diabetes mellitus há, entre 

eles, diferença na indicação em bula para a população pediátrica e, 

também, quando comparados com as insulinas asparte e glusina68. 

 

6.3.3 Conclusão das análises de edital e bula 

 

Das análises anteriores e dos autos dos procedimentos administrativos 

das compras foi possível concluir que o Estado realizou o procedimento de compra 

de medicamento biológico, sem levar em consideração as disposições previstas para 

a intercambialidade automática entre o medicamento biológico. 

 

O Estado também não considerou as particularidades individuais de cada 

produto e os eventuais riscos clínicos decorrentes das indicações terapêuticas 

previstas em bula. 

 

Especificamente no caso do pregão n.º 28/2019, ele não foi seguido do 

critério legal de identificação do produto através da DCB/DCI. Diferentemente dos 

outros dois pregões em que referido critério foi observado.  

 

A justificativa apresentada pelo gestor público para a não observância da 

identificação do produto através da DCB/DCI, no pregão das insulinas, foi a seguinte: 

 

 
66 “(...) pode ser administrada em crianças com idade igual ou superior a 4 anos.”. 
file:///C:/Users/i0201134/Downloads/bula_1581800909559.pdf. Acesso em 5.1.2020. 
67 DCB  04910. Classe terapêutica Antidiabéticos. ATC Antidiabéticos. Registros n. 112600008 e 
112600179.  
68 Registro n. 117660016 – informando que o uso não foi estudado em crianças menores de 3 anos. 
file:///C:/Users/i0201134/Downloads/bula_1581801474553.pdf. Acesso em 5.1.2020. Registro n. 
112600179 – com não recomendação de uso para crianças menores de 18 anos, devido à falta de 
dados de segurança e eficácia. file:///C:/Users/i0201134/Downloads/bula_1581801657661.pdf. 
Acesso em 5.1.2020. 

file:///C:/Users/i0201134/Downloads/bula_1581800909559.pdf
file:///C:/Users/i0201134/Downloads/bula_1581801474553.pdf
file:///C:/Users/i0201134/Downloads/bula_1581801657661.pdf
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“O descritivo do objeto foi elaborado conforme Relatório de Incorporação da incorporação 
pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) nº. 245 
fevereiro/2017 e Portaria nº 10, de 21 de fevereiro de 2017 que tornou pública a decisão 
de incorporar insulina análoga de ação rápida para o tratamento da Diabetes Mellitus 
Tipo 1, no âmbito do Sistema Único de Saúde –SUS.69” 

 

O relatório da CONITEC referenciado na manifestação do Ministério da 

Saúde, de fato, recomendou a incorporação das insulinas que possuem ação rápida 

no SUS. Contudo, não há recomendação da CONITEC, neste relatório, para que tais 

medicamentos sejam tratados como produtos idênticos e que a intercambialidade 

entre biológicos deixe de ser observada.  

 

De toda a análise também foi possível verificar que, no pregão das 

insulinas, apesar das especificidades dos medicamentos que concorriam entre si, 

estes eram detidos por 3 competidores distintos. O que nos permite supor que a 

intenção do Governo Federal em realizar um pregão de forma “genérica” era de 

ampliar concorrência e reduzir os custos da compra. Suposição essa que foi 

confirmada com a análise dos demais documentos deste caso (ação judicial). 

 

6.3.4 A intercambialidade nos casos concretos estudados  

 

Para melhor didática, avaliaremos como a temática da intercambialidade 

foi abordada em cada um dos 3 pregões eletrônicos. 

 

6.3.4.1 Pregão eletrônico n.º 19/2018 

 

Foi neste pregão do início do ano de 2018 (antes mesmo da revisão da 

Nota de Esclarecimentos da ANVISA), que a temática da troca automática entre 

biológicos foi citada, pela primeira vez, na esfera federal.  

 

O tema foi arguido pelo detentor do registro do medicamento biológico 

original, em sede de impugnação ao edital, em razão do deferimento do registro de 

um novo entrante no mercado, pela ANVISA. Contudo, a temática não foi enfrentada 

pelo gestor público: 

 
69 Pregão eletrônico n.º 29/2019. Resposta a pedido de esclarecimento (CGIES/DLOG/SE/MS). 
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“(...) 3. Das Considerações desta CGIES: 3.1. A priori, cumpre esclarecer que não 
entraremos no mérito da intercambialidade ou não do medicamento, esta Coordenação-
geral se restringirá a análise da ilegalidade do certame em andamento, o que nos 
compete regimentalmente.70” 

 

Talvez por ser um assunto novo ou, o que é mais provável, pelo fato de o 

gestor público saber que não haveria uma concorrência real neste pregão. 

Independentemente do motivo pelo qual o tema não foi enfrentado, o que se viu foi 

um pregão realizado com apenas um licitante. No caso, o detentor do registro do 

biológico original. Produto que já era comercializado anteriormente para o ente 

público federal, ou seja, sem risco de troca para o paciente. 

 

Apesar da ausência de concorrência, o vencedor do produto reduziu o 

valor de venda do medicamento para o preço estimado previsto para o pregão71, em 

uma “competitividade forçada”. 

 

Dentre os motivos que podem ensejar esta competitividade forçada está 

a regulamentação de preço máximo (teto) de venda da maioria dos medicamentos 

no Brasil; e a existência de um Banco de Preços em Saúde – BPS, que é um sistema 

criado em 1998, pelo Ministério da Saúde, com objetivo de registrar e disponibilizar 

on line informações das compras públicas e privadas de medicamentos e produtos 

para a saúde, dando grande transparência nos preços dos produtos comercializados 

no território nacional. 

 

6.3.4.2 Pregão eletrônico n.º 29/2018 

 

A intercambialidade automática de biológicos foi superficialmente 

abordada neste pregão, uma vez que os fornecedores e concorrentes do pregão 

focaram os questionamentos na descrição do objeto do edital.  

 
70 Disponível em: http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/avisos4.asp?qaCod=775704&texto=R.  
Acesso em Dezembro/2019. 
71 De R$330,85/unidade para R$291,20/unidade. Fonte: Ata do Pregão – 27/02/2018 14:34. 
Disponível em: 
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata2.asp?co_no_uasg=250005&numprp=192018&Seq=1&f_lst
Srp=S&f_Uf=&f_numPrp=0&f_codUasg=250005&f_tpPregao=E&lstICMS=T&f_dtAberturaIni=&f_dtA
berturaFim=. Acesso em 5.12.2019. 

http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/avisos4.asp?qaCod=775704&texto=R
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata2.asp?co_no_uasg=250005&numprp=192018&Seq=1&f_lstSrp=S&f_Uf=&f_numPrp=0&f_codUasg=250005&f_tpPregao=E&lstICMS=T&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata2.asp?co_no_uasg=250005&numprp=192018&Seq=1&f_lstSrp=S&f_Uf=&f_numPrp=0&f_codUasg=250005&f_tpPregao=E&lstICMS=T&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata2.asp?co_no_uasg=250005&numprp=192018&Seq=1&f_lstSrp=S&f_Uf=&f_numPrp=0&f_codUasg=250005&f_tpPregao=E&lstICMS=T&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=


45 
 

 
 

 

Como o pleito principal de um dos competidores (não tratamento de 

insulinas de forma genérica), não foi atendido em sede de impugnação, esse 

competidor ingressou em juízo72 para discutir supostos vícios existentes no edital do 

pregão e, no contexto da ação judicial, deu enfoque para a temática da 

intercambialidade. 

 

Em contestação, a União não fez qualquer menção ao tema da 

intercambialidade. Elaborou defesa com 2 enfoques: (i) no protocolo de incorporação 

das insulinas no âmbito do SUS; e (ii) na economia que o pregão estava gerando 

aos cofres públicos, ante a concorrência entre competidores. 

 

Em novembro de 2019 a ação foi julgada improcedente em primeiro grau 

de jurisdição. A sentença não enfrentou o tema da intercambialidade entre 

biológicos. Foi proferida com o entendimento de que os protocolos clínicos de 

incorporação teriam sido observados pela União e que o risco de dano à saúde do 

paciente não fora demonstrado pelas autoras. Além disso, que a competitividade 

gerou uma economia aos cofres públicos73. Nesta data ainda estava pendente o 

julgamento do recurso de apelação, interposto pela autora. 

 

6.3.4.3 Pregão eletrônico n.º 5/2019 

 

O terceiro caso em que a temática da intercambialidade automática entre 

biológicos foi levantada ocorreu em 2019. O tema foi objeto de pedido de 

esclarecimentos, sendo respondido pela área técnica do Ministério da Saúde da 

seguinte forma: 

 

“Os medicamentos biossimilares são aprovados no Brasil após rígido processo de 
avaliação na Anvisa, a chamada via de comparabilidade da RDC nº 55/2010, não 
cabendo qualquer questionamento em relação à eficácia e segurança de seu 
comparador. No contexto do SUS e em observância às regras que regem as licitações e 
contratos (Lei nº 8.666/1996), a decisão pela intercambialidade centrada na decisão 

 
72 Processo n.º 1005344-32.2018.4.01.3400 - 5ª Vara Federal Cível da SJDF. 
73 A concorrência entre 3 competidores reduziu o preço final de compra do medicamento, pelo 
Ministério da Saúde. A diferença entre o investimento total estimado pelo estado para a compra do 
medicamento e o valor total registrado foi de 40 milhões de reais. 



46 
 

 
 

médica não pode ser aplicada. Observa-se que as experiências de outros países, como 
Canadá, Noruega e Tunísia, a intercambialidade entre medicamentos biológicos de 
referência e biossimilares é impulsionada pela redução de preços, inclusive sem a 
intervenção do médico que prescreveu. Destarte, considerando as normativas vigentes, 
as compras de medicamentos por este Ministério deverão estar de acordo com o previsto 
nas normas que regem os contratos públicos e em observância à sustentabilidade 
inerente ao SUS, devendo prevalecer a segurança do usuário, o interesse público e 
ampliação do acesso.74” 

 

No mesmo sentido foi a resposta à impugnação ao edital, que constou 

acréscimos argumentativos e a afirmação de que apenas a ANVISA seria 

competente para decidir sobre as especificidades técnicas de registro de 

medicamentos e, portanto, caberia apenas à ANVISA vedar a intercambialidade. 

 

Da análise deste caso concreto e dos achados deste trabalho foi possível 

identificar que: 

 

1) O Ministério da Saúde se equivoca sobre a forma de aprovação de 

biológicos no Brasil. Isto, pois, o processo de aprovação de uma cópia de um 

medicamento biológico original no Brasil é feito tanto pela via de comparabilidade 

quanto pela chamada via de desenvolvimento individual. Além disso, ambas as 

aprovações, em especial essa, não garantem a intercambialidade automática entre 

biológicos, havendo potencial risco ao paciente quanto à eficácia e segurança do 

produto comparador. 

 

2) O Ministério da Saúde se equivoca ao trazer a informação comparativa 

com o Canadá. Nesse país, a decisão sobre esta temática da intercambialidade entre 

biológicos fica a cargo do médico prescritor.  

 

3) A nomenclatura “biossimilares” referenciada na resposta do Ministério 

da Saúde para identificar a cópia de um biológico não reflete a nomenclatura oficial 

no Brasil e mostra uma confusão técnica com a nomenclatura e com os conceitos de 

medicamentos biossimilares preconizados pela OMS (que não são os mesmos no 

Brasil). 

 

 
74 Disponível em http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/avisos4.asp?qaCod=880666&texto=R. Acesso 
em 05.01.2020. 

http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/avisos4.asp?qaCod=880666&texto=R
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4) A resposta do Ministério da Saúde carece de fundamentação legal ao 

alegar que haveria o descumprimento das “regras que regem as licitações e 

contratos (Lei nº 8.666/1996)” e que esta legislação não permite a observância da 

troca automática entre biológicos. Isto, pois, inexiste esta vedação na Lei 8.666/93. 

 

5) O argumento do Ministério da Saúde que diz respeito à competência 

da ANVISA para registro de medicamentos é verdadeiro. Entretanto, é equivocado 

em seu final uma vez que a ANVISA já decidiu sobre este tema através da Nota de 

Esclarecimento Nº 003/2017/GPBIO/GGMED/ANVISA, conforme revista, cabendo 

ao gestor público observar a disposição em questão. 

 

Merece destaque a afirmação do Ministério da Saúde de que, em conjunto 

com a necessidade de se ampliar novos tratamentos a serem oferecido pelo SUS e 

buscar o menor preço para a aquisição de medicamentos, a ausência de evidências 

científicas que comprovem prejuízo clínico ao paciente seria óbice para a 

observância da intercambialidade75. 

 

Ao afirmar que a ausência de evidências científicas que comprovem 

prejuízo clínico ao paciente constitui um óbice para a intercambialidade, a decisão 

afronta o conceito de produto farmacêutico intercambiável, que é aquele que 

apresenta a mesma eficácia e a mesma segurança do medicamento de referência76. 

 

De tudo o que foi observado neste trabalho, a afirmação correta seria em 

sentido oposto: a ausência de evidências científicas que comprovem prejuízo clínico 

ao paciente é fundamento para a plena observância da intercambialidade. 

 

A afirmação feita pelo gestor público sobre a ausência de evidências 

científicas que comprovem prejuízo clínico ao paciente subverte as normas de direito 

púbico e sanitário, que preconizam a necessidade de se garantir a segurança dos 

pacientes. Ou seja, não encontra respaldo no conceito de produto farmacêutico 

 
75 Fonte: http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/avisos4.asp?qaCod=883203&texto=R. Acesso em 
5.12.2019. 
76 Art. 3º, XXIII da Lei 6.360/76. 

http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/avisos4.asp?qaCod=883203&texto=R
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intercambiável previsto na Lei n.º 6.360/76; não encontra guarida na Nota de 

Esclarecimento da ANVISA sobre a intercambialidade de biológicos e não observa a 

regulamentação de monitoramento e farmacovigilância de medicamentos.  

 

Esta afirmação não quer dizer que o Estado deixará de buscar o bom 

preço da aquisição de medicamentos. O Estado tem de buscar o melhor preço. Mas, 

não necessariamente, o melhor preço será o menor preço. 

 

Da mesma forma, a afirmação acima não significa que a administração 

pública deixará de olhar para a sustentabilidade do SUS. A compra mais vantajosa 

para a administração pública é aquela que apresenta um bom redutor de preço e, ao 

mesmo tempo não gera riscos, danos e efeitos colaterais negativos que venham 

sangrar os cofres públicos em outra ponta e impactar a sustentabilidade do sistema, 

como ocorre com as judicializações, por exemplo. 

 

No cenário específico em que medicamentos biológicos originais e cópias 

coexistem sem a devida designação de intercambialidade (e aqui estamos tratando 

de medicamentos que já possuem registro no Brasil, sendo que alguns deles já estão 

até incorporados no SUS), fato é que a discussão sobre a troca automática do 

medicamento biológico começa a integrar o leque da judicialização da saúde, em 

razão de trocas automáticas realizadas pelo estado considerando, apenas, a compra 

do medicamento pelo menor preço. 

 

Durante as pesquisas deste trabalho não logrei êxito em encontrar um 

estudo do impacto financeiro da judicialização em decorrência da intercambialidade, 

de modo que não há como afirmar se este custo é elevado (ou não) e, por 

consequência, qual o impacto na sustentabilidade do SUS, com as despesas 

adicionais geradas por tratamentos não eficientes e não seguros. 
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De se pontuar, por fim, que o redutor de preços deste pregão não se 

mostrou expressivo quando comparado percentualmente com os outros 2 pregões77. 

 

6.3.5 Considerações finais sobre os casos concretos 

 

Foi possível concluir que, nos 3 casos analisados, a regra de 

intercambialidade automática entre biológicos não foi observada pela administração 

pública. 

 

Ao invés de seguir a orientação da ANVISA, o gestor público tem alegado 

a impossibilidade de observância da troca automática entre biológicos, baseando-se 

em 2 aspectos principais78: (i) Jurídico – impossibilidade jurídica e ausência de 

competência decisória; e (ii) Financeiro – alto custo com risco à sustentabilidade do 

SUS e não favorecimento da ampla concorrência. 

 

6.3.5.1 Aspecto jurídico 

 

Do material de estudo deste trabalho observa-se que a alegação de 

impossibilidade jurídica carece de fundamentação técnica. Está fundada em 

conceitos jurídicos indeterminados e principiológicos.  

 

O que se vê, aqui, é a aplicação prática de uma realidade brasileira que 

foi bem explicada por André Rosilho79, de supervalorização da licitação. Um dogma 

 
77 No pregão de 2019, em que houve concorrência, o valor de compra foi 4,75% inferior ao valor de 
referência previsto para a compra. No pregão das insulinas, também com concorrentes, este 
percentual foi superior à 32%. No outro pregão de 2018, sem concorrentes, o redutor foi de 11,98%.  
78 Íntegra das manifestações e decisões. Pregão Eletrônico n. 18/2018. Resposta à impugnação 
disponível em: http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/avisos4.asp?qaCod=775707&texto=R. Acesso 
em 05.01.2020. Pregão Eletrônico n. 29/2018. Decisão de recurso administrativo disponível em: 
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/Termojulg2.asp?prgCod=716694&ipgCod=19847868&Tipo=D
P&seqSessao=1. Acesso em 05.01.2020. Pregão Eletrônico n. 5/2019. Resposta ao pedido de 
esclarecimentos disponível em: 
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/avisos4.asp?qaCod=880666&texto=R. Acesso em 05.01.2020. 
Resposta à impugnação disponível em: 
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/avisos1.asp?prgCod=774753&Origem=Avisos&Tipo=I. Acesso 
em 05.01.2020. 
79 Vide Rosilho, André Janjácomo. Qual é o modelo das licitações no Brasil? As reformas legislativas 
federais no sistema de contratações públicas – 2011. Dissertação de mestrado disponível em: 

http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/avisos4.asp?qaCod=775707&texto=R
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/Termojulg2.asp?prgCod=716694&ipgCod=19847868&Tipo=DP&seqSessao=1
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/Termojulg2.asp?prgCod=716694&ipgCod=19847868&Tipo=DP&seqSessao=1
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/avisos4.asp?qaCod=880666&texto=R
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/avisos1.asp?prgCod=774753&Origem=Avisos&Tipo=I
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criado em relação à Lei n. 8.666/93, de análise principiológica e sem considerar os 

efeitos práticos das decisões. Muitas vezes pela falta conhecimento técnico da 

legislação pelas pessoas que estão conduzindo o pregão. Outras, por receio dos 

órgãos de controle. 

 

Pela leitura de todas as manifestações dos casos concretos analisados, 

cercadas de conceitos vagos e afirmações abstratas, não conseguimos chegar a 

outra conclusão (de boa-fé), senão a de que há uma falta de disseminação de 

conhecimento sobre a complexa temática da intercambialidade de medicamentos 

biológicos.  

 

Esta falta de conhecimento acarreta algumas inquietações. Para o 

paciente e cidadão usuário do medicamento: que fica com receio de ter sua saúde 

afetada. Para o médico e profissionais da área da saúde: que ficam com o dilema de 

como devem proceder nestas situações. Para os gestores públicos: que estão 

olhando de forma míope apenas para uma compra pelo menor preço – seja por 

receio de órgãos de controle, seja pela falta de conhecimento ou respaldo técnico e 

científico aplicáveis à matéria. 

 

6.3.5.2 Aspecto financeiro 

 

O aspecto financeiro estaria atrelado ao alto custo da compra, com risco 

à sustentabilidade do SUS e o não favorecimento da ampla concorrência. Do estudo 

dos pregões em questão constatou-se o seguinte: 

 

(i) No pregão n.º 19/2018 houve ausência de concorrência e competição. 

Também se observou que o preço homologado em ata de registro de preço não 

deixou de ser competitivo. Ao contrário, pois, um estudo da CONITEC juntado ao 

pregão demonstrou ter sido o menor preço de compra do medicamento, quando 

comparado com o preço de compra do mesmo medicamento em outros países. 

 
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/8824/20111018%20-
%20Vers%c3%a3o%20Final%20Disserta%c3%a7%c3%a3o%20%28dep%c3%b3sito%29%20.pdf?
sequence=5&isAllowed=y . Acesso em Janeiro/2020. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/8824/20111018%20-%20Vers%c3%a3o%20Final%20Disserta%c3%a7%c3%a3o%20%28dep%c3%b3sito%29%20.pdf?sequence=5&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/8824/20111018%20-%20Vers%c3%a3o%20Final%20Disserta%c3%a7%c3%a3o%20%28dep%c3%b3sito%29%20.pdf?sequence=5&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/8824/20111018%20-%20Vers%c3%a3o%20Final%20Disserta%c3%a7%c3%a3o%20%28dep%c3%b3sito%29%20.pdf?sequence=5&isAllowed=y
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(ii) Nos outros dois pregões foram constatados concorrência entre 

competidores e variação final de preço expressiva, entre vencedor e vencidos. Em 

teoria, este fato representa uma economia financeira imediata ao SUS, em linha com 

as manifestações do Estado. 

 

A busca de redução e de menor preço de compra não é uma prática 

isolada Brasileira. Diversos são os países que adotam a busca pelo menor preço 

como fator único na aquisição de medicamentos. Mas, a ressalva é importante: não 

necessariamente o melhor preço será o menor preço.  

 

A Lei 8.666/93 almeja que a compra a ser feita seja a mais vantajosa para 

a administração pública e, não necessariamente, a de menor preço. Países como 

Colômbia, Chile e México também buscam uma proposta de melhor preço – não 

apenas de menor preço – com uma visão mais holística da compra80. 

 

Nos 3 casos concretos estudados não ocorreu uma análise holística pela 

administração pública. Não há registro de uma estimativa de quantos pacientes 

faziam uso do medicamento biológico vencedor dos pregões e quantos terão de fazer 

a troca automática e, por consequência, quantos pacientes: (1) tiveram (e ainda 

terão) alguma reação adversa à troca automática e geraram (e ainda irão gerar) 

despesas adicionais ao SUS; e, (2) ingressaram (ou ingressarão) em Juízo contra 

algum ente federativo para exigir a compra do medicamento com base na prescrição 

médica, ou seja, com base no medicamento que já vinha sendo tomado pelo paciente 

antes do pregão em questão. 

 

 
80 O México, por exemplo, trata a temática de forma ainda mais abrangente: LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. “Artículo 17. La 
Secretaría de la Función Pública, mediante disposiciones de carácter general, oyendo la opinión de 
la Secretaría de Economía, determinará, en su caso, los bienes, arrendamientos o servicios de uso 
generalizado que, en forma consolidada, podrán adquirir, arrendar o contratar las dependencias y 
entidades con objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad, y 
apoyar en condiciones de competencia a las áreas prioritarias del desarrollo”. (g.n.) Especificamente 
para medicamentos o México busca que as compras públicas sejam realizadas de forma a assegurar 
ao Estado as melhores condições de preço, qualidade, financiamento, oportunidade de crescimento 
econômico, geração de emprego, eficiência energética, uso responsável da água, otimização e uso 
sustentável dos recursos, assim com a proteção ao meio ambiente. 
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Em 2 dos 3 casos concretos estudados, como os vencedores dos pregões 

foram os medicamentos biológicos que já eram fornecidos anteriormente ao estado, 

a economia financeira se mostrou importante. Já, no caso das insulinas, não há como 

afirmar com precisão este ponto em razão da carência de estudo prévio de impacto 

e dos dados e análise concreta citados acima. 

 

6.4 Principais achados do trabalho 

 

Os estudos realizados apontam os seguintes achados deste trabalho: 

 

1) Medicamentos biológicos são complexos, copiados por semelhança 

(não por identidade) e sempre terão diferenças entre si (poucas ou muitas). 

 

2) Uma das formas de registro de medicamento biológico no Brasil 

aumenta os riscos da diferença entre produtos biológicos. 

 

3) A troca entre medicamentos biológicos é aceitável, mundialmente, 

observados requisitos determinados. 

 

4) No Brasil, o requisito para a intercambialidade é determinado por uma 

nota de cunho técnico da ANVISA (recomenda que a troca entre biológicos seja feita 

exclusivamente na prática clínica, ou seja, na relação médico-paciente). 

 

5) Definir uma compra de biológico em edital exclusivamente pelo 

princípio ativo - DCB/DCI - gera o risco de se fazer uma compra equivocada, 

concedendo tratamento igual para produtos que não necessariamente são iguais. 

 

6) Múltiplas trocas entre biológicos dificultam a farmacovigilância, 

rastreabilidade e monitoramento de dados. Especialmente pelo fato de que, os 

efeitos de um medicamento biológico no paciente somente serão conhecidos após 

uma maior exposição de anos e uso de tais medicamentos pelo paciente. 

 



53 
 

 
 

7) A legislação brasileira que versa sobre a temática da intercambialidade 

entre biológicos, apesar de poder ser aprimorada, já é adequada para que o tema 

seja observado pelo gestor público. 

 

8) A complexidade do medicamento biológico impõe, ao gestor público, o 

desafio de qualificar melhor o produto objeto da compra. 

 

9) Os entraves jurídicos sinalizados no estudo dos casos concretos não 

constituem óbice para que as regras postas sobre intercambialidade entre biológicos 

sejam cumpridas. 

 

10) O estado precisa aprimorar o planejamento de compras de 

medicamentos biológicos. Na busca do melhor preço de compra o estado deixa de 

apurar os demais impactos financeiros que a troca automática poderá trazer para a 

sustentabilidade do SUS e para o acesso de medicamentos pela população. 

 

6.5 Conclusão 

 

De todo o estudo é possível afirmar que, no âmbito do SUS, a troca entre 

biológicos está ocorrendo quando se define, em edital, o produto objeto da compra. 

É possível afirmar, assim, que a temática da intercambialidade entre biológicos, no 

Brasil, está ocorrendo apenas e tão somente em nível abstrato da regulação, longe 

da concretude e da realidade prática. 

 

Assim, dos estudos e achados do trabalho extrai-se duas conclusões 

sobre a atual modelagem adotada nas compras públicas de medicamentos 

biológicos, envolvendo a temática da intercambialidade entre biológicos. 

 

A primeira, é de que o gestor público não está observando a regra da 

intercambialidade entre biológicos ao decidir, em nome do médico, qual o 

medicamento será fornecido para os pacientes do SUS. 
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A segunda, é que a modelagem jurídica atual, em que pese poder ser 

aprimorada, é capaz de atender à demanda que se discute neste trabalho. 

 

Diante destas duas conclusões e da necessidade prática da 

administração pública criar procedimentos e processos para garantir que a troca 

entre medicamentos biológicos seja realizada com base nas regras vigentes, o 

capítulo seguinte identifica as boas práticas para a modelagem de compra de 

biológicos no Brasil, diante do tema que neste trabalho se debate. 
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7. BOAS PRÁTICAS PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS 

BIOLÓGICOS NO ÂMBITO DO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE 

 

Este capítulo é a resposta ao último quesito deste trabalho. Identifica as 

boas práticas para a modelagem de compra pública de medicamento biológico no 

Brasil, diante da temática da intercambialidade entre os biológicos. 

 

São duas as práticas identificadas e que podem ser aplicadas de forma 

imediata: a primeira é a correta especificação técnica do medicamente no edital de 

compra; a segunda é a realização de atas simultâneas de registro de preço. Ambas, 

se efetivamente implementadas, trarão a aplicação concreta e real da troca entre 

biológicos no âmbito do sistema público de saúde. 

 

Ao final, o capítulo traz uma proposta de compartilhamento de riscos na 

compra de medicamentos e uma recomendação de aprimoramento regulatório e 

legislativo sobre a matéria. 

 

7.1 Especificação técnica do medicamento biológico em edital – Indicação 

terapêutica como boa prática 

 

Foi tratado no capítulo anterior, a necessidade de o gestor público avaliar 

o contexto e as particularidades da compra do medicamento biológico de forma 

eminentemente técnica, para o fim de realizar a correta especificação técnica do 

produto biológico que se objetiva adquirir. 

 

Como forma de auxiliar o gestor público neste ponto, a primeira boa 

prática para a compra de medicamentos biológicos identificada é a necessidade de 

correta identificação da compra em edital, com a devida indicação terapêutica do 

biológico que se deseja adquirir. 

 



56 
 

 
 

As indicações terapêuticas de um medicamento são as informações 

técnicas do produto. Apontam o que se espera de efeitos com o uso do 

medicamento. Tais informações constam na bula de cada produto biológico. 

 

Todo medicamento possui bula. Aliás, dois tipos de bula: uma destinada 

ao público leigo (pacientes/consumidores) e outra destinada ao público não-leigo 

(profissionais da área da saúde). A bula é um documento técnico, usual no mercado 

e aprovada previamente pela ANVISA81. Além do mais, a obrigação do medicamento 

ter bula decorre de três leis especiais – Vigilância Sanitária, Lei Orgânica da Saúde 

e Código de Defesa do Consumidor82. 

 

Ao indicar no edital da compra a DCB/DCI – o princípio ativo – do 

medicamento biológico, em conjunto com os requisitos técnico-científicos de 

tratamento e/ou prevenção do medicamento alvo da compra, a administração pública 

especificará de forma técnica, no edital, o produto objeto da compra. Ou seja, 

identificará adequadamente as características técnicas do bem comum e permitirá 

ampla competitividade na tomada de preços, com a participação de competidores 

que possuem o produto que se objetiva ser comprado. 

 

Assim, uma boa prática para a compra desta espécie de medicamentos é 

descrever, de forma detalhada no edital, as indicações terapêuticas que se objetiva 

com a compra. Uma forma simples de auxiliar a correta qualificação está no estudo 

das bulas dos medicamentos que contenham o princípio ativo objeto da compra. 

 

Neste contexto, um cenário prático que poderá ocorrer é a existência de 

um produto biológico A com X indicações em bula. Um produto biológico B e C com 

menos indicações em bula, quando comparados com o produto A. E a necessidade 

de o gestor público em ter apenas parte de medicamentos com X indicações em bula 

e parte de medicamentos que possa ser suprido por todos os produtos: A, B e C. 

 

 
81 Resolução ANVISA RDC nº. 47, de 8 de setembro de 2009 
82 Art. 57 da Lei n.º 6.360/76 c/c inciso III do art. 6° da Lei nº. 8078/90 e inciso V do art. 7º da Lei nº. 
8.080/90. 
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Na hipótese dos cenários acima poderá o gestor público estabelecer, em 

edital, lotes distintos do mesmo princípio ativo, qualificando tecnicamente cada lote. 

Alternativamente, poderá publicar mais de um edital com este mesmo conceito. 

Ambas as hipóteses permitirão a compra mais vantajosa para a administração 

pública, para os pacientes usuários dos medicamentos e, ainda, ampliará a 

concorrência de forma saudável. 

 

A correta qualificação técnica em edital é o que se recomenda para se 

obter a compra mais vantajosa para a administração pública. Trata-se de uma boa 

prática não apenas para a compra de medicamento biológico, mas, para a compra 

dos produtos corretos que não possuem uma identidade técnica entre si. 

 

Entretanto, essa prática ainda não soluciona a situação de pacientes cujo 

tratamento com determinado medicamento biológico já esteja em curso (original ou 

cópia) e, por tal razão, uma segunda boa-prática identificada é a da realização de 

atas de registro de preços simultâneas. 

 

7.2. Atas de registros de preços simultâneas 

 

A grande vantagem do SRP, para a administração pública, é o caráter não 

obrigatório da compra. Como tratado no capítulo 5, pelo lado do fornecedor, o SRP 

é uma expectativa de um futuro direito de venda total ou parcial de um bem, por 

preço certo, em prazo determinado. Pelo lado do ente público, o SRP é uma 

expectativa de um futuro direito de compra total ou parcial de um bem, por preço 

certo, em prazo determinado. Por se tratar de mera expectativa de direitos poderá 

(ou não), se concretizar. 

 

Uma possibilidade prática para o gestor público deixar de lado os 

argumentos abstratos de risco de descumprimento da legislação de compras e 

observar o conceito de intercambialidade, já previsto de forma ampla na legislação 

brasileira, é a realização de pregões (um ou vários), com simultaneidade de atas de 

registro de preço. Tal fato permite ao gestor público registrar o preço de 
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medicamentos biológicos conforme as prescrições e demandas do SUS e as regras 

vigentes da troca automática entre biológicos. 

 

Inexiste qualquer descumprimento legal na realização de um pregão com 

simultaneidade de atas de registro de preço. Fazer duas, três ou quantas atas de 

registro de preço forem necessárias para registrar o preço de medicamento não 

intercambiável, não encontra óbice na legislação que rege as compras públicas. 

 

A existência simultânea de várias atas de registro de preço válidas com 

preços distintos para o mesmo produto já é aceita como medida de cautela e 

segurança para garantir o fluxo permanente de abastecimento em instituições de 

funcionamento contínuo, como hospitais, quando um fornecedor deixa de entregar 

ou atrasa o abastecimento; quando o produto não atende as especificações do edital; 

quando se testa novos ou diferentes produtos de melhor desempenho83.  

 

Se para idêntico produto se aceita o registro de atas simultâneas, porque 

não se aceitaria para produtos distintos, como os medicamentos biológicos originais 

e suas cópias que, apesar de possuírem o mesmo princípio ativo são medicamentos 

semelhantes (não idênticos)? 

 

A solução para a temática da intercambialidade automática do 

medicamento biológico, no que diz respeito aos pacientes que já utilizam um 

medicamento biológico – original ou uma cópia – está nas mãos do gestor público, 

qual seja, o registro de atas simultâneas de preço para os casos em que há, no 

mercado, a comercialização de medicamentos biológicos originais e cópias sem 

estudos de comparabilidade entre estes. 

 
83 TCU. Acórdão 249/2014 – 2º Câmara. Rel. Min. José Jorge. Data da Seção: 04.02.2014: “(...) a 
princípio, não há vedação a que um hospital possua duas atas vigentes com preço registrado para o 
mesmo item, mormente quanto àqueles cuja carência possa acarretar riscos ao funcionamento do 
nosocômio e à vida de seus pacientes. No entanto, essa situação demanda uma maior atenção dos 
gestores, com vistas a garantir que as aquisições efetuadas terão por base os preços mais vantajosos 
para a Administração.(...)”. Disponível em:   
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/resultado/jurisprudencia-
selecionada/*/NUMACORDAO%253A249%2520ANOACORDAO%253A2014%2520COLEGIADO%
253A%2522Segunda%2520C%25C3%25A2mara%2522%2520AUTORTESE%253A%2522JOS%2
5C3%2589%2520JORGE%2522/sinonimos%253Dtrue. Acesso em 03.09.2019. 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/resultado/jurisprudencia-selecionada/*/NUMACORDAO%253A249%2520ANOACORDAO%253A2014%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda%2520C%25C3%25A2mara%2522%2520AUTORTESE%253A%2522JOS%25C3%2589%2520JORGE%2522/sinonimos%253Dtrue
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/resultado/jurisprudencia-selecionada/*/NUMACORDAO%253A249%2520ANOACORDAO%253A2014%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda%2520C%25C3%25A2mara%2522%2520AUTORTESE%253A%2522JOS%25C3%2589%2520JORGE%2522/sinonimos%253Dtrue
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/resultado/jurisprudencia-selecionada/*/NUMACORDAO%253A249%2520ANOACORDAO%253A2014%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda%2520C%25C3%25A2mara%2522%2520AUTORTESE%253A%2522JOS%25C3%2589%2520JORGE%2522/sinonimos%253Dtrue
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/resultado/jurisprudencia-selecionada/*/NUMACORDAO%253A249%2520ANOACORDAO%253A2014%2520COLEGIADO%253A%2522Segunda%2520C%25C3%25A2mara%2522%2520AUTORTESE%253A%2522JOS%25C3%2589%2520JORGE%2522/sinonimos%253Dtrue
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Essa sistemática se encaixa, inclusive, para a solução das hipóteses em 

que a Administração Pública tem de executar, às pressas, compra emergencial 

originária de ordem judicial extraída de prescrições médicas de biológicos não 

listados no SUS ou com indicação de marcas específicas para atendimento de 

tratamentos específicos, sendo vários deles já em curso. 

 

Referidas compras – que atualmente são realizadas por inexigibilidade 

(em hipóteses de marcas ou produtos exclusivos) ou por licitação na modalidade 

pregão e processada pelo SRP (na existência de medicamento concorrentes) – 

passariam a ser mais bem planejadas pelo ente público e eliminariam custos 

adicionais e de transação com processos licitatórios emergenciais, além de outros 

custos indiretos e riscos decorrentes de descumprimento de ordem judicial.  

 

Com este procedimento, o gestor público cumpre a legislação vigente 

como um todo. Busca a proposta mais vantajosa para a administração pública e 

reduz o risco de judicialização. Permite o melhor controle de farmacovigilância, o 

menor impacto indireto ao SUS e à saúde do paciente. Observa os atos legais 

vigentes. Respeita as orientações técnicas da ANVISA e, ainda, segue as diretrizes 

da comunidade científica nacional e internacional sobre a matéria da 

intercambialidade entre biológicos. 

 

7.3 Compartilhamento de riscos e cooperação entre Estado e indústria 

farmacêutica 

 

Ouvir e dialogar é uma necessidade de todos. O Estado e a sociedade 

precisam conversar para que as demandas da sociedade sejam implementadas. O 

ente privado, como parte da sociedade, também tem de manter o diálogo com o ente 

público estatal. Geralmente este diálogo nasce por conta de interesses econômicos. 

 

O elo privado-público com interesses econômicos bem estabelecidos, 

observados os princípios da publicidade, legalidade, moralidade e isonomia, é 
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saudável e reduz as assimetrias informacionais já que, em teoria, enquanto o ente 

público sabe o que precisa ser resolvido, o ente privado sabe como executar e fazer.  

 

Por mais utópico que seja buscar a plena visibilidade de diálogos entre 

público-privado, se o processo administrativo decisório for previamente realizado 

através de um método processual claro, de diálogo entre ente público-privado, 

devidamente institucionalizado antes de a administração tomar as decisões finais, o 

diálogo terá ocorrido a contento84. 

 

É neste contexto prévio de abertura e transparência que se propõe um 

diálogo institucionalizado para implementação de acordo de cooperação entre 

Estado e indústria para se estabelecer o compartilhamento de riscos entre público-

privado, ou seja, por meio de uma parceria entre um ente público e um ou mais entes 

privados, aloca-se parte dos riscos da contratação no particular e parte do risco no 

Estado. 

 

O compartilhamento de risco, conhecido no exterior como risk sharing, 

pode ser conceituado como: um contrato entre um ente pagador (público ou privado) 

e um ente produtor (indústria), para o acesso a um determinado produto 

(medicamento), que será usado por um terceiro (paciente-consumidor) e cujo preço 

a ser pago pelo objeto da contratação está condicionado ao cumprimento de metas 

ou resultados específicos a serem estabelecido pelas partes (eficácia de resultados 

clínicos e/ou valores financeiros). 

 

Considerando os achados deste trabalho, o compartilhamento de risco 

seria uma opção de modelagem para a de compra de medicamentos biológicos, 

diante da temática da intercambialidade automática. De forma pragmática, esta 

forma de contratação seria realizada via pregão e processada pelo SRP que, 

inclusive, já é tradicionalmente usado para compras públicas de medicamentos. Um 

 
84 SUNDFELD, Carlos Ari. Processo administrativo: um diálogo necessário entre Estado e cidadão, in 
Revista de Direito Administrativo e Constitucional. ano 3, n. 11, jan./mar. 2003. Belo Horizonte: Fórum, 
2003. Disponível em: http://www.revistaaec.com/index.php/revistaaec/article/viewFile/436/85. Acesso 
em Janeiro/2020. 

http://www.revistaaec.com/index.php/revistaaec/article/viewFile/436/85
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ou vários contratos poderiam ser celebrados pela administração pública e o ente 

privado, não havendo óbice legal em sua execução. 

 

Propõe-se, assim, como modelagem inicial, a celebração de um acordo 

de cooperação entre Estado e particular85 para a realização de estudos clínicos de 

segurança e eficácia das cópias de medicamentos biológicos já registradas na 

ANVISA e aptas para comercialização, mediante o devido acompanhamento médico 

que se exige em estudos clínicos, para que se garanta a eficácia e segurança dos 

mesmos e a troca automática sem riscos ao paciente. 

 

Demonstrado a eficácia e segurança na troca automática entre produtos, 

propõe-se ao Estado assumir o custo de aquisição do medicamento. Não 

demonstrado a eficácia e segurança na troca automática entre produtos, fica para a 

indústria assumir o prejuízo do fornecimento de um medicamento não eficaz. 

 

O potencial deste acordo está: (1) no acesso ao medicamento biológico 

pelo paciente; (2) na economia do custo de aquisição de medicamentos pelo Estado; 

(3) na melhora do medicamento oferecido pela indústria ao paciente; (4) na 

possibilidade do Estado elaborar, atualizar e implementar, de forma contínua e 

sistemática as diretrizes clínicas no âmbito do SUS; (5) no fortalecimento do 

monitoramento, acompanhamento farmacoterapêutico dos pacientes que utilizam 

medicamentos biológicos e da farmacovigilância; (6) na mitigação de risco de troca 

automática de medicamentos, sem o devido acompanhamento médico e, 

conjuntamente, em uma potencial redução de judicialização sobre o tema. 

 

Para que a modelagem não seja apenas teórica e saia de forma 

adequada, do ponto de vista concreto e prático, é importante que a proposta 

apresentada neste trabalho seja aprimorada com a efetiva participação da 

sociedade. 

 

 
85 Art. 116 da Lei 8.666/93. 
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Até porque os desafios na execução deste tipo de contratação ainda são 

diversos e o material acadêmico ainda é escasso86. São desafios que passam pela 

necessidade de definição das métricas de avaliação tecnológica e tipos de estudos, 

privacidade e compartilhamento de dados, adesão dos pacientes, custos de 

transação e, principalmente, um processo administrativo de transparência e muito 

diálogo, conforme defendido por Natássia Misae Ueno em sua dissertação de 

mestrado87. 

 

7.4 Propostas de alteração da regulamentação e legislativa 

 

As propostas a seguir são sugestões para aperfeiçoamento da 

regulamentação brasileira de medicamentos biológicos frente a temática 

intercambialidade, como resultado dos achados deste trabalho. 

 

7.4.1 Nomenclatura 

 

Ao longo dessa dissertação demonstrou-se que o Brasil não diferencia o 

medicamento biológico original de sua cópia, tratando-os apenas como “produto 

biológico”, sem distinção. A OMS trata as cópias de medicamentos biológicos como 

similares terapêuticos e biossimilares, termo que, inclusive, acaba sendo 

cotidianamente usado no Brasil para qualificar a cópia do medicamento biológico. 

 

Sendo um termo já utilizado no cotidiano, inclusive pela própria ANVISA, 

sugere seja alterada a regulamentação para que o termo “biossimilar” seja 

incorporado à terminologia oficial da ANVISA, para uma melhor clareza e 

universalidade na comunicação. 

 

 
86 HAUEGEN, Renata Curi. Risk Sharing Agreements: Acordos de Partilha de Risco e o Sistema 
Público de Saúde no Brasil - Oportunidades e Desafios. Tese (doutorado) – UFRJ/IE/Programa de 
Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento, 2014. Disponível em: 
file:///C:/Users/i0201134/Desktop/Particular/00_Mestrado/00_Trabalho%20de%20Conclusão/Textos
%20de%20Leitura/Renata_Curi_Hauegen.pdf. Acesso em Setembro/2020. 
87 UENO, Natássia Misae. “Acordos de risk sharing para aquisição de medicamentos pelo Governo 
no abastecimento do SUS: Análise jurídica à luz do caso do nusinersena”. Dissertação de Mestrado 
- Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas. 

file:///C:/Users/i0201134/Desktop/Particular/00_Mestrado/00_Trabalho%20de%20Conclusão/Textos%20de%20Leitura/Renata_Curi_Hauegen.pdf
file:///C:/Users/i0201134/Desktop/Particular/00_Mestrado/00_Trabalho%20de%20Conclusão/Textos%20de%20Leitura/Renata_Curi_Hauegen.pdf
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7.4.2 Registro e forma de aprovação 

 

Foi demonstrado neste trabalho que as regras brasileiras de registro e 

aprovação de medicamento biológico podem ser feitas tanto pela via da 

comparabilidade, quanto pela via regulatória para aprovação independente do 

exercício de comparabilidade, denominada via de desenvolvimento individual.  

 

Sendo essa segunda via não recomendável pela OMS e pelas práticas 

internacionais de comparação identificadas neste trabalho, propõe-se que a 

regulamentação seja alterada para excluir o registro do produto biológico pela 

chamada via de desenvolvimento individual. 

 

Também se propõe, em linha com as diretrizes da OMS apresentadas 

anteriormente, que um conceito de biossimilaridade seja estabelecido diretamente, 

caso a caso, mediante o exercício de comparabilidade, sempre em relação a um 

medicamento biológico aprovado por dossiê completo e sem comparações indiretas. 

 

Ambas as alterações propostas: exclusão de regra regulatória não usual 

no mundo e aprovação de dossiê completo sem comparações indiretas permitirá 

aproximar a qualidade técnica e eficácia entre medicamentos biológicos análogos, 

mitigando riscos à saúde do paciente que podem ser ocasionados com uma eventual 

intercambialidade automática do medicamento sem o devido acompanhamento 

médico. 

 

7.4.3 Alteração da classificação DCB para o medicamento biológico 

 

Como visto anteriormente, com conceito bem amplo, DCB e DCI também 

abrangem os medicamentos biológicos, sem que seja feita distinção entre uma cópia 

de um medicamento biológico e seu original. Os trata como se fossem produtos 

idênticos e não leva em consideração o tema da intercambialidade entre biológicos. 

 

De modo a permitir que cada medicamento biológico tenha uma 

denominação não comercial exclusiva, assegurando a identificação inequívoca 
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perante os demais medicamentos biológicos - inclusive entre as cópias - e, como 

instrumento de rastreabilidade e farmacovigilância, recomenda-se a criação de uma 

subdivisão específica de DCB/DCI diferenciando os medicamentos biológicos que 

não possuem os estudos de comparabilidade e bioequivalência entre si. 

 

7.4.4 Proposta legislativa e/ou de regulamentação  

 

Tramita perante a Câmara dos Deputados o Projeto de Lei n.º 5.415 

apresentado em 08.10.2019, em que se propõe a inclusão do Art. 19-V na Lei nº 

8.080, de 19 de setembro de 1990, que "Dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes e dá outras providências", O PL objetiva disciplinar a 

dispensação de medicamentos biossimilares pelo SUS, em substituição aos 

medicamentos biológicos originadores88. 

 

A proposta legislativa apresentada objetiva: 

 

1) O ajuste e padronização da nomenclatura de medicamentos biológicos 

originais e cópias, nominando aqueles como “medicamento biológico 

originador” e esses como “medicamento biológico similar, ou biossimilar”; 

 

2) A vedação da dispensação pelo SUS, de medicamento biológico 

similar, também chamado biossimilar, a paciente cujo tratamento com 

medicamento biológico originador já esteja em curso, sem consulta prévia 

ao médico assistente responsável pelo tratamento do paciente; e, 

 

3) A necessidade de se registrar no prontuário clínico do paciente (cujo 

direito de acesso a esse deve ser garantido), as informações relativas à 

manutenção (ou não), do medicamento biológico originador, bem como a 

 
88 Fonte: Câmara dos Deputados. Disponível em: 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1825518. Acesso em 
05.01.2020. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1825518
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substituição por medicamento biossimilar, caso ocorra, de modo a permitir 

a monitoria e adequada farmacovigilância. 

 

Pelo todo avaliado neste trabalho é possível concluir que as disposições 

previstas no PL, acerca da nomenclatura e troca automática entre biológicos, 

poderiam ser tratadas por meio de resolução da ANVISA (que é a agência reguladora 

técnica e especializada no assunto), gerando os mesmos efeitos que se oriundos do 

processo legislativo. 

 

Não obstante, não há como deixar de reconhecer que, se tais mudanças 

forem oriundas de um processo legislativo, aparentemente esse fato levará o gestor 

público a ter mais cautela sobre o tema, deixando de decidir em nome do médico 

sobre qual o medicamento será fornecido para os pacientes do SUS. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A finalidade deste trabalho era identificar as boas práticas para a 

modelagem de compra pública de medicamentos biológicos no Brasil, diante dos 

desafios oriundos da temática da intercambialidade automática entre medicamentos 

biológicos no âmbito do SUS. 

 

Durante o trabalho foi constatado que o tema ainda é novo e precisa ser 

aprimorado no Brasil. A avaliação da atual modelagem de compra desta espécie de 

medicamento permitiu concluir que, apesar de haver espaços para melhorias, o 

vigente arcabouço jurídico normativo brasileiro não seria um óbice à temática da 

intercambialidade automática entre produtos biológicos. 

 

Pela análise de casos concretos, o que se constatou, no curso do trabalho, 

foi: (i) não aplicação da temática aqui em debate, por gestores públicos, quando do 

procedimento de compra de medicamentos biológicos; e, (ii) um aparente 

desconhecimento técnico sobre o assunto e receio do gestor público estar 

descumprindo a legislação de compras púbicas. 

 

Com os achados foi possível identificar boas práticas para a modelagem 

de compra de medicamentos biológicos no Brasil. As boas práticas consistem na 

melhora da especificação técnica do medicamento objeto da compra e na realização 

de pregões com simultaneidade de atas de registro de preço. Outro aprimoramento 

consiste no início de um diálogo institucional para o fim de ser construído, com a 

sociedade, uma proposta de compartilhamento de risco na compra e uso de 

medicamentos, com alocação de parte dos riscos para o Estado (preço) e parte dos 

riscos para a indústria farmacêutica (garantia da eficácia clínica do medicamento). 

 

As identificações finais são de alteração e aprimoramento da 

regulamentação vigente, destacando que o tema ora debatido é multidisciplinar e 

que a contribuição do Direito, para o debate que aqui se propôs, apesar de 

importante, não deve ser tratada de forma a desconsiderar outras áreas do saber. 
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ANEXO I 

 

Pregão Eletrônico 

Nº do 
Pregão 

Cód. UASG Nome da UASG 
Data de Realização 

(Unid. de Compra) (Unid. de Compra) 

1672004 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 14/12/2004 

1712004 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 15/12/2004 

1732004 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 14/12/2004 

1772004 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 16/12/2004 

12005 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 21/01/2005 

112005 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 16/03/2005 

542005 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 20/07/2005 

552005 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 20/07/2005 

612005 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 03/11/2005 

632005 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 13/09/2005 

812005 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 25/10/2005 

852005 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 22/11/2005 

952005 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 16/11/2005 

972005 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 18/11/2005 

1032005 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 24/11/2005 

1062005 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 25/11/2005 

1092005 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 07/12/2005 

1232005 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 16/12/2005 

1342005 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 27/12/2005 

1402005 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 29/12/2005 

52006 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 31/01/2006 

62006 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 15/03/2006 

92006 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 22/03/2006 

112006 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 20/02/2006 

172006 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 09/03/2006 

202006 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 02/05/2006 

282006 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 12/04/2006 

292006 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 18/04/2006 

352006 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 14/06/2006 

442006 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 16/06/2006 

482006 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 26/06/2006 

492006 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 23/06/2006 

502006 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 26/06/2006 

542006 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 23/08/2006 

642006 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 10/08/2006 

732006 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 28/08/2006 

752006 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 13/09/2006 

1202006 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 13/11/2006 

1332006 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 23/11/2006 

1642006 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 19/12/2006 

1672006 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 20/12/2006 

232007 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 04/04/2007 

612007 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 04/06/2007 

702007 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 24/07/2007 

822007 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 26/06/2007 

http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1672004-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1712004-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1732004-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1772004-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#12005-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#112005-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#542005-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#552005-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#612005-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#632005-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#812005-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#852005-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#952005-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#972005-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1032005-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1062005-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1092005-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1232005-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1342005-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1402005-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#52006-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#62006-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#92006-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#112006-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#172006-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#202006-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#282006-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#292006-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#352006-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#442006-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#482006-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#492006-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#502006-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#542006-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#642006-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#732006-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#752006-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1202006-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1332006-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1642006-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1672006-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#232007-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#612007-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#702007-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#822007-250005
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1122007 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 06/08/2007 

1172007 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 20/08/2007 

1212007 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 01/08/2007 

1302007 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 15/08/2007 

1342007 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 05/10/2007 

1412007 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 11/09/2007 

1432007 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 17/09/2007 

1532007 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 15/10/2007 

1552007 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 02/10/2007 

1582007 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 25/10/2007 

1642007 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 24/10/2007 

1702007 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 31/10/2007 

2052007 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 26/12/2007 

2082007 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 27/12/2007 

2122007 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 30/04/2008 

2162007 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 03/01/2008 

12008 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 21/01/2008 

22008 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 23/01/2008 

32008 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 24/01/2008 

42008 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 21/01/2008 

52008 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 23/01/2008 

62008 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 12/05/2008 

72008 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 29/01/2008 

82008 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 30/01/2008 

132008 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 26/03/2008 

152008 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 14/04/2008 

192008 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 16/04/2008 

242008 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 07/05/2008 

262008 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 12/05/2008 

302008 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 23/04/2008 

532008 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 23/06/2008 

542008 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 25/06/2008 

702008 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 18/08/2008 

752008 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 27/08/2008 

762008 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 21/08/2008 

772008 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 27/08/2008 

1102008 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 29/10/2008 

1142008 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 06/11/2008 

1452008 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 23/12/2008 

1462008 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 23/12/2008 

1572008 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 30/12/2008 

1602008 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 05/01/2009 

1612008 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 06/01/2009 

1632008 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 31/03/2009 

62009 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 03/02/2009 

112009 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 05/03/2009 

232009 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 07/04/2009 

322009 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 22/05/2009 

412009 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 26/05/2009 

532009 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 13/08/2009 

672009 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 21/09/2009 

http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1122007-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1172007-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1212007-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1302007-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1342007-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1412007-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1432007-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1532007-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1552007-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1582007-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1642007-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1702007-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#2052007-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#2082007-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#2122007-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#2162007-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#12008-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#22008-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#32008-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#42008-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#52008-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#62008-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#72008-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#82008-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#132008-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#152008-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#192008-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#242008-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#262008-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#302008-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#532008-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#542008-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#702008-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#752008-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#762008-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#772008-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1102008-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1142008-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1452008-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1462008-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1572008-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1602008-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1612008-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1632008-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#62009-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#112009-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#232009-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#322009-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#412009-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#532009-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#672009-250005
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722009 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 10/09/2009 

822009 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 16/10/2009 

852009 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 30/10/2009 

882009 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 07/10/2009 

962009 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 21/10/2009 

1002009 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 30/10/2009 

1072009 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 29/12/2009 

1092009 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 10/11/2009 

1102009 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 12/11/2009 

1112009 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 16/11/2009 

1122009 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 24/11/2009 

1152009 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 30/12/2009 

1362009 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 21/12/2009 

1382009 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 23/12/2009 

1392009 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 28/12/2009 

1402009 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 30/12/2009 

62010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 09/02/2010 

72010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 24/03/2010 

102010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 29/04/2010 

122010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 10/02/2010 

342010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 02/03/2010 

382010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 03/03/2010 

392010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 03/03/2010 

412010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 03/03/2010 

432010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 04/03/2010 

442010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 04/03/2010 

532010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 10/03/2010 

612010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 14/05/2010 

632010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 26/04/2010 

642010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 12/04/2010 

652010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 12/04/2010 

682010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 13/04/2010 

692010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 13/04/2010 

702010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 13/04/2010 

712010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 13/04/2010 

722010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 13/04/2010 

732010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 13/04/2010 

742010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 20/04/2010 

752010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 23/06/2010 

762010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 20/04/2010 

782010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 26/04/2010 

792010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 05/05/2010 

802010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 28/07/2010 

812010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 26/04/2010 

822010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 30/04/2010 

832010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 29/04/2010 

912010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 13/08/2010 

922010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 11/05/2010 

932010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 12/05/2010 

972010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 10/06/2010 

1022010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 01/06/2010 

http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#722009-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#822009-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#852009-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#882009-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#962009-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1002009-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1072009-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1092009-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1102009-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1112009-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1122009-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1152009-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1362009-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1382009-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1392009-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1402009-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#62010-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#72010-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#102010-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#122010-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#342010-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#382010-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#392010-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#412010-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#432010-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#442010-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#532010-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#612010-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#632010-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#642010-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#652010-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#682010-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#692010-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#702010-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#712010-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#722010-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#732010-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#742010-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#752010-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#762010-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#782010-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#792010-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#802010-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#812010-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#822010-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#832010-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#912010-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#922010-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#932010-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#972010-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1022010-250005
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1062010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 09/06/2010 

1072010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 11/06/2010 

1112010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 14/06/2010 

1122010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 22/06/2010 

1132010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 22/06/2010 

1172010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 30/06/2010 

1182010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 30/06/2010 

1232010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 21/07/2010 

1262010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 27/07/2010 

1272010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 27/07/2010 

1282010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 27/07/2010 

1292010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 30/07/2010 

1312010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 30/08/2010 

1322010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 30/08/2010 

1342010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 11/08/2010 

1372010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 20/08/2010 

1382010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 25/08/2010 

1392010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 20/08/2010 

1412010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 01/09/2010 

1442010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 06/09/2010 

1452010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 20/09/2010 

1482010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 24/09/2010 

1492010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 28/09/2010 

1502010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 28/09/2010 

1512010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 28/09/2010 

1572010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 13/10/2010 

1592010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 13/10/2010 

1602010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 18/10/2010 

1612010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 05/11/2010 

1622010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 08/11/2010 

1632010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 21/10/2010 

1692010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 26/10/2010 

1732010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 01/12/2010 

1742010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 09/11/2010 

1752010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 10/11/2010 

1782010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 11/11/2010 

1812010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 24/11/2010 

1822010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 09/12/2010 

1832010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 18/11/2010 

1842010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 23/11/2010 

1852010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 23/11/2010 

1862010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 22/11/2010 

1872010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 22/11/2010 

1882010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 23/11/2010 

1892010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 01/12/2010 

1922010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 01/12/2010 

1952010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 03/12/2010 

1972010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 09/12/2010 

2012010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 14/12/2010 

2022010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 16/12/2010 

2032010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 16/12/2010 

http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1062010-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1072010-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1112010-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1122010-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1132010-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1172010-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1182010-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1232010-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1262010-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1272010-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1282010-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1292010-250005
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http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1612010-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1622010-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1632010-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1692010-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1732010-250005
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http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1852010-250005
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2042010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 21/12/2010 

2072010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 22/12/2010 

2122010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 29/12/2010 

2132010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 29/12/2010 

2162010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 29/12/2010 

2172010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 30/12/2010 

2182010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 30/12/2010 

2192010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 30/12/2010 

2202010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 30/12/2010 

2242010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 04/01/2011 

2272010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 05/01/2011 

2282010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 05/01/2011 

2292010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 05/01/2011 

2302010 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 05/01/2011 

12011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 09/02/2011 

32011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 19/01/2011 

52011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 25/01/2011 

72011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 27/01/2011 

92011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 28/01/2011 

102011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 28/01/2011 

112011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 27/01/2011 

122011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 31/01/2011 

152011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 14/02/2011 

172011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 18/02/2011 

202011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 25/02/2011 

212011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 02/03/2011 

222011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 03/03/2011 

282011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 01/04/2011 

292011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 01/04/2011 

302011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 05/04/2011 

312011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 14/04/2011 

322011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 14/04/2011 

332011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 14/04/2011 

342011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 14/04/2011 

352011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 15/04/2011 

362011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 15/04/2011 

372011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 15/04/2011 

442011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 27/05/2011 

452011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 03/06/2011 

512011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 17/10/2011 

522011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 14/07/2011 

532011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 03/08/2011 

562011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 05/08/2011 

572011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 11/08/2011 

582011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 07/10/2011 

592011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 10/10/2011 

692011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 29/09/2011 

702011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 28/09/2011 

712011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 29/09/2011 

722011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 29/09/2011 

742011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 29/09/2011 
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http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#522011-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#532011-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#562011-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#572011-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#582011-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#592011-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#692011-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#702011-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#712011-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#722011-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#742011-250005
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752011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 29/09/2011 

762011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 04/10/2011 

772011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 29/09/2011 

782011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 28/09/2011 

812011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 16/11/2011 

832011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 07/10/2011 

842011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 12/12/2011 

852011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 13/10/2011 

872011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 26/10/2011 

882011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 03/11/2011 

912011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 01/12/2011 

922011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 15/12/2011 

932011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 07/12/2011 

942011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 14/12/2011 

952011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 14/12/2011 

962011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 14/12/2011 

972011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 15/12/2011 

982011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 16/12/2011 

992011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 15/12/2011 

1002011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 16/12/2011 

1012011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 20/12/2011 

1022011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 20/12/2011 

1032011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 20/12/2011 

1042011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 12/04/2012 

1052011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 05/01/2012 

1062011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 05/01/2012 

1072011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 06/01/2012 

1082011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 10/01/2012 

1092011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 11/01/2012 

1102011 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 12/01/2012 

12012 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 13/01/2012 

22012 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 26/01/2012 

42012 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 17/02/2012 

52012 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 23/02/2012 

62012 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 01/03/2012 

72012 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 29/02/2012 

92012 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 29/02/2012 

102012 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 02/03/2012 

112012 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 06/03/2012 

122012 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 20/03/2012 

132012 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 23/03/2012 

142012 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 28/03/2012 

152012 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 27/03/2012 

172012 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 30/04/2012 

182012 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 31/05/2012 

192012 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 19/04/2012 

202012 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 05/07/2012 

212012 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 21/05/2012 

222012 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 22/05/2012 

232012 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 04/06/2012 

242012 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 04/06/2012 

http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#752011-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#762011-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#772011-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#782011-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#812011-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#832011-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#842011-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#852011-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#872011-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#882011-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#912011-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#922011-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#932011-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#942011-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#952011-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#962011-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#972011-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#982011-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#992011-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1002011-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1012011-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1022011-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1032011-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1042011-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1052011-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1062011-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1072011-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1082011-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1092011-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1102011-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#12012-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#22012-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#42012-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#52012-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#62012-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#72012-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#92012-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#102012-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#112012-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#122012-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#132012-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#142012-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#152012-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#172012-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#182012-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#192012-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#202012-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#212012-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#222012-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#232012-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#242012-250005
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262012 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 16/07/2012 

272012 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 25/07/2012 

282012 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 24/07/2012 

292012 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 24/07/2012 

302012 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 25/07/2012 

312012 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 25/07/2012 

322012 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 26/07/2012 

332012 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 18/09/2012 

382012 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 28/09/2012 

402012 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 31/10/2012 

422012 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 29/11/2012 

432012 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 30/11/2012 

442012 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 30/11/2012 

452012 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 17/12/2012 

462012 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 21/12/2012 

472012 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 04/01/2013 

12013 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 22/01/2013 

22013 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 01/02/2013 

32013 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 20/02/2013 

42013 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 21/02/2013 

62013 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 15/03/2013 

72013 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 05/03/2013 

102013 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 02/04/2013 

122013 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 08/05/2013 

132013 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 09/05/2013 

142013 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 10/05/2013 

152013 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 13/05/2013 

162013 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 03/06/2013 

172013 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 04/06/2013 

182013 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 05/06/2013 

192013 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 10/06/2013 

202013 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 12/06/2013 

222013 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 26/06/2013 

232013 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 01/07/2013 

242013 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 21/08/2013 

262013 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 15/10/2013 

272013 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 21/11/2013 

292013 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 16/10/2013 

302013 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 18/11/2013 

312013 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 21/11/2013 

322013 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 03/12/2013 

342013 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 11/12/2013 

352013 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 13/12/2013 

362013 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 30/01/2014 

382013 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 18/12/2013 

402013 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 19/12/2013 

412013 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 23/12/2013 

12014 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 07/02/2014 

32014 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 08/01/2014 

42014 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 09/01/2014 

62014 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 16/01/2014 

http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#262012-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#272012-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#282012-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#292012-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#302012-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#312012-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#322012-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#332012-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#382012-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#402012-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#422012-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#432012-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#442012-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#452012-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#462012-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#472012-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#12013-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#22013-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#32013-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#42013-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#62013-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#72013-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#102013-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#122013-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#132013-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#142013-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#152013-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#162013-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#172013-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#182013-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#192013-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#202013-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#222013-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#232013-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#242013-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#262013-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#272013-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#292013-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#302013-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#312013-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#322013-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#342013-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#352013-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#362013-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#382013-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#402013-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#412013-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#12014-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#32014-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#42014-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#62014-250005
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82014 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 23/01/2014 

92014 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 24/01/2014 

102014 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 24/01/2014 

112014 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 29/01/2014 

122014 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 30/01/2014 

132014 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 31/01/2014 

142014 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 24/02/2014 

162014 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 06/03/2014 

172014 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 07/03/2014 

182014 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 11/03/2014 

202014 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 18/03/2014 

212014 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 19/03/2014 

222014 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 14/05/2014 

232014 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 31/03/2014 

242014 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 02/04/2014 

252014 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 08/05/2014 

272014 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 22/05/2014 

292014 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 11/09/2014 

302014 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 09/06/2014 

312014 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 18/06/2014 

332014 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 08/07/2014 

342014 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 10/07/2014 

362014 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 14/07/2014 

372014 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 23/07/2014 

392014 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 17/09/2014 

402014 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 02/10/2014 

412014 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 03/10/2014 

422014 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 06/10/2014 

432014 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 07/10/2014 

452014 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 07/11/2014 

462014 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 05/12/2014 

472014 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 27/10/2014 

482014 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 30/10/2014 

512014 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 10/11/2014 

532014 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 10/11/2014 

542014 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 27/11/2014 

552014 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 23/02/2015 

562014 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 17/11/2014 

572014 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 18/11/2014 

582014 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 20/11/2014 

592014 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 24/11/2014 

602014 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 26/11/2014 

612014 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 01/12/2014 

622014 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 01/12/2014 

632014 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 01/12/2014 

662014 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 09/12/2014 

672014 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 17/12/2014 

682014 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 06/02/2015 

692014 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 19/12/2014 

12015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 14/01/2015 

22015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 16/01/2015 

http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#82014-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#92014-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#102014-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#112014-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#122014-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#132014-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#142014-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#162014-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#172014-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#182014-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#202014-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#212014-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#222014-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#232014-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#242014-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#252014-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#272014-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#292014-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#302014-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#312014-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#332014-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#342014-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#362014-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#372014-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#392014-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#402014-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#412014-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#422014-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#432014-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#452014-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#462014-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#472014-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#482014-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#512014-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#532014-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#542014-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#552014-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#562014-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#572014-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#582014-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#592014-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#602014-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#612014-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#622014-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#632014-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#662014-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#672014-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#682014-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#692014-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#12015-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#22015-250005
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32015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 16/01/2015 

52015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 20/01/2015 

62015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 20/01/2015 

72015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 22/01/2015 

82015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 23/01/2015 

92015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 25/02/2015 

102015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 01/04/2015 

112015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 10/03/2015 

122015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 26/05/2015 

132015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 15/04/2015 

152015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 05/05/2015 

162015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 08/05/2015 

172015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 11/05/2015 

182015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 12/05/2015 

192015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 20/05/2015 

202015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 21/05/2015 

212015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 22/05/2015 

222015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 27/05/2015 

232015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 08/06/2015 

242015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 08/06/2015 

252015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 15/06/2015 

262015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 16/06/2015 

272015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 18/06/2015 

282015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 19/06/2015 

292015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 02/07/2015 

302015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 02/07/2015 

312015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 07/07/2015 

322015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 09/07/2015 

332015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 29/07/2015 

342015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 16/07/2015 

352015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 16/07/2015 

362015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 22/07/2015 

372015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 24/07/2015 

382015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 29/07/2015 

392015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 03/08/2015 

402015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 10/08/2015 

412015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 18/08/2015 

422015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 22/09/2015 

442015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 28/09/2015 

452015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 29/09/2015 

462015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 07/10/2015 

472015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 08/10/2015 

482015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 13/10/2015 

492015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 05/11/2015 

502015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 21/10/2015 

512015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 22/10/2015 

522015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 23/11/2015 

532015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 22/12/2015 

542015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 05/11/2015 

552015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 09/11/2015 

562015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 19/11/2015 

http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#32015-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#52015-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#62015-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#72015-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#82015-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#92015-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#102015-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#112015-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#122015-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#132015-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#152015-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#162015-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#172015-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#182015-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#192015-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#202015-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#212015-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#222015-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#232015-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#242015-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#252015-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#262015-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#272015-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#282015-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#292015-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#302015-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#312015-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#322015-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#332015-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#342015-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#352015-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#362015-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#372015-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#382015-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#392015-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#402015-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#412015-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#422015-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#442015-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#452015-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#462015-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#472015-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#482015-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#492015-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#502015-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#512015-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#522015-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#532015-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#542015-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#552015-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#562015-250005
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572015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 19/11/2015 

582015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 23/11/2015 

592015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 23/11/2015 

602015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 14/12/2015 

612015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 14/12/2015 

622015 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 17/12/2015 

12016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 06/01/2016 

22016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 21/01/2016 

32016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 08/01/2016 

42016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 11/01/2016 

52016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 12/01/2016 

62016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 13/01/2016 

72016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 15/01/2016 

82016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 18/01/2016 

92016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 21/01/2016 

102016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 13/04/2016 

112016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 01/03/2016 

122016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 14/03/2016 

132016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 25/04/2016 

142016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 22/03/2016 

162016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 29/03/2016 

172016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 06/04/2016 

182016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 08/04/2016 

192016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 20/04/2016 

202016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 20/04/2016 

212016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 25/05/2016 

222016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 05/05/2016 

232016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 05/05/2016 

242016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 11/05/2016 

252016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 12/05/2016 

262016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 17/05/2016 

272016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 31/05/2016 

282016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 18/05/2016 

292016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 18/05/2016 

302016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 01/06/2016 

312016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 04/07/2016 

322016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 31/05/2016 

332016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 01/06/2016 

342016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 06/06/2016 

352016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 03/06/2016 

362016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 08/06/2016 

372016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 18/07/2016 

382016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 18/07/2016 

392016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 21/12/2016 

402016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 21/07/2016 

412016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 15/08/2016 

422016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 10/08/2016 

432016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 23/08/2016 

442016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 14/09/2016 

472016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 16/11/2016 

482016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 17/10/2016 
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492016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 18/11/2016 

502016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 31/10/2016 

512016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 03/11/2016 

522016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 11/11/2016 

532016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 21/11/2016 

542016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 22/11/2016 

552016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 24/11/2016 

562016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 25/11/2016 

572016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 29/11/2016 

582016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 06/12/2016 

592016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 05/12/2016 

602016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 06/12/2016 

612016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 14/12/2016 

622016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 12/12/2016 

632016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 14/12/2016 

642016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 21/12/2016 

652016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 28/12/2016 

662016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 29/12/2016 

672016 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 29/12/2016 

12017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 09/01/2017 

32017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 16/01/2017 

42017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 20/01/2017 

62017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 15/02/2017 

72017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 16/02/2017 

82017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 16/03/2017 

92017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 28/03/2017 

102017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 29/03/2017 

112017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 31/03/2017 

132017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 04/04/2017 

142017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 05/04/2017 

152017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 07/04/2017 

172017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 11/04/2017 

182017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 13/04/2017 

192017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 28/04/2017 

202017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 10/05/2017 

212017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 16/05/2017 

222017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 17/05/2017 

232017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 19/05/2017 

242017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 22/05/2017 

252017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 30/05/2017 

272017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 07/06/2017 

282017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 07/06/2017 

302017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 14/06/2017 

312017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 14/06/2017 

322017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 14/06/2017 

332017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 19/06/2017 

342017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 21/06/2017 

352017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 22/06/2017 

372017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 06/07/2017 

382017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 18/07/2017 

402017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 28/07/2017 
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http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#32017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#42017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#62017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#72017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#82017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#92017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#102017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#112017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#132017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#142017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#152017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#172017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#182017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#192017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#202017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#212017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#222017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#232017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#242017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#252017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#272017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#282017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#302017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#312017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#322017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#332017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#342017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#352017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#372017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#382017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#402017-250005
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412017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 03/08/2017 

422017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 03/08/2017 

442017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 07/08/2017 

452017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 09/08/2017 

462017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 15/08/2017 

472017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 15/08/2017 

482017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 18/08/2017 

492017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 18/08/2017 

502017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 21/08/2017 

512017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 29/08/2017 

522017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 04/09/2017 

532017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 05/09/2017 

542017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 11/09/2017 

552017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 11/09/2017 

562017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 13/09/2017 

572017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 28/09/2017 

582017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 29/09/2017 

592017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 29/09/2017 

602017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 05/10/2017 

612017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 05/10/2017 

622017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 06/10/2017 

632017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 17/10/2017 

642017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 17/11/2017 

652017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 24/10/2017 

662017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 26/10/2017 

682017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 06/11/2017 

692017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 06/11/2017 

712017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 16/11/2017 

722017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 16/11/2017 

732017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 21/11/2017 

742017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 23/11/2017 

752017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 27/11/2017 

762017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 28/11/2017 

782017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 26/12/2017 

812017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 11/12/2017 

822017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 12/12/2017 

842017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 14/12/2017 

852017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 18/12/2017 

862017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 19/12/2017 

872017 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 19/12/2017 

12018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 24/01/2018 

22018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 23/01/2018 

32018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 24/01/2018 

42018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 15/02/2018 

52018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 01/02/2018 

62018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 30/01/2018 

72018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 30/01/2018 

92018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 06/02/2018 

102018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 06/02/2018 

112018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 09/02/2018 

122018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 15/02/2018 

http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#412017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#422017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#442017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#452017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#462017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#472017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#482017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#492017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#502017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#512017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#522017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#532017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#542017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#552017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#562017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#572017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#582017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#592017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#602017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#612017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#622017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#632017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#642017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#652017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#662017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#682017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#692017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#712017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#722017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#732017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#742017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#752017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#762017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#782017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#812017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#822017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#842017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#852017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#862017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#872017-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#12018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#22018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#32018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#42018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#52018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#62018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#72018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#92018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#102018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#112018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#122018-250005
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132018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 19/02/2018 

142018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 22/02/2018 

162018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 22/02/2018 

172018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 26/02/2018 

182018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 26/02/2018 

192018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 26/02/2018 

212018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 02/03/2018 

222018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 05/03/2018 

232018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 05/03/2018 

242018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 08/03/2018 

252018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 06/06/2018 

262018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 13/03/2018 

272018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 14/03/2018 

282018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 19/03/2018 

292018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 19/03/2018 

302018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 23/03/2018 

322018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 28/03/2018 

332018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 05/04/2018 

342018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 05/04/2018 

352018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 06/04/2018 

362018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 03/07/2018 

372018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 27/04/2018 

382018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 30/04/2018 

392018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 03/05/2018 

432018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 08/06/2018 

442018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 18/06/2018 

452018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 15/05/2018 

462018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 18/05/2018 

472018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 18/05/2018 

482018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 18/05/2018 

492018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 24/05/2018 

502018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 06/06/2018 

512018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 11/06/2018 

522018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 11/06/2018 

532018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 10/07/2018 

542018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 18/06/2018 

562018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 10/07/2018 

572018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 10/08/2018 

582018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 05/10/2018 

592018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 18/07/2018 

602018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 05/10/2018 

612018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 31/07/2018 

622018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 07/08/2018 

632018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 08/08/2018 

642018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 08/08/2018 

652018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 03/10/2018 

662018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 27/08/2018 

672018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 28/08/2018 

682018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 24/10/2018 

692018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 30/08/2018 

702018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 04/09/2018 

http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#132018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#142018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#162018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#172018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#182018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#192018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#212018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#222018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#232018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#242018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#252018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#262018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#272018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#282018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#292018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#302018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#322018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#332018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#342018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#352018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#362018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#372018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#382018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#392018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#432018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#442018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#452018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#462018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#472018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#482018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#492018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#502018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#512018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#522018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#532018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#542018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#562018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#572018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#582018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#592018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#602018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#612018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#622018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#632018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#642018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#652018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#662018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#672018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#682018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#692018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#702018-250005


87 
 

 
 

712018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 26/09/2018 

722018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 04/10/2018 

732018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 05/10/2018 

742018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 08/10/2018 

752018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 09/10/2018 

762018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 22/10/2018 

772018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 24/10/2018 

782018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 06/11/2018 

812018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 13/11/2018 

822018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 14/11/2018 

832018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 19/11/2018 

842018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 21/11/2018 

852018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 23/11/2018 

862018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 27/11/2018 

882018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 29/11/2018 

892018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 06/12/2018 

902018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 11/12/2018 

912018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 14/12/2018 

922018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 13/12/2018 

942018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 17/12/2018 

952018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 18/12/2018 

962018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 19/12/2018 

972018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 20/12/2018 

982018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 28/12/2018 

992018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 04/01/2019 

1002018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 07/01/2019 

1012018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 07/01/2019 

1032018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 11/01/2019 

1042018 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 14/01/2019 

12019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 17/01/2019 

22019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 14/02/2019 

32019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 14/02/2019 

42019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 15/02/2019 

52019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 07/03/2019 

62019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 22/03/2019 

72019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 14/03/2019 

82019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 18/03/2019 

92019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 20/03/2019 

102019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 21/03/2019 

112019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 03/04/2019 

122019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 08/04/2019 

132019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 26/04/2019 

142019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 09/05/2019 

152019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 23/05/2019 

162019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 27/05/2019 

172019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 29/05/2019 

182019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 30/05/2019 

192019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 31/05/2019 

202019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 07/06/2019 

212019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 10/06/2019 

222019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 19/06/2019 

http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#712018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#722018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#732018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#742018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#752018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#762018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#772018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#782018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#812018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#822018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#832018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#842018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#852018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#862018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#882018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#892018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#902018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#912018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#922018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#942018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#952018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#962018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#972018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#982018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#992018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1002018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1012018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1032018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#1042018-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#12019-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#22019-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#32019-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#42019-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#52019-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#62019-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#72019-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#82019-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#92019-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#102019-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#112019-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#122019-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#132019-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#142019-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#152019-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#162019-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#172019-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#182019-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#192019-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#202019-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#212019-250005
http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/ata4.asp?lstSrp=S&uf=&numprp=0&co_uasg=250005&rdTpPregao=E&lstICMS=T&dt_ini_sessao=&dt_fim_sessao=#222019-250005


88 
 

 
 

232019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 24/06/2019 

242019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 26/06/2019 

252019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 26/06/2019 

262019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 14/08/2019 

272019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 28/06/2019 

282019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 26/08/2019 

292019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 01/07/2019 

302019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 02/07/2019 

312019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 11/07/2019 

322019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 10/07/2019 

332019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 11/07/2019 

342019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 15/07/2019 

352019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 26/11/2019 

362019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 13/08/2019 

372019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 17/07/2019 

382019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 17/07/2019 

392019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 23/07/2019 

402019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 25/07/2019 

412019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 25/07/2019 

422019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 26/07/2019 

432019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 29/07/2019 

452019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 31/07/2019 

472019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 01/08/2019 

482019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 01/08/2019 

492019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 06/08/2019 

502019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 09/08/2019 

512019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 14/08/2019 

522019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 16/08/2019 

532019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 19/08/2019 

542019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 19/08/2019 

562019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 19/08/2019 

572019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 21/08/2019 

582019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 20/08/2019 

612019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 23/08/2019 

622019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 03/09/2019 

632019 250005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE 02/09/2019 
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