
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE 

CONTRAPARTIDA  2011 

No segundo semestre de 2011 foi empenhado o valor correspondente ao 1º e 2º 

Quadrimestre da Contrapartida 2011. 

Para este empenho no valor total de R$ 83.533,81 faturamos: 

Em 16/09/2011....Nota fiscal 30260....R$ 23.537,72 

04 cxs de Amoxicilina suspensão 
264 cxs de Dexametasona creme 
10 cxs de Eritromicina suspensão 
10 cxs de Ranitidina comp. 
27 cxs de Besilato de anlodipino comp 
66 cxs de Metonidazol gel vaginal 
330 cxs de Haloperidol comp. 
04 cxs de Amoxicilina comp. 
27 cxs de Omeprazol comp. 
165 cxs de Glibenclamida comp. 
264 cxs de Captopril comp. 
331 cxs de Propranolol comp. 
 
Em 16/09/2011......Nota fiscal 30261.....R$ 4.429,10 
 
99 cxs de Paracetamol gotas 
70 cxs de Dipirona gotas 

Em 16/09/2011.....Nota fiscal 30262.....R$ 5.713,75 

165 cxs de Furosemida comp. 

04 cxs de Sulfametoxazol+Trimetoprima comp. 

04 cxs de Sulfametoxazol+trimetoprima suspensão 

07 cxs de Metronidazol suspensão 

495 cxs de Hidroclorotiazida comp. 

27 cxs de Cefalexina cápsula 

 

Em 12/12/2011......Nota fiscal 33320......R$ 5.918,78 
 
02 cxs de Sulfametoxazol+Trimetoprima comp. 
02 cxs de Sulfametoxazol+Trimetoprima suspensão 

66 cxs de Metronidazol gel vaginal 

06 cxs de Nistatina suspensão 

26 cxs de Cefalexina cápsula 

 

 

 



Em 12/12/2011....Nota fiscal 33321.....R$ 4.364,50 
 
99 cxs de Paracetamol gotas 
68 cxs de Dipirona gotas 

 

Em 12/12/2011....Nota fiscal 33322......R$ 33.006,23 
 
264cxs de Dexametasona creme 
10 cxs de Eritromicina suspensão 

26 cxs de Besilato de anlodipino 

462 cxs de Metformina comp. 

198 cxs de Diazepam comp. 

132 cxs de Fenobarbital comp. 

330 cxs de Haloperidol comp 

330 cxs de Losartana comp 

33 cxs de Ibuprofeno comp. 

02 cxs de Amoxicilina comp 

165 cxs de Glibenclamida comp. 

264 cxs de Captopril comp 

329 cxs de Propranolol comp 

 

 

 

No final do primeiro semestre de 2012 foi empenhado o valor correspondente ao 3º 

Quadrimestre da Contrapartida 2011. 

Para este empenho no valor total de R$ 41.766,91 faturamos: 

Em 28/06/2012.....Nota fiscal 38124......R$ 11.391,06 
 
341 cxs de Propranolol comp. 
04 cxs de Sulfametoxazol+trimetoprima comp. 

04 cxs de Sulfametoxazol+trimetoprima suspensão 

272 cxs de Captopril comp. 

1.005 cxs de Hidroclorotiazida comp 

 

Em 28/06/2012.....Nota fiscal 38125......R$ 3.883,60 
 
06 cxs de Amoxicilina suspensão 
102 cxs de Diazepam comp. 

68 cxs de Fenobarbital comp. 

340 cxs de Haloperidol comp. 

04 cxs de Amoxicilina comp 



Em 24/08/2012......Nota fiscal 39318.......R$ 1.807,07 
 
170 cxs de Glibenclamida comp 
27 cxs de Cefalexina cápsula 

 

Em 24/08/2012......Nota fiscal 39319.......R$ 11.186,94 
 
272 cxs de Dexametasona creme 
170 cxs de Losartana comp. 

53 cxs de Omeprazol comp. 

 

Total faturado da Contrapartida 2011.......R$ 105.238,75, o que corresponde a 84% do 

valor total solicitado pelo município. 

Os 16% restantes (que corresponde a R$ 20.061,97) serão faturados até novembro 

próximo. Este quantitativo ainda não foi faturado em virtude de problemas 

enfrentados com o advento da greve da ANVISA, o que atrasou as entregas de 

matérias-primas no Brasil. 

Quanto a Contrapartida 2012, a Secretaria de Saúde-PE está providenciando o 

processo para emissão do empenho. 

É importante destacar que na gestão atual da Diretoria Comercial do LAFEPE, foi 

pactuado com os municípios a entrega de todos os medicamentos por meio de 

transportadora contratada pelo LAFEPE, eliminando a despesa dos municípios com o 

frete. 

Nesta diretoria também foi ampliada a oferta de medicamentos em 50% para os 

municípios, pois no elenco disponibilizado anteriormente constava apenas 20 itens e 

o atual disponibiliza 30 apresentações de medicamentos. 

Outra ação desta diretoria foi a redução nos preços de alguns medicamentos, o que 

possibilitou aos municípios receberem mais produtos com o mesmo recurso 

disponibilizado. 


