Campo

Descrição

NU_CNPJ
NO_RAZAO_SOCIAL
NU_REGISTRO
CO_GGREM
CO_EAN
NO_PRODUTO
DS_APRESENTACAO

Código de identificação da pessoa jurídica.
Razão Social da pessoa jurídica.
Número de registro do medicamento na Anvisa.
Código da apresentação de um produto.
Número que representa o código de barras do produto.
Nome do medicamento.
Descrição da apresentação de um produto.
Número de registro presente no banco de dados do Chemical Abstract Service - CAS ,
onde são designados às substâncias, de maneira seqüencial, à medida que estas são
colocadas na Base de Dados do CAS. Desta forma, cada número de registro CAS é um
identificador numérico único, que designa apenas uma substância e que não possui
significado químico algum.
Nome da Substância da apresentação do medicamento.

DS_CAS

DS_SUBSTANCIA
TP_PRODUTO

TP_LCCT
ST_REST_HOSP

ST_CAP

ST_CONFAZ87
NU_PF0_INTEIRO
NU_PF18_INTEIRO

Tipo do produto referente à apresentação. Valores de domínio: 1 - GENÉRICO, 2 PATENTE, 3 - REFERÊNCIA, 4 - SIMILAR, 5 - NOVO, 6 - ESPECÍFICO, 7 - BIOLÓGICOS, 8 DINAMIZADO, 9 - FITOTERÁPICO, 10 - RADIOFÁRMACO, 11 - BIOLÓGICOS NOVOS
Indicador de medicamento com ou sem crédito tributário de PIS/PASEP E COFINS.
Assume os valores: I, II, III, N e NA
Indica que o medicamento é ou não de venda exclusiva a hospitais.
Indica que o medicamento está ou não na lista do cap e por isso devera ser
comercializado junto ao governo com preços diferenciados, sendo um desconto mínimo
obrigatório a ser aplicado pelas distribuidoras e empresas produtoras de medicamentos
ao preço de produtos vendidos a entes da administração pública. A aplicação do
coeficiente estabelece um preço teto para compras governamentais, a partir do qual se
deve iniciar o processo de negociação.
Indica que o medicamento está ou não na lista do confaz que isenta de ICMS algumas
apresentações quando vendidas a entes da Administração Pública.
Preço Fábrica de teto permitido para a comercialização com isenção do imposto de
ICMS.
Preço Fábrica de teto permitido para a comercialização sem isenção do imposto de
ICMS.

