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CHAMADA PÚBLICA PARA PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE PRODUTOS 
EDITAL N. º 001/2017 

 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CONIMS torna público através 

da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Resolução n. º 042/2017 e 

Comissão de Avaliação Técnica nomeada pela Resolução n. º 171/2017, que realizará 

processo de Chamada Pública para cadastro de marcas de materiais de ostomia em 

geral, destinado à pré-qualificação dos mesmos para futuro registro de preços, regendo-

se o processo ora aberto pela Lei Federal n. º 8.666/93, Lei Estadual n. º 15.608/07 e 

suas alterações e demais legislações pertinentes e, ainda pelas condições e exigências 

constantes no presente edital e seus anexos. 

 
1. OBJETO 

1.1. O presente processo tem por objeto o CADASTRAMENTO DE MARCAS DOS 

MATERIAIS PARA OSTOMIA EM GERAL, destinados a pré-qualificação dos mesmos para 

futuros Registros de Preços a serem promovidos pelo Consórcio. 

1.2. Somente serão aceitos nas licitações futuras de compra dos materiais para 

ostomia, os produtos cujas marcas se encontrem pré-qualificadas até a publicação do 

Edital. 

 
2. OBTENÇÃO DO EDITAL 

2.1. Qualquer fabricante, fornecedor ou representante comercial poderá participar 

desta chamada pública para pré-qualificação de produtos. 

2.2. O edital poder ser obtido pelo Interessado através da página eletrônica do 

CONIMS, sem custos (www.conims.com.br). 

 
3. PROPOSTAS E AMOSTRAS 

3.1. A entrega das propostas com a indicação das especificações técnicas (sem indicação 

de preços) e as respectivas amostras dos produtos a serem submetidos a análise técnica 

poderá ser feita a partir do dia 01/12/2017, no horário das 08h00min às 

11h30min e das 14h00min às 16h00min horas, na sede do CONIMS, localizado na 

Afonso Pena, 1902, Bairro Anchieta na cidade de Pato Branco – PR., mediante o 

cumprimento dos requisitos relacionados neste edital. 

3.2. As propostas deverão ser endereçadas a Comissão Especial, em envelope fechado 

contendo as seguintes informações: 

EDITAL N. º 001/2017 – CHAMADA PÚBLICA 
PRÉ – QUALIFICAÇÃO DE PRODUTOS 

PROPONENTE: 
ENDEREÇO: 
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FONE/FAX 
E-MAIL: 
CNPJ: 

 
3.3. A analise técnica dos produtos será feita por uma Comissão Especial de 

profissionais técnicos da área designada para este fim, no prazo de até 60 (sessenta) 

dias da entrega das propostas e das amostras, podendo ser suspenso ou prorrogado, se 

necessário, a critério do CONIMS. 

3.4. Todas as amostras encaminhadas deverão estar acondicionadas em sua 

embalagem original. 

3.5. As amostras deverão estar acompanhadas do Certificado de Registro do Produto 

emitido pela ANVISA, ou indicação de que o produto é isento de registro. 

3.6. A Comissão de Avaliação Técnica se reserva no direito de requisitar documentos 

complementares que julgar necessário para melhor análise dos produtos e suas. 

3.7. As amostras apresentadas não serão devolvidas, ficando retidas para futuras 

comparações com os produtos a serem entregues em futuros processo licitatórios. 

3.8. Esta chamada pública ficará permanentemente aberta aos interessados para 

apresentação de seus produtos, havendo previsão de reunião semestral da Comissão 

Especial para análise de amostras. 

3.9. As marcas aprovadas e homologadas serão cadastradas por prazo indeterminado 

e divulgadas na página eletrônica do CONIMS, não se excluindo a possibilidade de serem 

reprovadas futuramente em virtude da entrega de produtos incompatíveis com as 

amostras apresentada, sendo assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa. 

3.10. Os produtos cujas marcas forem inadequadas para uso poderão ser submetidos a 

nova análise, desde que o interessado comprove alteração em sua formulação 

compatível com as causas que ensejaram sua reprovação. 

3.11. Os produtos cuja fabricação se torne comprovadamente descontinuada, serão 

cancelados desta pré-qualificação. 

3.12. É de responsabilidade do fornecedor a obrigação de informar quaisquer alterações 

que ocorram com o produto cadastrado, tais como mudança de marca, de formulação, 

descontinuidade de produção, etc. 

 
4. VIGÊNCIA DO EDITAL 

4.1. O registro cadastral deverá ser amplamente divulgado e estar permanentemente 

aberto aos interessados, conforme estabelecido no parágrafo primeiro do Art. 10 da Lei 

Estadual n. º 15.608/2007. 
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5. RECURSOS 

5.1. Das decisões da Comissão de Avaliação caberá interposição de recurso, no prazo de 

5 (cinco) dias úteis para apresentação das razões do expediente, ficando os demais 

proponentes desde logo intimados para apresentarem contrarrazões, em igual número 

de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhe 

assegurada vistas imediatas dos autos.  

5.2. O acolhimento do recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 
6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1. Esclarecimentos relativos ao presente edital e às condições para atendimento das 

obrigações necessárias ao cumprimento do seu objeto, serão prestados pelo Setor de 

Licitações e Contratos, na Sede do CONIMS, localizada na Rua Afonso Pena n.º 1902, 

CEP 85.501-530, Fone/Fax (46) 3313-3550 ou e-mail licitacao@conims.com.br. 

6.2. A participação no presente credenciamento implica no conhecimento e na aceitação 

plena deste Edital e suas condições. 

 
6.5. Fica eleito o foro da cidade de Pato Branco, Estado do Paraná, como competente 

para dirimir todas as questões decorrentes do credenciamento. 

 

 

Pato Branco 09 de novembro de 2017. 

 

 

 

                                                                                           Altair José Gasparetto 
                                                                                        Presidente 
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ANEXO I 

ITEM DESCRIÇÃO 
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001 

 Anéis convexos de hidrocolóide, sem álcool. Tamanho 20/ 30/ 40 

mm flexíveis e ajustáveis. Promove ajuste perfeito do equipamento 

para estomia, promovendo proteção da pele periestomal. Caixa 

com 10 unidades. 

CX. 1 

002 

Adesivo flexível, elástico e macio, em forma de arco, para reforço à 

fixação e aderência do adesivo da bolsa de estomia e aumento da 

sensação de segurança. Possui 5 mm de bordas biseladas para 

maior conformidade aos contornos do corpo e desníveis da pele e 

ponto de remoção do filme protetor sinalizado, evitando o contato 

dos dedos com o adesivo. Composto de estireno-isopreno-estireno 

(SIS), poliestireno (PS), resina de hidrocarboneto hidrogenado, 

adipato de dioctilo (DOA), dióxido de titânio, carboximetilcelulose 

(CMC) e amido de batata. Protege a pele e absorve umidade, 

mantendo a pele seca. Acondicionado em embalagem autosselante 

com 20 unidades por caixa. 

CX. 1 

003 

Barreira de resina sintética protetora de pele em pó composta por 

hidrocolóides, acondicionado em franco transparente que permite 

visualização dos produtos. Frasco com apresentação de 28 a 30 

gramas 

UN. 5 

004 

Bolsa para colostomia / ileostomia infantil drenável, recortável 8 a 

50 mm, com barreira protetora de pele Flexível Stomahesive 

contendo os hidrocolóides gelatina, pectina e carboximetilcelulose 

sódica. Confeccionada com 3 películas plásticas (a externa é uma 

tela protetora perfurada e não aderente), contendo EVA (acetato de 

vinil etileno) e PVDC (cloreto de polivinilideno). 

UN. 30 

005 

Bolsa para colostomia / ileostomia. Sistema 1 peça, drenável de cor 

opaca, constituída por 3 películas plásticas sendo a externa uma 

tela protetora e não aderente. Deve apresentar placa recortável de 

19 mm até 64 mm com guia de recorte impresso, apresentando 

barreira protetora de pele constituída por gelatina, pectina e 

carboximetilcelulose e suporte de adesivo hipoalergênico. Deve 

conter sistema de fechamento seguro.  

UN. 30 

006 

Bolsa para colostomia 1 peça infantil transparente drenável sem 

orifício inicial.    Bolsa de Estomia Intestinal Pediátrica sistema 1 

peça, drenável, recortável até 38mm, transparente, com barreira 

de resina sintética composta por PIB, pectina, gelatina e fibras de 

algodão, plana sem orifício inicial para recorte que permite melhor 

ajuste ao estoma de 1 ou 2 bocas, filme plástico com 4 camadas e 

fechamento por conectores plásticos. Comprimento da bolsa de 16 

cm.  

UN. 30 
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007 

Bolsa para colostomia 1 peça oval transparente ou opaca drenável, 

com filtro de carvão ativado acoplado.                                                                                                                                                                                                                         

Bolsa com barreira de resina sintética composta por copolímero 

acetato de vinil etileno, filme copolímero, cloreto devinilideno, 

cloreto de vinil e poliolefina modificada, com tecnologia de 

espaçamento de ar, formato oval 75X65 mm, com bordas 

arredondadas que oferece melhor aderência à pele e conforto ao 

paciente,  confeccionada com 4 camadas plásticas e uma tela 

protetora de pele na face posterior da bolsa , não aderente a pele, 

fechamento com conectores plásticos, com filtro de carvão ativado 

incorporado, possuindo menbrana protetora que impeça o contato 

com a água, evitando a perda da função do carvão ativado. 

UN. 30 

008 

Bolsa para colostomia adulto 1 peça sistema drenável transparente 

ou opaca com adesivo hipoalergênico.Bolsa de 1 peça, 

confeccionada com 4 camadas plásticas silencioso e anti-odor com 

tela protetora não aderente, barreira de resina sintética plana 

recortável de 13 até 64mm, com adesivo hipoalergêncio, sistema 

de fechamento por conectores plásticos- lock’ roll.  

UN. 30 

009 

Bolsa para colostomia e ileostomia sistema 1 peça, recortável até 

76 mm, transparente, drenável, com filtro de carvão ativado 

acoplado.Sistema de 1 peça, composta por bolsa transparente, 

drenável, confeccionada em películas plásticas de Etil-Vinil-Acetato, 

Dicloreto de Polivinila, Polietileno Celulósico e revestimento externo 

macio e sem tramas de poliéster, com filtro anti-odor incorporado e 

abertura de drenagem com fechamento tipo envelope e fecho em 

velcro. Com barreira de resina sintética de dupla camada com 

formato oval, flexível, composta por pectina, gelatina, 

carboximetilcelulose sódica, óxido de ferro sintético, goma guar, 

SIS e PIB, com película protetora de polipropileno siliconado com 

demarcação e recortável de 10 a 76 mm na posição horizontal. 

Com bordas externas adesivas de resina sintética, delgadas 

flexíveis e possuindo 05 (cinco) pontos de extra flexibilidade. 

UN. 30 

010 

Bolsa para colostomia, uma peça, sistema fechado, cor opaca, 

constituída por três películas plásticas não aderentes. Placa 

recortável, de 19 mm até 64 mm com guia de recorte impresso, 

apresentando barreira protetora de pele     constituída no mínimo 

por gelatina, pectina, carboximetilcelulose e suporte de adesivo 

hipoalergênico. Deve conter filtro de carvão ativado para controle 

de odor.  

UN. 30 

011 

Bolsa para colostomia/ ileostomia infantil 1 peça sistema drenável 

transparente sem adesivo hipoalergênico com filtro de carvão 

acoplado. Bolsa de 1 peça, confeccionada com 4 camadas plásticas 

silencioso e anti-odor com tela protetora não aderente, barreira de 

resina sintética plana, composta por:  PIB, pectina, gelatina e fibras 

de algodão, TEA-Tecnologia de espaçamento de Ar, altamente 

flexível e suave, adesividade e proteção periestoma.  Recortável até 

51 mm, fechamento integrado por conectores plásticos, com filtro 

anti-odor de carvão ativado incorporado, possuindo membrana 

protetora que impeça o contato com a água, evitando a perda da 

função do carvão ativado.  

UN. 30 

012 

Bolsa para colostomia/ileostomia drenável, sistema uma peça 

sendo a base convexa com flange de 60 mm, recortável de 15-43 

mm, composta por hidrocolóide contendo carboximetilcelulose 

sódica, pectina e elatina,transparente ou opaca com adesivo em 

spiral ebordas biseladas, Bolsa revestida por uma tela macia e 

maleável, com clamp para fechamento. 

UN. 30 

013 

Bolsa para colostomia/ileostomia pediátrica, sistema 1 peça, 

drenavel, transparente, recortável de 10-35mm. Placa constituida 

por resina com bordas biseladas, composta de carboximetilcelulose 

UN. 30 
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sódica, gelatina, pectina, agente suavizante anti-oxidante. Bolsa 

com face posterior em poliéster não tecido, feita em material 

silencioso e à prova de odor formado por dicloreto de polivilina, etil 

vinil acetato e polietileno celulósico.  

014 

Bolsa para urostomia sistema 1 peça, recortável até 76 mm, 

transparente, drenável. Sistema de 1 peça, composto por bolsa 

transparente, drenável, confeccionada em películas plásticas de 

Etil-Vinil-Acetato, Dicloreto de Polivinila, Polietileno Celulósico e 

revestimento externo macio e sem tramas de poliéster na face de 

contato com a pele, válvula anti-refluxo, multicâmaras e abertura 

de drenagem com válvula confeccionada de Etil-Vinil-Acetato. Com 

barreira de resina sintética de dupla camada com formato oval, 

flexível, composta por pectina, gelatina, carboximetilcelulose 

sódica, óxido de ferro sintético, goma guar, SIS e PIB, com película 

protetora de polipropileno siliconado com demarcação e recortável 

de 10 a 76 mm na posição horizontal. Com bordas externas 

adesivas de resina sintética, delgadas flexíveis e possuindo 05 

(cinco) pontos de extra flexibilidade. 

UN. 30 

015 

Cinto ajustável para bolsa de estomia. Cinto: Elástico bege (67% 

poliéster,28% Spandex e 5% Nylon) Conector do Cinto: Resina 

moldada de acetal; Ajuste deslizante: Resina moldada de acetal 

Comprimento: 58 a 110 cm. 

UN. 5 

016 

Cinto para suporte de bolsa de ostomia, uso adulto, confeccionado 

em material elástico, ajustável e lavável, deve possuir ganchos 

para prender na bolsa. 

UN. 5 

017 Clip para fechamento de bolsa de ostomia. Caixa c/ 10 unidades. CX. 1 

018 

Cobertura composta de camada autoadesiva perfurada de silicone 

para um ajuste suave e espuma de poliuretano tridimensional, 

macia, estéril, com capacidade de absorção superior e vertical, 

sistema tranca fluído + camada de retenção do exsudato e que 

proporcionam o meio úmido ideal para o processo de cicatrização. 

Face superior apresenta filme de poliuretano com impressão 

impermeável à água e bactérias, permitindo as trocas gasosas e 

servindo de barreira contra a invasão de bactérias e outros 

microrganismos. Aplicação sem toque em 3 peças para melhor 

posicionamento da cobertura na ferida. Tamanho 7,5 x 7,5 cm.  

UN. 10 

019 

Cobertura composta de camada autoadesiva perfurada de silicone 

para um ajuste suave e espuma de poliuretano tridimensional, 

macia, estéril, com capacidade de absorção superior e vertical, 

sistema tranca fluído + camada de retenção do exsudato e que 

proporcionam o meio úmido ideal para o processo de cicatrização. 

Face superior apresenta filme de poliuretano com impressão 

impermeável à água e bactérias, permitindo as trocas gasosas e 

servindo de barreira contra a invasão de bactérias e outros 

microrganismos. Aplicação sem toque em 3 peças para melhor 

posicionamento da cobertura na ferida. Tamanho 10 x 10 cm.  

UN. 10 

020 

Cobertura composta de camada autoadesiva perfurada de silicone 

para um ajuste suave e espuma de poliuretano tridimensional, 

macia, estéril, com capacidade de absorção superior e vertical, 

sistema tranca fluído + camada de retenção do exsudato e que 

proporcionam o meio úmido ideal para o processo de cicatrização. 

Face superior apresenta filme de poliuretano com impressão 

impermeável à água e bactérias, permitindo as trocas gasosas e 

servindo de barreira contra a invasão de bactérias e outros 

microrganismos. Aplicação sem toque em 3 peças para melhor 

posicionamento da cobertura na ferida. Tamanho 12,5 x 12,5 cm 

UN. 10 
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021 

Cobertura composta de camada autoadesiva perfurada de silicone 

para um ajuste suave e espuma de poliuretano tridimensional, 

macia, estéril, com capacidade de absorção superior e vertical, 

sistema tranca fluído + camada de retenção do exsudato e que 

proporcionam o meio úmido ideal para o processo de cicatrização. 

Face superior apresenta filme de poliuretano com impressão 

impermeável à água e bactérias, permitindo as trocas gasosas e 

servindo de barreira contra a invasão de bactérias e outros 

microrganismos. Aplicação sem toque em 3 peças para melhor 

posicionamento da cobertura na ferida. Tamanho 15 x 15 cm 

UN. 10 

022 

Cobertura composta de camada autoadesiva perfurada de silicone 

para um ajuste suave e espuma de poliuretano tridimensional, 

macia, estéril, com capacidade de absorção superior e vertical, 

sistema tranca fluído + camada de retenção do exsudato e que 

proporcionam o meio úmido ideal para o processo de cicatrização. 

Face superior apresenta filme de poliuretano com impressão 

impermeável à água e bactérias, permitindo as trocas gasosas e 

servindo de barreira contra a invasão de bactérias e outros 

microrganismos. Aplicação sem toque em 3 peças para melhor 

posicionamento da cobertura na ferida. Tamanho 17,5 x 17,5 cm 

UN. 10 

023 

Cobertura de ação antimicrobiana composta por três camadas: uma 

camada central interna absorvente de rayon e poliéster entre 

camadas externas de malha de polietileno de baixa aderência 

revestida de prata nanocristalina. As camadas são unidas por 

soldas ultra-sônicas. Mantém o ambiente úmido para cicatrização. 

Indicado para prevenção e tratamento de feridas infectadas. 

Curativo pode ser cortado e permanecer até três dias no leito da 

ferida. Embalado individualmente em tyvek. Esterilizado em Raio 

Gama. Tamanho: 10x10cms. UN. 10 

024 

Cobertura de ação antimicrobiana composta por três camadas: uma 

camada central interna absorvente de rayon e poliéster entre 

camadas externas de malha de polietileno de baixa aderência 

revestida de prata nanocristalina. As camadas são unidas por 

soldas ultra-sônicas. Mantém o ambiente úmido para cicatrização. 

Indicado para prevenção e tratamento de feridas infectadas. 

Curativo pode ser cortado e permanecer até sete dias no leito da 

ferida. Embalado individualmente em tyvek. Esterilizado em Raio 

Gama. Tamanho: 10x12,5cms. UN. 10 

025 

Cobertura de ação antimicrobiana composta por uma camada de 

poliéster flexível, de baixa aderência revestida de prata 

nanocristalina. Altamente maleável, mantém o ambiente úmido 

para cicatrização. Indicado como barreira antimicrobiana em feridas 

de espessura parcial e total, e tratamento de feridas infectadas. 

Disponível na concentração de prata nanocristalina para a utilização 

por 3 dias. Embalado individualmente. Produto Estéril. Tamanho 10 

x20.cms. UN. 10 

026 

Conjunto de Bolsa de colostomia e ileostomia drenável, 

transparente / opaca, com filtro de carvão ativado acoplado, flange 

de 60mm, convexa.Sistema de 2 peças para Colostomia e 

Ileostomia, composta por:  Bolsa opaca, confeccionada por Etil-

Vinil-Acetato, Dicloreto de Polivinila, Polietileno Celulósico e 

revestimento externo macio e sem tramas de poliéster, com filtro 

anti-odor incorporado e abertura de drenagem com fechamento 

tipo envelope e fecho em velcro e, flange de 60 mm com sistema 

de encaixe com dupla trava de segurança. 

CONJ. 30 

027 

Conjunto de colostomia e ileostomia sistema 2 peças, drenável, 

opaca, com filtro de carvão ativado acoplado, flange de 40mm. 

Sistema de 2 peças para Colostomia e Ileostomia, composta por:  

Bolsa opaca, confeccionada por Etil-Vinil-Acetato, Dicloreto de 

CONJ. 30 
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Polivinila, Polietileno Celulósico e revestimento externo macio e 

sem tramas de poliéster, com filtro anti-odor incorporado e 

abertura de drenagem com fechamento tipo envelope e fecho em 

velcro e, flange de 40 mm com sistema de encaixe com dupla trava 

de segurança.  Base adesiva para estomia, com dupla camada, 

translúcida, com formato oval, composta por gelatina, pectina, 

carboximetilcelulose sódica, amido de batata, goma guar, óxido de 

ferro sintético, borracha de butila, SIS e PIB, com película protetora 

de polipropileno siliconado com demarcação de recorte de 10 a 35 

mm. Com bordas externas adesivas de resina sintética, delgadas, 

flexíveis e possuindo 05 (cinco) pontos de extra flexibilidade. 

Flange fixa de baixo perfil e suporte de fixação de cinto. 

028 

Conjunto de colostomia e ileostomia sistema 2 peças, drenável, 

opaca, com filtro de carvão ativado acoplado, flange de 50mm. 

Sistema de 2 peças para Colostomia e Ileostomia, composta por:  

Bolsa opaca, confeccionada por Etil-Vinil-Acetato, Dicloreto de 

Polivinila, Polietileno Celulósico e revestimento externo macio e 

sem tramas de poliéster, com filtro anti-odor incorporado e 

abertura de drenagem com fechamento tipo envelope e fecho em 

velcro e, flange de 50 mm com sistema de encaixe com dupla trava 

de segurança. Base adesiva para estomia, com dupla camada, 

translúcida, com formato oval, composta por gelatina, pectina, 

carboximetilcelulose sódica, amido de batata, goma guar, óxido de 

ferro sintético, borracha de butila, SIS e PIB, com película protetora 

de polipropileno siliconado com demarcação de recorte de 10 à 45 

mm Com bordas externas adesivas de resina sintética, delgadas, 

flexíveis e possuindo 05 (cinco) pontos de extra flexibilidade. 

Flange fixa de baixo perfil e suporte de fixação de cinto. 

CONJ. 30 

029 

Conjunto de colostomia e ileostomia sistema 2 peças, drenável, 

opaca, com filtro de carvão ativado acoplado, flange de 60mm. 

Sistema de 2 peças para Colostomia e Ileostomia, composta por:  

Bolsa opaca, confeccionada por Etil-Vinil-Acetato, Dicloreto de 

Polivinila, Polietileno Celulósico e revestimento externo macio e 

sem tramas de poliéster, com filtro anti-odor incorporado e 

abertura de drenagem com fechamento tipo envelope e fecho em 

velcro e, flange de 60 mm com sistema de encaixe com dupla trava 

de segurança.  Base adesiva para estomia, com dupla camada, 

translúcida, com formato oval, composta por gelatina, pectina, 

carboximetilcelulose sódica, amido de batata, goma guar, óxido de 

ferro sintético, borracha de butila, SIS e PIB, com película protetora 

de polipropileno siliconado com demarcação de recorte de 10 à 55 

mm. Com bordas externas adesivas de resina sintética, delgadas, 

flexíveis e possuindo 05 (cinco) pontos de extra-flexibilidade. 

Flange fixa de baixo perfil e suporte de fixação de cinto. 

CONJ. 30 

030 

Conjunto de colostomia e ileostomia sistema 2 peças, drenável, 

opaca, com filtro de carvão ativado acoplado, flange de 70mm. 

Sistema de 2 peças para Colostomia e Ileostomia, composta por:  

Bolsa opaca, confeccionada por Etil-Vinil-Acetato, Dicloreto de 

Polivinila, Polietileno Celulósico e revestimento externo macio e 

sem tramas de poliéster, com filtro anti-odor incorporado e 

abertura de drenagem com fechamento tipo envelope e fecho em 

velcro e, flange de 70 mm com sistema de encaixe com dupla trava 

de segurança. Base adesiva para estomia, com dupla camada, 

translúcida, com formato oval, composta por gelatina, pectina, 

carboximetilcelulose sódica, amido de batata, goma guar, óxido de 

ferro sintético, borracha de butila, SIS e PIB, com película protetora 

de polipropileno siliconado com demarcação de recorte de 10 à 65 

mm. Com bordas externas adesivas de resina sintética, delgadas, 

flexíveis e possuindo 05 (cinco) pontos de extra-flexibilidade. 

CONJ. 30 
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Flange fixa de baixo perfil e suporte de fixação de cinto. 

031 

Conjunto de Placa e Bolsa para colostomia / ileostomia. Sistema 2 

peças, drenável, com flange recortável até 57 mm, constituída de 

placa flexível, quadrada, com flange de baixo perfil possuindo 

sistema de travamento fácil e seguro. Deve conter barreira de 

resina sintética composta por no mínimo gelatina, pectina, 

carboximetilcelulose sódica e poliisobutileno, com suporte adesivo 

hipoalergênico externamente à flange. Bolsa opaca, confeccionada 

com no mínimo três películas plásticas e tela protetora que permita 

a respiração da pele, deve possuir sistema de acoplamento na placa 

com no mínimo de oito pontos de fixação e três suportes para 

cinto. 

CONJ. 30 

032 

Conjunto de Placa e Bolsa para colostomia /ileostomia. Sistema 2 

peças, drenável, com flange recortável até 45 mm, constituída de 

placa flexível, quadrada, com flange de baixo perfil possuindo 

sistema de travamento fácil eseguro. Deve conter barreira de 

resina sintética composta por no mínimo gelatina, pectina, 

carboximetilcelulose sódica e poliisobutileno, com suporte adesivo 

hipoalergênico externamente à flange. Bolsa opaca, confeccionada 

com no mínimo três películas plásticas e tela protetora que permita 

a respiração da pele, deve possuir sistema de acoplamento na placa 

com no mínimo de oito pontos de fixação e três suportes para 

cinto. 

CONJ. 30 

033 

Conjunto de Placa e Bolsa para colostomia /ileostomia. Sistema 2 

peças, drenável, com flange recortável até 70 mm, constituída de 

placa flexível, quadrada, com flange de baixo perfil possuindo 

sistema de travamento fácil e seguro. Deve conter barreira de 

resina sintética composta por no mínimo gelatina, pectina, 

carboximetilcelulose sódica e poliisobutileno, com suporte adesivo 

hipoalergênico externamente à flange. Bolsa opaca, confeccionada 

com no mínimo três películas plásticas e tela protetora que permita 

a respiração da pele, deve possuir sistema de acoplamento na placa 

com no mínimo de oito pontos de fixação e três suportes para 

cinto. 

CONJ. 30 

034 

Conjunto de placa e bolsa para urostomia. Sistema duas peças, 

constituída de placa flexível, quadrada, recortável até 45 mm, com 

flange de baixo perfil possuindo sistema de travamento fácil e 

seguro com mínimo de oito pontos de fixação. Deve conter barreira 

de resina sintética composta por no mínimo gelatina, pectina, 

carboximetilcelulose sódica e poliisobutileno, com suporte adesivo 

hipoalergênico externamente à flange. Bolsa transparente para 

urostomia, confeccionada com no mínimo três películas plásticas e 

tela protetora que permita a respiração da pele. Deve possuir 

sistema de acoplamento na placa com no mínimo de oito pontos de 

fixação e três suportes para cinto, válvula anti-refluxo e torneira 

para drenagem de urina. 

CONJ. 30 

035 

Conjunto de urostomia sistema 2 peças, drenável, transparente, 

com flange de 60mm. Sistema de 2 peças para Urostomia, 

composta por:  Bolsa para estoma urinário, transparente, 

confeccionada por Etil-Vinil-Acetato, Dicloreto de Polivinila, 

Polietileno Celulósico e revestimento externo macio e sem tramas 

de poliéster na face de contato com a pele, válvula anti-refluxo, 

multicâmaras e abertura de drenagem com válvula confeccionada 

de Etil-Vinil-Acetato, flange de 60 mm com sistema de encaixe com 

dupla trava de segurança. CBase adesiva para estomia, com dupla 

camada, translúcida, com formato oval, composta por gelatina, 

pectina, carboximetilcelulose sódica, amido de batata, goma guar, 

óxido de ferro sintético, borracha de butila, SIS e PIB, com película 

protetora de polipropileno siliconado com demarcação de recorte de 

CONJ. 30 
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10 à 55 mm. Com bordas externas adesivas de resina sintética, 

delgadas, flexíveis e possuindo 05 (cinco) pontos de extra-

flexibilidade. Flange fixa de baixo perfil e suporte de fixação de 

cinto. 

036 

Conjunto placa e bolsa com filtro para ostomias. Sistema duas 

peças constituído por: placa com flange de 57 mm, base plana, 

composta por resina sintética de pectina, carboximetilcelulose 

sódica, poliisobutileno, copolímero de estirenoisopreno-estireno e 

petrolato. Com ou sem adesivo hipoalergênico. Flange flotante de 

baixo perfil, com ponto de fechamento central. Bolsa para 

colostomia/ileostomia, opaca, drenável composta de no mínimo 3 

camadas plásticas, tela protetora não aderente, flange com abas 

para encaixe do cinto, fechamento integrado por conectores 

plásticos, com filtro de carvão ativado incorporado. A empresa 

vencedora deverá apresentar certificado de enfermeiro 

estomaterapeuta para treinamento. 

CONJ. 30 

037 

Conjunto placa e bolsa para colostomia/ileostomia. Sistema 2 peças 

constituída por: placa adesiva com duas camadas translúcidas, de 

formato oval, composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose 

sódica, amido de batata, goma guar, com película protetora de 

polipropileno siliconado e com demarcação de recorte de 10 à 55 

mm. Deve apresentar bordas externas flexíveis com mínimo cinco 

pontos de extra-flexibilidade e com suporte de fixação de cinto. 

Bolsa opaca, confeccionada por três películas sendo o revestimento 

externo macio, com filtro anti-odor incorporado e abertura de 

drenagem com fecho em velcro, e flange de 60 mm, com sistema 

de encaixe para bolsa com dupla trava de segurança.  

CONJ. 30 

038 

Conjunto placa e bolsa para colostomia/ileostomia. Sistema 2 peças 

constituída por: placa adesiva com duas camadas translúcidas, de 

formato oval, composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose 

sódica, amido de batata, goma guar, com película protetora de 

polipropileno siliconado e com demarcação de recorte de 10 a 65 

mm. Deve apresentar bordas externas flexíveis com mínimo cinco 

pontos de extra-flexibilidade e com suporte de fixação de cinto. 

Bolsa opaca, confeccionada por três películas sendo o revestimento 

externo macio, com filtro anti-odor incorporado e abertura de 

drenagem com fecho em velcro, e flange de 70 mm, com sistema 

de encaixe para bolsa com dupla trava de segurança.  

CONJ. 30 

039 

Conjunto placa e bolsa para colostomia/ileostomia. Sistema 2 peças 

constituída por: placa adesiva com duas camadas translúcidas, de 

formato oval, composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose 

sódica, amido de batata, goma guar, com película protetora de 

polipropileno siliconado e com demarcação de recorte de 10 a 55 

mm. Deve apresentar bordas externas flexíveis com mínimo cinco 

pontos de extra-flexibilidade e com suporte de fixação de cinto. 

Bolsa opaca, confeccionada por três películas sendo o revestimento 

externo macio, com filtro anti-odor incorporado e abertura de 

drenagem com fecho em velcro, e flange de 60 mm, com sistema 

de encaixe para bolsa com dupla trava de segurança. 

CONJ. 30 

040 

Conjunto placa e bolsa para colostomia/ileostomia. Sistema 2 peças 

constituída por: placa adesiva com duas camadas translúcidas, de 

formato oval, composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose 

sódica, amido de batata, goma guar, com película protetora de 

polipropileno siliconado e com demarcação de recorte de 10 à 65 

mm. Deve apresentar bordas externas flexíveis com míncimo cinco 

pontos de extra-flexibilidade e com suporte de fixação de cinto. 

Bolsa opaca, confeccionada por três películas sendo o revestimento 

externo macio, com filtro anti-odor incorporado e abertura de 

drenagem com fecho em velcro, e flange de 70 mm, com sistema 

CONJ. 30 
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de encaixe para bolsa com dupla trava de segurança.camadas 

translúcidas, de formato oval, composta por gelatina, pectina, 

carboximetilcelulose sódica, amido de batata, goma guar, com 

película protetora de polipropileno siliconado e com demarcação de 

recorte de 10 à 65 mm. Deve apresentar bordas externas flexíveis 

com mínimo cinco pontos de extra-flexibilidade e com suporte de 

fixação de cinto. Bolsa opaca, confeccionada por três películas 

sendo o revestimento externo macio, com filtro anti-odor 

incorporado e abertura de drenagem com fecho em velcro, e flange 

de 70 mm, com sistema de encaixe para bolsa com dupla trava de 

segurança. 

041 

Conjunto placa e bolsa para colostomia/ileostomia. Sistema 2 peças 

constituída por: placa adesiva convexa, com duas camadas 

translúcidas, composta por gelatina, pectina, carboximetilcelulose 

sódica, amido de batata, goma guar, com película protetora de 

polipropileno siliconado e com demarcação de recorte aprox. de 15 

à 43 mm Deve apresentar bordas externas flexíveis com mínimo 

cinco pontos de extra flexibilidade e com suporte de fixação de 

cinto. Bolsa opaca, confeccionada por três películas sendo o 

revestimento externo macio, com filtro anti odor, abertura de 

drenagem com fecho em velcro, flange de 60 mm, com sistema de 

encaixe para bolsa com dupla trava de segurança.  

CONJ. 30 

042 

Creme barreira durável, hidrofóbico, com formulação concentrada, 

composto por dimeticona, terpolimero de acrilato, agentes 

emolientes e umectantes. Tubo de aprox. 30g.  

UN. 5 

043 

Creme barreira, creme hidrófóbico composto de água, parafina 

líquida, petrolato, cera, microcristalina, oleato de glicerol, álcool de 

lanolina, ácido cítrico, critrato de magnédio, ciclometicone, 

glicerina, metilparabeno, propilparabeno e propilenoglicol. 

Embalagem 60 grs. 

UN. 5 

044 

 Curativo de espuma hidrocelular/ hidrofílico composto por três 

camadas diferenciadas de poliuretano: sendo a primeira camada de 

contato com a ferida revestida de uma camada adesiva macia de 

silicone que minimiza trauma e dor no momento da retirada e 

permite a passagem do exsudato, a segunda camada é impregnada 

com poli-etileno-glicol (PEG), altamente absorvente, realiza 

absorção vertical e a terceira camada possui película de alta 

permeabilidade a vapores úmidos, que permite troca gasosa de até 

3000grs/m²/24hs e é impermeável à água e bactérias. Mantém 

úmido o leito da ferida, minimiza a dor e o trauma na troca do 

curativo devido ao adesivo de silicone suave. Fácil de aplicar e 

remover. É indicado para tratamento de feridas de pacientes de 

qualquer etiologia, com pele frágil, idosos, crianças e lesões por 

fricção. O curativo pode permanecer aplicado até sete dias. 

Embalado individualmente. Esterilizado sob Radiação Gama. 

Tamanho: 10 x 10 cm. UN. 10 

045 

Curativo Aliviador de Pressão, constituido de hidrocoloide composta 

de Carboximetilcelulose e alginato de cálcio com anéis de espuma 

removíveis na parte posterior, que aliviam a pressão de áreas 

vulneráveis ás úlceras de pressão, a fixação do curativo é ajudada 

por uma camada externa adesivo microporoso antialergico. 

Tamanho aproximado 15cm formato arredondado. 

UN. 10 
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046 

Curativo anti-séptico composto por tela de malha de algodão 

impregnada com parafina (petrolatum) e solução de acetato de 

clorexidina BP a 0,5%. Não aderente, impede a desidratação do 

tecido de granulação e protege a lesão contra microorganismos 

oportunistas. Indicado para o tratamento de queimaduras, 

escaldaduras, lacerações, abrasões, áreas e receptoras de 

enxertos, feridas cirúrgicas e feridas infectadas.Embalado 

individualmente e acondicionado entre duas folhas de papel 

siliconizado. Esterilizado sob Radiação Gama. Tamanho 10cmx10cm  UN. 10 

047 

Curativo de Alginato de Cálcio Fita, composto de moléculas de 

alginato de cálcio e carboximeticelulose, dispostas em tiras 

entrelaçadas exclusivas na estrutura do produto; promovendo 

absorção vertical do exsudato, evitando risco de maceração, não 

deixa resíduos na ferida. Tamanho aproximado fita de 40cm. 

UN. 10 

048 

Curativo de Alginato de Cálcio Placa, composto de moléculas de 

alginato de cálcio e carboximetilcelulose, dispostas em tiras 

entrelaçadas exclusivas na estrutura do produto, promovendo 

absorção vertical do exsudato, evitando risco de maceração, não 

deixa resíduos na ferida. Tamanho: aproximado 05x05cm. 

UN. 10 

049 

Curativo de Alginato de Cálcio Placa, composto de moléculas de 

alginato de cálcio e carboximetilcelulose, dispostas em tiras 

entrelaçadas exclusivas na estrutura do produto, promovendo 

absorção vertical do exsudato, evitando risco de maceração, não 

deixa resíduos na ferida. Tamanho aproximado 10x10cm. 

UN. 10 

050 

Curativo de Alginato de Cálcio Placa, composto de moléculas de 

alginato de cálcio e carboximetilcelulose, dispostas em tiras 

entrelaçadas exclusivas na estrutura do produto, promovendo 

absorção vertical do exsudato, evitando risco de maceração, não 

deixam resíduos na ferida. Tamanho: aproximado 15x15cm. 

UN. 10 

051 

Curativo de Espuma de Poliuretano Antibacteriano com Prata 

(Adesiva). Composto por espuma de poliuretano impregnada com 

íons de prata. Filme de poliuretano de permeabilidade seletiva com 

grade demarcadora da ferida na parte posterior, e indicativo de 

troca; auto-adesiva com partículas absorventes de 

carboximeticelulose sódica; A prata é dispensada continuamente 

enquanto mantiver contato com a exsudação, Tamanho aproximado 

18x18cm x 04mm 

UN. 10 

052 

Curativo de Espuma de Poliuretano Antibacteriano com Prata 

(Adesiva). Composto por espuma de poliuretano impregnada com 

íons de prata. Filme de poliuretano de permeabilidade seletiva com 

grade demarcadora da ferida na parte posterior, e indicativo de 

troca; autoadesiva com partículas absorventes de 

carboximeticelulose sódica; A prata é dispensada continuamente 

enquanto mantiver contato com a exsudação, Tamanho aproximado 

12,5x12,5cm x 04mm  

UN. 10 

053 

Curativo de Espuma de Poliuretano Antibacteriano com Prata (Não-

Adesivo). Composto por espuma de poliuretano impregnada com 

íons de prata, filme de poliuretano de permealidade seletiva com 

indicativo de troca; com espessura mínima 4 mm A prata é 

dispensada continuamente enquanto mantiver com a exsudação; 

não adesivo. Tamanho aproximado 10x10cm. 

UN. 10 

054 

Curativo de Espuma de Poliuretano Antibacteriano com Prata (Não-

Adesivo). Composto por espuma de poliuretano impregnada com 

íons de prata, filme de poliuretano de permealidade seletiva com 

indicativo de troca; com espessura mínima 4 mm A prata é 

dispensada continuamente enquanto mantiver com a exsudação; 

não adesivo. Tamanho aproximado 15x15cm 

UN. 10 

055 Curativo de espuma hidrocelular, hidrofilico, com bordas largas e UN. 10 
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biseladas, composto por cinco camadas, sendo a primeira, em 

contato com a pele/ferida em silicione suave adesivo, a segunda 

camada composta de espuma hidrocelular, a terceira camada 

possui um núcleo super absorvente composto de fibras de celulose 

com poliacrilato, a quarta camada protetora de camuflagem 

composta por duas camadas de malha ligadas por filamentos e 

quinta camada composta de filme de poliuretano impermeável a 

água e bactérias, mas com alta permeabilidade a vapores úmidos. 

Indicado no tratamento de feridas de qualquer etiologia, 

exsudativas. Pode ser utilizado para alivio da pressão em regiões 

em risco de UP. Produto adequado para pele frágil. Embalado 

individualmente. Produto Estéril. Tamanho: 15,4 x 15,4 cms. 

056 

Curativo de espuma hidrocelular, hidrofilico, com bordas largas e 

biseladas, composto por cinco camadas, sendo a primeira, em 

contato com a pele/ferida em silicione suave adesivo, a segunda 

camada composta de espuma hidrocelular, a terceira camada 

possui um núcleo super absorvente composto de fibras de celulose 

com poliacrilato, a quarta camada protetora de camuflagem 

composta por duas camadas de malha ligadas por filamentos e 

quinta camada composta de filme de poliuretano impermeável a 

água e bactérias, mas com alta permeabilidade a vapores úmidos. 

Indicado no tratamento de feridas de qualquer etiologia, 

exsudativas. Pode ser utilizado para alivio da pressão em regiões 

em risco de UP. Produto adequado para pele frágil. Embalado 

individualmente. Produto Estéril.Tamanho: 17,2 x 17,5 formato 

Sacral UN. 10 

057 

Curativo de fibras geleificante antimicrobiano, composto de 80% de 

Fibras de Etilsulfonato de Celulose, 20% de fibras de Celulose, com 

prata iônica, onde oferece atividade antimicrobiana com amplo 

espectro de agentes patogênicos. De alta absorção de forma 

vertical, minimiza o risco de maceração da margem da ferida. Em 

contato com o fluído forma rapidamente um gel suave e coeso, e se 

adapta intimamente ao leito da ferida, assegura um ambiente 

úmido que favorece o desbridamento autolítico, permite a fácil 

remoção em  uma peça única, não deixa resíduos,  minimizando o 

traumatismo e a dor ao paciente, pode permanecer até 7 dias. 

Embalado individualmente e estéril.  Tamanho: 15 x 15 cms. UN. 10 

058 

Curativo de hidrocolóide semitransparente, fino, absorvente, 

hipoalergênico, estéril por radiação gama, composto por uma 

camada interna autoadesiva contendo hidrocolóide 

(carboximetilcelulose sódica), poliisobutileno, conservantes e uma 

camada externa de filme de poliuretano. Possui dois liners de papel 

siliconizado que formam abas e permitem a aplicação asséptica do 

curativo, embalado individualmente em envelope PET/papel 

cirúrgico no tamanho 10x10 cm, registrado na ANVISA como 

correlato classe de risco III. Certificado BPF&C. 

UN. 10 

059 

Curativo estéril 10X10 cm de espuma, constituído por uma camada 

externa impermeável de filme de poliuretano com barreira viral e 

bacteriana que controla a transmissão do vapor úmido do exsudato 

absorvido pelo curativo e uma almofada central com várias 

camadas absorventes. A almofada central absorvente é composta 

por uma camada de espuma de poliuretano e uma camada em 

contato com o leito da ferida de Tecnologia Hydrofiber® (100% de 

Carboximetilcelulose sódica). Indicado como curativo primário ou 

secundário que absorve até grandes quantidades de exsudato. 

UN. 10 
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060 

Curativo estéril 10X10 de espuma, constituído por uma camada 

externa impermeável de filme de poliuretano com barreira viral e 

bacteriana que controla a transmissão do vapor úmido do exsudato 

absorvido pelo curativo e uma almofada central com várias 

camadas absorventes. A almofada central absorvente é composta 

por uma camada de espuma de poliuretano e uma camada em 

contato com o leito da ferida de Tecnologia Hydrofiber® (100% de 

Carboximetilcelulose sódica) com 1,2% de prata iônica. Indicado 

como curativo primário ou secundário que absorve até grandes 

quantidades de exsudato. 

UN. 10 

061 

Curativo estéril por radiação gama, composto por fibra de não 

tecido, derivado de algas marinhas marrons, composto pelos ácidos 

gulurônico e manurônico, com íons Cálcio e Sódio incorporados em 

suas fibras, embalados em envelopes PET/ papel cirúrgico, registro 

na ANVISA como correlato classe de risco III (produtos destinados 

a ser usados principalmente em feridas que tenham produzido 

ruptura da derme e que somente podem cicatrizar por segunda 

intenção). Tamanhos    fita 30 cm. 

UN. 10 

062 

Curativo hidrocoloide com alginato de Cálcio, composto de 

carboximetilcelulose e alginato de cálcio; com membrana 

inteligente de permeabilidade seletiva que regula a evaporação de 

gases de acordo e com o volume de exsudato; grande demarcadora 

da ferida, bordas biseladas, e indicativo de troca. Tamanho 

aproximado 15x15cm.  

UN. 10 

063 

Curativo hidrocoloide com alginato de Calcio, composto de 

carboximetilcelulose e alginato de cálcio; com membrana 

inteligente de permeabilidade seletiva que regula a evaporação de 

gases de acordo e com o volume de exsudato; grande demarcadora 

da ferida, bordas biseladas, e indicativo de troca. Tamanho 

aproximado 10x10cm. 

UN. 10 

064 

Curativo hidrocoloide com alginato de Calcio, composto de 

carboximetilcelulose e alginato de cálcio; com membrana 

inteligente de permeabilidade seletiva que regula a evaporação de 

gases de acordo e com o volume de exsudato; grande demarcadora 

da ferida, bordas biseladas, e indicativo de troca. Tamanho 

aproximado 20x20cm. 

UN. 10 

065 

Curativo hidrocoloide Transparente, fino, macio e flexível, composto 

de carboximetilcelulose, com membrana inteligente de 

permeabilidade seletiva, que regula a evaporação de gases de 

acordo com o volume de exsudato, grade demarcadora da ferida, 

permite a insepelção da ferida sem a necessidade de removê-lo. 

Tamanho aproximado 10x10cm. 

UN. 10 

066 

Curativo hidrocoloide Transparente, fino, macio e flexível, composto 

de carboximetilcelulose, com membrana inteligente de 

permeabilidade seletiva, que regula a evaporação de gases de 

acordo com o volume de exsudato, grade demarcadora da ferida, 

permite a insepelção da ferida sem a necessidade de removê-lo. 

Tamanho aproximado 5x7cm. 

UN. 10 

067 

Curativo não aderente, estéril, à base de tecido de malha de 

acetato de celulose, uniforme e poroso, impregnado por emulsão de 

petrolatum, hidrossolúvel, que permita o fluxo e exsudatos através 

do curativo secundário. Especificações mínimas: curativos medindo 

aproximadamente 7,0 x 20 cm, espessura 1,2 mm Acondicionado 

em embalagem unitária. 

UN. 10 

068 

Curativo não adesivo, estéril composto por espuma de poliuretano 

impregnado por prata, revestido na face externa por um filme de 

poliuretano de permeabilidade seletiva, impermeável a líquidos e 

microrganismos. 10x10  

UN. 10 
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069 

Curativo não adesivo, estéril composto por espuma de poliuretano 

impregnado por prata, revestido na face externa por um filme de 

poliuretano de permeabilidade seletiva, impermeável a líquidos e 

microrganismos. 15x15 

UN. 10 

070 
Curativo para controle de odor, composto de carvão ativado, 

alginato de hidrocolóide, tamanho aproximado 10 x 10 cm 
UN. 10 

071 

Filme transparente de poliuretano semipermeável recoberto por 

adesivo acrílico, não estéril, livre de látex. Rolo com aprox. 10 cm 

x10m. 

UN. 10 

072 

Hidrogel amorfo, transparente, composto por um polímero 

modificado de 2,3 % de carboxi-metil-celulose (CMC), 20% de 

propileno glicol e 77,7% de água. Não adere no leito da ferida, de 

simples e direcionada aplicação, de fácil remoção. Permite 

avaliação segura da colocação do exsudato. É indicado para o 

desbridamento autolítico de áreas necrosadas e/ou com esfacelo e 

na estimulação do crescimento do tecido de granulação, lesões 

superficiais ou profundas, incisões cirúrgicas e queimaduras.  

Embalado individualmente em bisnagas de modelo exclusivo 

“Applipak”. Esterilizado a Vapor Úmido sob Pressão.Tubo de 25 grs. TUB. 5 

073 

Hidrogel amorfo, transparente, sem alginato, composto por água 

deionizada, glicerina, carboximetil-celulose sódica, alantoína, álcool 

benzilico, metilparabeno, propilparabeno e preservativos 

antimicrobianos. É indicado para o desbridamento autolítico de 

áreas necrosadas e/ou com esfacelo e na estimulação do 

crescimento do de tecido de granulação, lesões superficiais ou 

profundas, incisões cirúrgicas e queimaduras. Tubos de 85g  TUB. 5 

074 

Hidrogel com alginato - Gel hidratante e absorvente para feridas, 

não estéril, aquoso, transparente e viscoso, composto de água 

purificada alginato de cálcio e sódio,carboximetilcelulose sódica, 

acido bórico, propilenoglicol, hidantoina, sorbato de potássio e 

trietanolamina. Com tampa flip top. Tubo com mínimo 85g. O 

produto deve manter as propriedades por, pelo menos 28 dias após 

aberto. 

TUB. 5 

075 

Hidrogel estéril. Gel hidratante e absorvente para feridas, 

transparente, amorfo, de consistência coesa, composto de 

carboximetilcelulose sódica e alginato de cálcio e água purificada. 

Sem aditivos. Embalagem com aproximadamente 8 gramas e 

aplicador com bico longo.  

UN. 5 

076 

Kit de irrigação de colostomia completo, sistema 2 peças, contendo 

bolsa irrigadora, com capacidade de 2 litros, com regulador de 

fluxo, com termômetro incorporado, com um cone e 02 mangas 

para irrigação com aro 60mm, um suporte para o cinto e um cinto. 

Embalado conforme o fabricante, de forma a garantir a integridade 

do produto, contendo externamente dados de identificação, 

procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS. 

Kit. 5 

077 

Kit placa e bolsa para colo/ileostomia com adesivo acrílico 

hipoalergênico com flange flotante de 57 mm. Placa para ostomia, 

base plana, composta por resina sintética, composta no mínimo 

por: pectina, carboximetilcelulose sódica, poliisobutileno, 

copolímero de estireno-isopreno-estireno e petrolato. Com adesivo 

hipoalergênico acrílico, flexível e gás permeável. Recorte de 13 a 44 

mm. Flange flotante de baixo perfil, com ponto de fechamento 

central. Encaixe sem pressão abdominal. Bolsa opaca ou 

transparente drenável composta por 4 camadas plásticas, silencioso 

e anti-odor com tela protetora não aderente e flange com abas para 

encaixo do cinto, possuindo filtro anti-odor de carvão ativado 

incorporado, possuindo membrana protetora que impeça o contato 

com a água, evitando a perda da função do carvão ativado. 

KIT 30 
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078 

Kit placa e bolsa para colo/ileostomia com adesivo acrílico 

hipoalergênico com flange flotante de 70 mm. Placa para ostomia, 

base plana, composta por resina sintética, composta no mínimo 

por: pectina, carboximetilcelulose sódica, poliisobutileno, 

copolímero de estireno-isopreno-estireno e petrolato. Com adesivo 

hipoalergênico acrílico, flexível e gás permeável. Recorte de 13 a 57 

mm. Flange flotante de baixo perfil, com ponto de fechamento 

central. Encaixe sem pressão abdominal. Bolsa opaca ou 

transparente drenável composta por 4 camadas plásticas, silencioso 

e anti-odor, com tela protetora não aderente e flange com abas 

para encaixe do cinto, possuindo filtro anti-odor de carvão ativado 

incorporado, possuindo membrana protetora que impeça o contato 

com a água, evitando a perda da função do carvão ativado. 

KIT 30 

079 

Kit placa e bolsa para colo/ileostomia convexa recortável com 

adesivo acrílico hipoalergênico com flange flotante de 70 mm - 

Placa para ostomia, base convexa, composta por resina sintética, 

composta no mínimo por: pectina, carboximetilcelulose sódica, 

poliisobutileno, copolímero de estireno-isopreno-estireno e 

petrolato. Com adesivo hipoalergênico acrílico, flexível e gás 

permeável. Recorte de 13 a 51 mm Flange flotante de baixo perfil, 

com ponto de fechamento central. Encaixe sem pressão abdominal. 

Bolsa opaca ou transparente drenável composta por 4 camadas 

plásticas, silencioso e anti-odor, com tela protetora não aderente e 

flange com abas para encaixe do cinto, possuindo filtro anti-odor de 

carvão ativado incorporado, possuindo membrana protetora que 

impeça o contato com a água, evitando a perda da função do 

carvão ativado 

KIT 30 

080 

Lenço barreira protetora, descartável, confeccionado de material de 

não tecido saturado em solução de resina alcoólica. Filme 

permeável ao oxigênio e ao vapor úmido que permite a 

transpiração da pele. Embalado individualmente em sache.  

UN. 10 

081 

Lenço não estéril, descartável, embalado individualmente em 

sache, capazes de remover, com a mínima fricção da pele, resíduos 

de adesivos das barreiras, placas com hidrocolóides e de curativos 

adesivos, deverá conter emolientes que previnam o ressecamento 

da pele. 

UN. 10 

082 

Limpador de pele, solução composta de cocoanfodiacetato 

dissódico, lauril sulfato de sódio, laureth sulfato de sódio, 

propilenoglicol, alantoína, álcool isopropilico, parabenos, fragrância 

e água. Remove resíduos de adesivos. Estimula a recuperação da 

pela irritada. Embalagem 180 ml. 

UN. 3 

083 

Massa composta de estireno - etileno - butileno, polibuteno, 

etileno-propileno, cera, óxido de zinco, pectina, goma guar e 

arboximetilcelulose sódica (CMC). Não contém álcool, pode ser 

aplicada sobre a pele irritada. Embalagem 6 grs. 

UN. 5 

084 

Mini cap, dispositivo que protege o estoma após a irrigação da 

colostomia, com barreira protetora de pele, base adesiva plana, 

constituída por hidrocoloides, recortável de 20 até 55 mm, com 

filtro de carvão ativado integrado. Embalagem unitária de forma a 

garantir a integridade do produto, contendo externamente dados de 

identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro 

no MS. 

UN. 10 

085 

Óleo dermoprotetor a base de AGE (Ácidos Graxos Essenciais). Óleo 

viscoso, inodoro, de origem em vegetal, composto por ácidos 

graxos essenciais insaturados, ácido linoleico, triglicérides de cadeia 

média, ácido caprilico, ácido cáprico, palmitato de vitamina A e 

palmitato de Vitamina E. Embalagem de 100 ml. Registro no 

Ministério da Saúde. 

UN. 5 
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086 

Pasta para ostomia composta de hidrocarbonetos alifáticos, mistura 

de carboidratos, gelatina, dióxido de titânio, dióxido de silicio, 

conservantes, sem álcool na composição. Embalagem 60 grs. 

UN. 5 

087 

Pasta protetora da pele constituída por hidrocoloides (gelatina, 

pectina, carboximetilcelulose sódica e poliisobutileno) em veículo 

alcoólico. Tubo de aprox. 60g.  

TUB. 5 

088 

Pasta protetora de pele para ostomias em pasta, constituídas de 

hidrocoloide moldável, usado para correção e nivelamento de 

pregas e irregularidades cutâneas, apresentação em tubos entre 57 

a 60 gramas. 

UN. 5 

089 

Película protetora de pele. Spray de soluçãopolimérica não 

alcoólica, difundida em solvente não citotóxico livre de gordura, 

composta de emoliente, recondicionante de pele e acrilato. Frasco 

com no mínimo 20 ml. 

UN. 5 

090 

Placa para urostomia com adesivo acrílico hipoalergênico com 

flange flotante de 44 mm a 70 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Placa para urostomia, base plana, composta por resina sintética de 

hidrocarboneto alifático, pectina, carboximetilecelulose sódica, 

poliisobutileno, copolímero de estireno-isopreno-estireno, e 

petrolato. Com adesivo acrílico hipoalergênico, flexível e gás 

permeável. Adaptável de 13 à 57 mm. Flange flotante de 

baixoperfil, com ponto de fechamento central. Encaixe sem pressão 

abdominal. Flange de 44 mm à 70mm.  Bolsa para urostomia, 

drenável com flange de 44 mm a 70 mm com sistema antirrefuxo 

com multicâmaras.                                                       Bolsa para 

urostomia, transparente, confeccionada por 4 camadas plásticas 

silencioso e anti-odor com tela protetora não aderente de não-

tecido com flange para encaixe da base e cinto. Bolsa com sistema 

antireffluxo com multicâmaras que distribuem uniformemente o 

conteúdo da bolsa, proporcionando um perfil mais discreto, formato 

anatômico e vávilda de drenagem com regulagem do jato. 

KIT 30 

091 

Placa protetora de pele, adesivo flexível, elástico e macio composto 

de dióxido de titânio, carboximetilcelulose sódica (CMC), estireno 

isopreno - estireno (SIS) e filme de poliuretano. Tamanho 10x10 

cm 

UN. 5 

092 

Pó para estomia, composto por: sódio carboximetilcelulose (CMC) 

para absorção de água e umidade, goma guar e goma xanthan para 

adesão e coerência. Indicado para o tratamento de complicações da 

pele periestomal, possui excelente capacidade de absorção de 

umidade, secreções e exsudatos, mantendo a pele seca e reduzindo 

a sua irritação. Frasco com 25gr 

FR. 5 

093 

Pó protetor da pele constituído por hidrocoloides (gelatina, pectina, 

carboximetilcelulose sódica e poliisobutileno). Frasco com aprox. 

30gr.  

FR. 5 

094 

Pomada estéril com ação desbridante e antimicrobiana. Composta 

por microgrânulos de amido modificado, iodo e polietilenoglicol. 

Embalagem com aproximadamente 10g.  

UN. 5 

095 

Pomada que consiste de um cadexômero (microgrânulos de amido 

modificado) com iodo (0,9% p/p) em uma pomada base de 

polietilenoglicol /poloxâmero. Ele remove barreiras, possuindo uma 

ação dupla: antimicrobiana e de remoção do esfacelo do local da 

ferida. É indicado para feridas exsudativas e infectadas. Embalado 

individualmente em tubos de alumínio contendo 20g. Estéril. TUB. 5 

096 

Sachês para controle de odor e formação de gel das fezes líquidas 

em pacientes ileostomizados. Composto por grânulos absorventes 

de poliacrilato sódico e carvão ativado, envoltos por um sachê de 

papel hidrossolúvel e carboximetilcelulose sódica. Reduz ou elimina 

o excesso de gás e odor, permitindo ao usuário obter uma bolsa 

UN. 1 

mailto:conims@conims.com.br


 

______________________________________________________________________________ 
Rua Afonso Pena, 1902 - Pato Branco/PR – CEP: 85501-530 – Telefone: (46) 3313-3550 

E-mail: conims@conims.com.br - CNPJ: 00.136.858/0001-88 - Inscr. Est.: Isenta 

mais discreta. Evita fugas, eliminando a necessidade de esvaziar a 

bolsa ou liberar o gás, propicia maior controle quanto a possíveis 

vazamentos e consequentemente evita o aparecimento de 

dermatites de contato ocasionadas pelo vazamento dos efluentes. 

Embalagem individual, segura, contém 100 sachês, prazo de 

validade, número do lote e procedência. 
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