ITEM

4

DESCRIÇÃO
52020005-1 - 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.
52020010-1 - Bolsa para colostomia, uma peça, sistema fechado, cor opaca, constituída

QUANTIDADE

UF

VALOR UNITÁRIO

TOTAL

MARCA

3.200,00

UND

R$

13,50 R$

43.200,00 CONVATEC/ ACTIVE LIF

4.000,00

UND

R$

12,50 R$

50.000,00 CONVATEC/ACTIVE LIFE

800,00

UND

R$

37,80 R$

30.240,00 CONVATEC

160,00

CX

R$

45,90 R$

7.344,00 CONVATEC

480,00

UND

R$

14,85 R$

7.128,00 CONVATEC/DUODERM THI

480,00

UND

R$

68,90 R$

33.072,00 CONVATEC/AQUACEL FOA

por três películas plásticas não aderentes. Placa recortável, de 19 mm até 64 mm com guia
7

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.
52020015-1 - Cinto para suporte de bolsa de ostomia, uso adulto, confeccionado em

13
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material elástico, ajustável e lavável, deve possuir ganchos para prender na bolsa.
52020016-1 - Clip para fechamento de bolsa de ostomia. Caixa c/ 10 unidades.
52020045-1 - Curativo de hidrocolóide semitransparente, fino, absorvente,
hipoalergênico, estéril por radiação gama, composto

por uma camada interna

autoadesiva contendo hidrocolóide (carboximetilcelulose sódica), poliisobutileno,
41

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.
52020046-1 - 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

42

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.

ITEM
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DESCRIÇÃO
52020047-1 - 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

QUANTIDADE

UF

VALOR UNITÁRIO

TOTAL

MARCA

480,00

UND

R$

58,90 R$

28.272,00 CONVATEC/AQUACEL

480,00

UND

R$

48,90 R$

23.472,00 CONVATEC/KALTOSTAT

800,00

TB

R$

56,00 R$

44.800,00 CONVATEC/SAF GEL

320,00

UND

R$

2,97 R$

320,00

UND

R$

3,63 R$

1.161,60 CONVATEC/SENSICARE

1.600,00

UND

R$

6,00 R$

9.600,00 NUTRIEX/DERMAEX

800,00

TB

R$

54,50 R$

43.600,00 CONVATEC/STOMAHESIVE

800,00

FR

R$

44,56 R$

35.644,00 CONVATEC/STOMAHESIVE

exsudato.
72020030-1 - Curativo estéril por radiação gama, composto por fibra de não tecido,
derivado de algas marinhas marrons, composto pelos ácidos gulurônico e manurônico,
44

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.
52020056-1 - Hidrogel com alginato - Gel hidratante e absorvente para feridas, não estéril,
aquoso, transparente e viscoso, composto de água purificada alginato de cálcio e

55

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.
52020062-1 - Lenço barreira protetora, descartável, confeccionado de material de não

57
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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.
52020063-1 - 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.
52020066-1 - 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.
52020068-1 - Pasta protetora da pele constituída por hidrocoloides (gelatina, pectina,

64
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carboximetilcelulose sódica e poliisobutileno) em veículo alcoólico. Tubo de aprox. 60g.
52020074-1 - Pó protetor da pele constituído por hidrocoloides (gelatina, pectina,
carboximetilcelulose sódica e poliisobutileno). Frasco com aprox. 30gr.

950,40 CONVATEC/CONVACARE

ITEM

DESCRIÇÃO
72020032-1 - Apósito macio, estéril, na forma de placa de não-tecido composto 100% por

QUANTIDADE

UF

VALOR UNITÁRIO

TOTAL

MARCA

carboximetilcelulose sódica. Possui dupla camada de carboximetilcelulose sódica,
costurado com fibra celulósica da polpa de madeira, extraída através de uma série de
processos químicos a partir da degeneração da celulose, altamente resistente tanto seca
quanto úmida, a fibra celulósica é um produto biológico e biodegradável. Deve ser
70

resistente à tração e altamente absorvente, absorve e retém grandes quantidades de
exsudato e bactérias presentes no leito da ferida, com absorção vertical evita a maceração

480,00

UND

R$

59,90 R$

28.752,00 CONVATEC/AQUACEL

480,00

UND

R$

120,00 R$

57.600,00 CONVATEC/AQUACEL

480,00

UND

R$

120,00 R$

57.600,00 CONVATEC/AQUACEL AG

e dermatites das bordas da lesão, forma um gel macio e coeso, que se adapta à superfície
da ferida formando um meio úmido que auxilia na remoção de tecidos necróticos
(desbridamento autolítico) e favorece a cicatrização. Este apósito deve ser utilizado
juntamente com um curativo secundário de cobertura. Apresentação em forma de fita ou
compressa. Medindo: 10cmx10cm.
72020032-2 - Apósito macio, estéril, na forma de placa de não-tecido composto 100% por
carboximetilcelulose sódica. Possui dupla camada de carboximetilcelulose sódica,
costurado com fibra celulósica da polpa de madeira, extraída através de uma série de
processos químicos a partir da degeneração da celulose, altamente resistente tanto seca
quanto úmida, a fibra celulósica é um produto biológico e biodegradável. Deve ser
71

resistente à tração e altamente absorvente, absorve e retém grandes quantidades de
exsudato e bactérias presentes no leito da ferida, com absorção vertical evita a maceração
e dermatites das bordas da lesão, forma um gel macio e coeso, que se adapta à superfície
da ferida formando um meio úmido que auxilia na remoção de tecidos necróticos
(desbridamento autolítico) e favorece a cicatrização. Este apósito deve ser utilizado
juntamente com um curativo secundário de cobertura. Apresentação em forma de fita ou
compressa. Medindo: 15cmx15cm.
72020041-1 - Cobertura estéril, não aderente, em placa, composta carboximetilcelulose,
1,2 % de prata iônica, cloreto de benzetônio e EDTA (ácido etilenodiamino tetra-acético).
Com a capacidade de absorver grandes quantidades de exsudato, forma um gel macio e

76

coeso que se adapta à superfície da ferida preenchendo os microcontornos e formando
um meio úmido que auxilia na remoção de tecidos desvitalizados (desbridamento
autolítico) e na evolução da cicatrização. A absorção é realizada verticalmente e a
cobertura faz retenção. Tem indicação para feridas agudas e crônicas, infectadas ou com
risco de infecção, com ou sem presença de biofilme. Medindo: 15cmx15cm.

ITEM

DESCRIÇÃO
72020041-2 - Cobertura estéril, não aderente, em placa, composta carboximetilcelulose,

QUANTIDADE

UF

VALOR UNITÁRIO

TOTAL

MARCA

1,2 % de prata iônica, cloreto de benzetônio e EDTA (ácido etilenodiamino tetra-acético).
Com a capacidade de absorver grandes quantidades de exsudato, forma um gel macio e
77

coeso que se adapta à superfície da ferida preenchendo os microcontornos e formando
um meio úmido que auxilia na remoção de tecidos desvitalizados (desbridamento

480,00

UND

R$

71,00 R$

34.080,00 CONVATEC/AQUACEL AG

480,00

UND

R$

44,95 R$

21.576,00 CONVATEC/FOAM LITE

480,00

UND

R$

86,54 R$

41.539,20 CONVATEC/FOAM LITE

480,00

UND

R$

95,53 R$

45.854,40 CONVATEC/AQUACEL FOA

480,00

UND

R$

155,00 R$

74.400,00 CONVATEC/AQUACEL FOA

430,00

UND

R$

183,00 R$

78.690,00 CONVATEC/AQUACEL FOA

autolítico) e na evolução da cicatrização. A absorção é realizada verticalmente e a
cobertura faz retenção. Tem indicação para feridas agudas e crônicas, infectadas ou com
risco de infecção, com ou sem presença de biofilme. Medindo: 10cmx10cm.
72020046-1 - Curativo autoaderente, atraumático, recortável e flexível, composto por 3
84

camadas: silicone em contato com a ferida, uma almofada absorvente flexível de espuma
de poliuretano e filme semipermeável de poliuretano. Tamanho 10 x 10cm.
72020046-3 - Curativo autoaderente, atraumático, recortável e flexível, composto por 3

86

camadas: silicone em contato com a ferida, uma almofada absorvente flexível de espuma
de poliuretano e filme semipermeável de poliuretano. Tamanho 15 x 15cm.
72020052-1 - Curativo estéril de espuma, constituído por uma camada externa
impermeável de filme de poliuretano com barreira antibacteriana e antiviral e uma

113

almofada central com camadas absorventes. A almofada central absorvente contém prata
iônica que não é dispensada no leito e uma absorção de fluido que impede lateralização e
previne maceração de bordas. Dimensões: 15cm x 15cm
72020065-1 - Curativo estéril de espuma, constituído por uma camada externa
impermeável de filme de poliuretano com barreira antibacteriana e antiviral, e uma

114

almofada central com camadas absorventes. A almofada central absorvente impede a
lateralização do fluido, prevenindo maceração. Pode ser utilizado para prevenção de
lesões e tem adesivo de silicone nas bordas do curativo. Dimensões: 17,5cm x 17,5cm
72020054-1 - Curativo estéril, com uma camada protetora superior impermeável, uma
camada de almofada de espuma absorvente, uma camada de hidrofibra com prata
iônica e uma borda de adesivo de silicone. Pode ser usado como curativo primário ou

117

secundário, sozinho ou em combinação com outros produtos para o cuidado de feridas e
pode ser cortado. Filme de poliuretano e espuma de poliuretano grau médico; camada
de ligação em poliamida; hidrofibra 100% carboximetilcelulose contendo 1,2% p/p de
prata; silicone adesivo ligado ao filme de poliuretano. Tamanho: 17,5 cm X 17,5cm

ITEM

DESCRIÇÃO
72020054-2 - Curativo estéril, com uma camada protetora superior impermeável, uma

QUANTIDADE

UF

VALOR UNITÁRIO

TOTAL

MARCA

camada de almofada de espuma absorvente, uma camada de hidrofibra com prata
iônica e uma borda de adesivo de silicone. Pode ser usado como curativo primário ou
118

secundário, sozinho ou em combinação com outros produtos para o cuidado de feridas e

480,00

UND

R$

93,00 R$

44.640,00 CONVATEC/AQUACEL

480,00

UND

R$

148,00 R$

71.040,00 CONVATEC/AQUACEL

480,00

UND

R$

132,00 R$

63.360,00 CONVATEC/AQUACEL

pode ser cortado. Filme de poliuretano e espuma de poliuretano grau médico; camada e
ligação em poliamida; hidrofibra 100% carboximetilcelulose contendo 1,2% p/p de prata;
silicone adesivo ligado ao filme de poliuretano. Tamanho: 12,5 cm X 12,5 cm
72020055-1 - Curativo estéril, de espuma e fibras 100% carboximetilcelulose, constituído
de cinco camadas, sendo: um filme externo impermeável de poliuretano com alta
transmissão de vapor e umidade, uma camada de espuma de poliuretano absorvente,
uma camada de ligação de poliuretano, uma camada de fibras de carboximetilcelulose
119

sem adição de outras fibras e uma camada de silicone perfurado. Indicado para proteção
da pele, dentro de um protocolo de prevenção de lesão por pressão. Mantém o
microclima ideal na pele e diminui os fatores de risco extrínsecos para o desenvolvimento
da lesão por pressão (fricção, pressão, cisalhamento e microclima). Tem baixo coeficiente
de fricção e barreira bacteriana e viral. Em formato sacral. Tamanho: 20cm x 16.9 cm.
72020055-2 - Curativo estéril, de espuma e fibras 100% carboximetilcelulose, constituído
de cinco camadas, sendo: um filme externo impermeável de poliuretano com alta
transmissão de vapor e umidade, uma camada de espuma de poliuretano absorvente,
uma camada de ligação de poliuretano, uma camada de fibras de carboximetilcelulose

120

sem adição de outras fibras e uma camada de silicone perfurado. Indicado para proteção
da pele, dentro de um protocolo de prevenção de lesão por pressão. Mantém o
microclima ideal na pele e diminui os fatores de risco extrínsecos para o desenvolvimento
da lesão por pressão (fricção, pressão, cisalhamento e microclima). Tem baixo coeficiente
de fricção e barreira bacteriana e viral. Em formato sacral. Tamanho: 24cm x 21.5 cm.

ITEM
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DESCRIÇÃO
72020056-1 - Curativo estéril, fino, adaptável, constituído por uma camada externa
impermeável de filme de poliuretano, uma espuma absorvente de poliuretano e uma
camada de silicone perfurada. Indicado para feridas de pouco exsudato ou áreas sem
exsudação, como incisões cirúrgicas. Pode ser utilizado como curativo primário ou
secundário. Indicado também para peles fragilizadas. A camada externa de filme de
poliuretano fornece uma barreira impermeável a vírus e bactéria que protege a ferida de
contaminantes externos, reduzindo o risco de infecção. Este filme também ajuda a
controlar a transmissão do vapor úmido do exsudato absorvido pelo curativo, mantendo a
umidade ideal no leito da ferida. Pode ser recortado e reposicionado. Indicado por até 7
dias e impermeável a água. Tamanho: 10cmx10cm.
72020056-2 - Curativo estéril, fino, adaptável, constituído por uma camada externa
impermeável de filme de poliuretano, uma espuma absorvente de poliuretano e uma
camada de silicone perfurada. Indicado para feridas de pouco exsudato ou áreas sem
exsudação, como incisões cirúrgicas. Pode ser utilizado como curativo primário ou
secundário. Indicado também para peles fragilizadas. A camada externa de filme de
poliuretano fornece uma barreira impermeável a vírus e bactéria que protege a ferida de
contaminantes externos, reduzindo o risco de infecção. Este filme também ajuda a
controlar a transmissão do vapor úmido do exsudato absorvido pelo curativo, mantendo a
umidade ideal no leito da ferida. Pode ser recortado e reposicionado. Indicado por até 7
dias e impermeável a água. Tamanho: 15cmx15cm.
72020060-1 - Gel viscoso composto por água purificada, carbômero 940, alginato de

QUANTIDADE

UF

VALOR UNITÁRIO

TOTAL

MARCA

480,00

UND

R$

41,90 R$

20.112,00 CONVATEC/FOAM LITE

480,00

UND

R$

69,90 R$

33.552,00 CONVATEC/FOAM LITE

480,00

UND

R$

56,00 R$

26.880,00 CONVATEC/SAF GEL

480,00

UND

R$

5,00 R$

cálcio e sódio, propilenoglicol, trietanolamina, conservantes e carboximetilcelulose, não
129

estéril, efetivo para uso até 28 dias após a abertura, registro na ANVISA como correlato
classe de risco III. Embalado individualmente em bisnagas de alumínio 85 g (com tampa

130

fliptop). Certificado BPF&C.
72020061-1 - Lenço Removedor de Adesivo é usado para ajudar a remover os
adesivos usados em dispositivos para ostomia, como placas protetoras e bolsas, e em
curativos hidrocolóides, que permanecem aderidos à pele ao redor de um estoma ou
ferida. composto de uma formulação a base de polímeros de silicone composta de:
Disiloxano, Ciclopentasiloxano e Trisiloxano.

2.400,00 CONVATEC/SENSICARE

ITEM
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DESCRIÇÃO
72020064-1 - Spray Liberador de Adesivo em Aerossol usado para liberar qualquer tipo de
adesivo, como equipamentos de ostomia (placas protetoras e bolsas), fitas adesivas,
películas, hidrocolóides, e todos os curativos que permaneçam aderidos à pele.
Apresentação de frasco com 150 ml estéril, com válvula para uso em qualquer posição,
indolor, atraumático e não deixa resíduo. Composto por silicone 100% avançado
(ciclopentasiloxano, disiloxano e trisiloxano), sem conservantes e álcool. Embalagem
individual, segura, contém um spray de 150 ml estéril, prazo de validade, número do lote e

QUANTIDADE

UF

VALOR UNITÁRIO

TOTAL

MARCA

470,00

UND

R$

124,20 R$

58.374,00 CONVATEC/SENSICARE

2.880,00

UND

R$

18,00 R$

51.840,00 COLOPLAST/ALTERNA

2.880,00

UND

R$

20,00 R$

57.600,00 COLOPLAST/SENSURA

2.880,00

UND

R$

30,74 R$

88.531,20 HOLLISTER PREMIER

2.160,00 CONJU R$

47,30 R$

102.168,00 COLOPLAST/SENSURA

procedência.
52020004-1 - Bolsa para colostomia / ileostomia infantil drenável, recortável 8 a 50 mm,
com barreira protetora de pele Flexível Stomahesive contendo os hidrocolóides gelatina,
133

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

134
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PVDC (cloreto de polivinilideno).
52020007-1 - 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 membrana protetora que impeça o contato com a água,
evitando a perda da função do carvão ativado.
52020008-1 - 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.
72020028-1 - 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-

136

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.

ITEM

DESCRIÇÃO
52020022-1 - Conjunto de colostomia e ileostomia sistema 2 peças, drenável, opaca, com

QUANTIDADE

UF

VALOR UNITÁRIO

TOTAL

MARCA

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
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
137

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,

2.160,00 CONJU R$

41,00 R$

88.560,00 COLOPLAST/SENSURA

2.880,00 CONJU R$

42,50 R$

122.400,00 COLOPLAST/SENSURA

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.
52020023-1 - 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
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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.

ITEM

DESCRIÇÃO
52020025-1 - Conjunto de colostomia e ileostomia sistema 2 peças, drenável, opaca, com

QUANTIDADE

UF

VALOR UNITÁRIO

TOTAL

MARCA

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
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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,

2.880,00 CONJU R$

43,20 R$

124.416,00 COLOPLAST/SENSURA

5.760,00 CONJU R$

48,90 R$

281.664,00 CONVATEC/SURFIT PLUS

2.880,00 CONJU R$

45,50 R$

131.040,00 CONVATEC/SURFIT PLUS

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-
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flexibilidade. Flange fixa de baixo perfil e suporte de fixação de cinto.
52020026-1 - 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 o mínimo de oito pontos de fixação e três suportes para cinto.
52020027-1 - 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 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 o mínimo de oito pontos de fixação e três suportes para cinto.

ITEM

142

DESCRIÇÃO
52020028-1 - 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

QUANTIDADE

UF

VALOR UNITÁRIO

TOTAL

MARCA

3.600,00 CONJU R$

48,90 R$

176.040,00 CONVATEC/SURFIT PLUS

2.880,00 CONJU R$

48,90 R$

140.832,00 CONVATEC/SURFIT PLUS

5.040,00 CONJU R$

55,99 R$

282.189,60 HOLLISTER NEW IMAGE

2.880,00 CONJU R$

46,50 R$

133.920,00 COLOPLAST/SENSURA

na placa com o mínimo de oito pontos de fixação e três suportes para cinto.
52020029-1 - 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
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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 o mínimo de oito pontos de fixação e três suportes
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para cinto, válvula anti-refluxo e torneira para drenagem de urina.
52020031-1 - 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 estirenoisoprenoestireno 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.
52020033-1 - 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 mínimos cinco pontos de extraflexibilidade 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.

ITEM

DESCRIÇÃO
52020058-1 - Kit de irrigação de colostomia completo, sistema 2 peças, contendo bolsa

QUANTIDADE

UF

VALOR UNITÁRIO

TOTAL

MARCA

irrigadora, com capacidade de 2 litros, com regulador de fluxo, com termômetro
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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

288,00

KIT

R$

498,00 R$

143.424,00 COLOPLAST/ALTERNA

4.320,00

KIT

R$

54,04 R$

233.452,80 HOLLISTER NEW IMAGE

4.320,00

KIT

R$

56,75 R$

245.160,00 HOLLISTER NEW IMAGE

produto, contendo externamente dados de identificação, procedência, data de
fabricação/validade, lote e registro no MS.
52020059-1 - 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
147

acrílico, flexível e gás permeável. Recorte de 13 à 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 antiodor de carvão ativado incorporado, possuindo membrana protetora que impeça o
contato com a água, evitando a perda da função do carvão ativado.
52020060-1 - 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

148

acrílico, flexível e gás permeável. Recorte de 13 à 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 antiodor de carvão ativado incorporado, possuindo membrana protetora que impeça o
contato com a água, evitando a perda da função do carvão ativado.

ITEM

149

150

151

DESCRIÇÃO
52020061-1 - 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 à 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.
52020070-1 - Película protetora de pele. Spray de solução polimérica não alcoólica,
difundida em solvente não citotóxico livre de gordura, composta de emoliente,
recondicionante de pele e acrilato. Frasco com no mínimo 20 ml.
72020031-1 - 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 estirenoisopreno-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.
52010111-2 - Pomada que consiste de um cadexômero (microgrânulos de amido

QUANTIDADE

4.320,00

UF

VALOR UNITÁRIO

KIT

R$

38,00 R$

UND

R$

45,46 R$

4.320,00

KIT

R$

80,50 R$

720,00

TB

R$

120,00 R$

720,00

TOTAL

MARCA

164.160,00 COLOPLAST/SENSURA

32.731,20 3M CAVILON

347.760,00 HOLLISTER NEW IMAGE

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

86.400,00 SMITH&NEPHEW IODOSOR

ITEM
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DESCRIÇÃO
52020076-1 - 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
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.
72020033-1 - Bolsa de uma peça drenável com resina adesiva protetora de pele composto
por uma camada superior laminada com filme de polietileno fino e transparente e camada
inferior composto de poliisobutileno, óleo mineral e 3 hidrocolóides carboximetilcelulose
sódica, pectina e gelatina. Bolsa com sistema de fechamento envelope embutido e tela
funcional como bolsa para esconder o sistema de fechamento integrado por conectores
plásticos. Com filtro embutido para redução ou eliminação de odores e gases, impedindo
o estufamento da bolsa. Com válvula anti refluxo interna que libera apenas a passagem
dos gases para o filtro, impedindo o contato do efluente com a parte interna do filtro de
carvão. Para estomas com orifício inicial de 20 mm que pode ser ampliado para acomodar
estomas de qualquer tamanho e formato, até um diâmetro máximo de 70 mm circular e
80 mm oval.
72020034-1 - Bolsa de uma peça drenável com resina adesiva protetora de pele.
Composto por CMC, pectina, gelatina, óleos minerais e polímeros elastoméricos, com
disco de resina trilaminada moldável para estomas de 30 a 40mm. Plástico anti-odor
opaco, com janela de visualização, filtro de carvão ativado embutido para controle de
odor e gases, com uma película interna de proteção, acompanhado de adesivos para
proteção do mesmo quando do contato com efluente. Bolsa com sistema de fechamento
envelope embutido e tela funcional como bolsa para guardar o sistema de fechamento.
Possui fecho de intertravamento integrado por conectores plásticos. Tela de proteção de
polietileno e politereftalato de etileno.

QUANTIDADE

UF

VALOR UNITÁRIO

TOTAL

MARCA

720,00

UND

R$

305,00 R$

219.600,00 CONVATEC/DIAMONDS

4.320,00

UND

R$

21,00 R$

90.720,00 CONVATEC/ESTEEM PLUS

2.880,00

UND

R$

36,00 R$

103.680,00 CONVATEC/ESTEEM PLUS

ITEM
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157
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DESCRIÇÃO
72020034-2 - Bolsa de uma peça drenável com resina adesiva protetora de pele.
Composto por CMC, pectina, gelatina, óleos minerais e polímeros elastoméricos, com
disco de resina trilaminada moldável para para estomas de 20 a 30mm. Plástico antiodor
opaco, com janela de visualização, filtro de carvão ativado embutido para controle de
odor e gases, com uma película interna de proteção, acompanhado de adesivos para
proteção do mesmo quando do contato com efluente. Bolsa com sistema de fechamento
envelope embutido e tela funcional como bolsa para guardar o sistema de fechamento.
Possui fecho de intertravamento integrado por conectores plásticos. Tela de proteção de
polietileno e politereftalato de etileno.
72020035-1 - Bolsa de uma peça para estoma intestinal convexa, recortável, com barreira
protetora de pele flexível composta por dois hidrocolóides (carboximetilcelulose sódica e
pectina) e poliisobutileno, borda de apoio delgada (1cm) e flexível com a mesma
composição da barreira, recortável de 20 - 43mm. Convexidade com 7mm de
profundidade e diâmetro de pressão de 50mm. Dupla camada de filme plástico interno
com fenda em "S" e Filtro com sistema de proteção contra a umidade na parte superior da
bolsa. Painel de conforto bilateral composto por polietileno linear de baixa densidade
(LLDPE) e janela de visualização para inspeção do estoma. Fechamento por
intertravamento de estruturas plásticas em formato de cogumelos de baixo perfil, de fácil
higienização, canal de drenagem com tiras de polipropileno e aba para fechamento e
auxilio para drenagem.
72020036-1 - Bolsa de uma peça para estoma urinário convexa, recortável, Com Barreira
Protetora de Pele Flexível. Composta por dois hidrocolóides (carboximetilcelulose sódica e
pectina) e poliisobutileno e borda de apoio delgada (1cm) e flexível com a mesma
composição da barreira, recortável de 10 - 35mm. Convexidade com 7mm de
profundidade e diâmetro de pressão de 40mm. Painel de conforto bilateral composto por
polietileno linear de baixa densidade (LLDPE) e janela de visualização para inspeção do
estoma. Válvula anti-refluxo e torneira dobrável confeccionada por copolímero de acetato
de vinil-etileno para eliminação da urina. Caixa com dois adaptadores de drenagem
compostos por elastômeros termoplásticos poliestirênicos.
72020037-1 - Bolsa de uma peça, com placa protetora de pele recortável, composta por

QUANTIDADE

UF

VALOR UNITÁRIO

TOTAL

MARCA

2.880,00

UND

R$

37,00 R$

106.560,00 CONVATEC/STEEM PLUS

2.880,00

UND

R$

67,05 R$

193.104,00 CONVATEC/STEEM FLEX

2.880,00

UND

R$

80,00 R$

230.400,00 CONVATEC/ESTEEM FLEX

2.880,00

UND

R$

31,90 R$

91.872,00 CONVATEC/ESTEEM PLUS

pectina, carboximetilcelulose sódica (hidrocoloides absorventes e protetores da pele),
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polímero SIS e conjunto de elastômeros. A superfície da placa é laminada com um filme de
polietileno fino e transparente e bordas adesivas de acrílico. Bolsa coletora protegida por
uma tela de poliéster e silicone com guia de recorte impresso. Com filtro de carvão
ativado. Com alta resistência a erosão de efluentes agressivos. Recortável de 19 a 64mm.

ITEM

DESCRIÇÃO
72020038-1 - Bolsa Infantil drenável, para urostomia, recortável de 8mm a 25mm,

QUANTIDADE

UF

VALOR UNITÁRIO

TOTAL

MARCA

confeccionada com duas películas plásticas constituídas por EVA (acetato de vinil etileno)
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e PVDC (cloreto de polivinilideno) com válvula anti-refluxo e torneira para drenagem. Com

2.880,00

UND

R$

42,00 R$

120.960,00 CONVATEC/ACTIVE LIFE

2.880,00

UND

R$

34,90 R$

100.512,00 CONVATEC/ACTIVE LIFE

432,00

UND

R$

223,30 R$

96.465,60 MOLNLYCKE

432,00

UND

R$

293,96 R$

126.990,72 MOLNLYCKE

432,00

UND

R$

225,43 R$

97.385,76 MOLNLYCKE

432,00

UND

R$

214,16 R$

92.517,12 MOLNLYCKE

barreira protetora periestomal constituída por gelatina, pectina, carboximetilcelulose
sódica e poliisobutileno e suporte adesivo hipoalergênico de 3º geração.
72020039-1 - Bolsa sistema fechado 1peça, para colostomia ou ileostomia, recortável de
19mm a 64mm, transparente ou opaca, placa de resina constituída por três películas
plásticas compostas de EVA (acetato de vinil etileno ) e PVDC (cloreto de polivinilideno),
161

sendo a externa uma tela plástica protetora e não aderente. Possui filtro de carvão
ativado para desodorização e evazão dos gases. Com barreira protetora periestomal
constituída por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica e poliisobutileno e suporte
adesivo hipoalergênico de 3º geração.
72020044-1 - Curativo antimicrobiano para transferência de exsudato, autoaderente,

162

atraumático, recortável e flexível, composto por camada de silicone suave e camada fina
de espuma de poliuretano impregnada com sulfato de prata (1,2mg/cm2 de prata) e
carvão ativado. Podendo permanecer no mesmo local até 14 dias. Tamanho 10 x 12,5cm.
72020045-4 - Curativo antimicrobiano, multicamadas, autoaderente, atraumático,
absorvente, formado por camada de silicone suave, seguida de uma camada de

166

transferência e espuma de poliuretano, com sulfato de prata (1,2mg/cm2 de prata) e
carvão ativado, camada de algodão e poliacrilato de alta absorção, camada dispsersiva de
viscose e poliéster e camada de filme de poliuretano semipermeável. Tamanho 15 x 20cm.
72020045-5 - Curativo antimicrobiano, multicamadas, autoaderente, atraumático,
absorvente, formado por camada de silicone suave, seguida de uma camada de

167

transferência e espuma de poliuretano, com sulfato de prata (1,2mg/cm2 de prata) e
carvão ativado, camada de algodão e poliacrilato de alta absorção, camada dispsersiva de
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viscose e poliéster e camada de filme de poliuretano semipermeável. Tamanho 10 x 20cm.
72020050-5 - Curativo de fibras gelificantes com sulfato de prata 0,2 mg/cm2, composto
por 100% de fibras álcool polivinílico (PVA) e hidroxipropilcelulose. Possui alta absorção e
retenção de fluídos, resistente à tração e ao ambiente úmido, não adere e não deixa
resíduos no leito da ferida na remoção. O curativo pode permanecer na lesão por até 7
dias. Tamanho: 20 x 30cm.

ITEM

DESCRIÇÃO
72020067-1 - Curativo para região sacral, 5 camadas, autoaderente, atraumático,

QUANTIDADE

UF

VALOR UNITÁRIO

TOTAL

MARCA

absorvente, formato por camada de silicone suave, seguida de uma camada de
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transferência composta por espuma de poliuretano, camada dispersiva composta de

432,00

UND

R$

120,00 R$

51.840,00 SMITH&NEPHEW ALLEVYN

432,00

UND

R$

519,60 R$

224.467,20 MOLNLYCKE

432,00

UND

R$

242,36 R$

104.699,52 MOLNLYCKE

432,00

UND

R$

200,92 R$

86.797,44 MOLNLYCKE

432,00

UND

R$

532,06 R$

229.849,92 MOLNLYCKE

432,00

UND

R$

130,00 R$

320,00

UND

R$

21,78 R$

viscose e poliéster, camada de algodão e poliacrilato de alta absorção e camada de filme
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de poliuretano semipermeável. Tamanho 22 x 25cm.
72020057-2 - Curativo para transferência de exsudato, autoaderente, atraumático,
recortável e flexível, composto por camada de silicone suave e camada fina de espuma de
poliuretano, esterelizado a óxido de etilenp. Podendo permanecer no mesmo local até 14
dias. Tamanho: 20 x 50cm.
72020059-2 - Curativo, antimicrobiano autoaderente, atraumático, recortável e flexível,
composto por 3 camadas: camada em contato com a pele de silicone suave, espuma
absorvente de poliuretano impregnada com sulfato de prata (1,2 mg/cm 2 de prata) e
carvão ativado, filme semipermeável de poliuretano. Tamanho 10 x 20cm.
72020059-3 - Curativo, antimicrobiano autoaderente, atraumático, recortável e flexível,
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composto por 3 camadas: camada em contato com a pele de silicone suave, espuma
absorvente de poliuretano impregnada com sulfato de prata (1,2 mg/cm 2 de prata) e
carvão ativado, filme semipermeável de poliuretano. Tamanho 15 x 15cm.
72020059-4 - Curativo, antimicrobiano autoaderente, atraumático, recortável e flexível,
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composto por 3 camadas: camada em contato com a pele de silicone suave, espuma
absorvente de poliuretano impregnada com sulfato de prata (1,2 mg/cm 2 de prata) e
carvão ativado, filme semipermeável de poliuretano. Tamanho 20 x 20cm.
72020063-1 - Spray Barreira Protetora foi concebido para ser aplicado diretamente na
pele sem a necessidade de tocar o paciente. O spray forma um filme que atua como uma

177

barreira contra o excesso de umidade e agentes irritantes presentes nas fezes e urina.
Composta de uma formulação a base de polímeros de silicone composta de: Disiloxano,

56.160,00 CONVATEC/SENSICARE

Ciclopentasiloxano e Sílica Trimetilada e livre de álcool, conservantes, minimiza a irritação
da pele em pacientes sensíveis. Embalagem individual, contém spray de 50 ml.
52020004-1 - Bolsa para colostomia / ileostomia infantil drenável, recortável 8 a 50 mm,
com barreira protetora de pele Flexível Stomahesive contendo os hidrocolóides gelatina,
178

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).

6.969,60 CONVATEC/ACTIVE LIFE

ITEM

185

186

187

DESCRIÇÃO
52020026-1 - 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 o mínimo de oito pontos de fixação e três suportes para cinto.
52020027-1 - 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 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 o mínimo de oito pontos de fixação e três suportes para cinto.
52020028-1 - 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

QUANTIDADE

UF

VALOR UNITÁRIO

TOTAL

MARCA

640,00 CONJU R$

48,90 R$

31.296,00 CONVATEC/SURFIT PLUS

320,00 CONJU R$

45,90 R$

14.688,00 CONVATEC/SURFFIT PLU

400,00 CONJU R$

48,90 R$

19.560,00 CONVATEC/SURFIT PLUS

320,00 CONJU R$

49,90 R$

15.968,00 CONVATEC/SURFIT PLUS

na placa com o mínimo de oito pontos de fixação e três suportes para cinto.
52020029-1 - 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
188

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 o mínimo de oito pontos de fixação e três suportes
para cinto, válvula anti-refluxo e torneira para drenagem de urina.

ITEM

198

199

200

DESCRIÇÃO
52020076-1 - 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
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.
72020033-1 - Bolsa de uma peça drenável com resina adesiva protetora de pele composto
por uma camada superior laminada com filme de polietileno fino e transparente e camada
inferior composto de poliisobutileno, óleo mineral e 3 hidrocolóides carboximetilcelulose
sódica, pectina e gelatina. Bolsa com sistema de fechamento envelope embutido e tela
funcional como bolsa para esconder o sistema de fechamento integrado por conectores
plásticos. Com filtro embutido para redução ou eliminação de odores e gases, impedindo
o estufamento da bolsa. Com válvula anti refluxo interna que libera apenas a passagem
dos gases para o filtro, impedindo o contato do efluente com a parte interna do filtro de
carvão. Para estomas com orifício inicial de 20 mm que pode ser ampliado para acomodar
estomas de qualquer tamanho e formato, até um diâmetro máximo de 70 mm circular e
80 mm oval.
72020034-1 - Bolsa de uma peça drenável com resina adesiva protetora de pele.
Composto por CMC, pectina, gelatina, óleos minerais e polímeros elastoméricos, com
disco de resina trilaminada moldável para estomas de 30 a 40mm. Plástico anti-odor
opaco, com janela de visualização, filtro de carvão ativado embutido para controle de
odor e gases, com uma película interna de proteção, acompanhado de adesivos para
proteção do mesmo quando do contato com efluente. Bolsa com sistema de fechamento
envelope embutido e tela funcional como bolsa para guardar o sistema de fechamento.
Possui fecho de intertravamento integrado por conectores plásticos. Tela de proteção de
polietileno e politereftalato de etileno.

QUANTIDADE

UF

VALOR UNITÁRIO

TOTAL

MARCA

80,00

UND

R$

300,00 R$

24.000,00 CONVATEC/DIAMONDS

480,00

UND

R$

20,00 R$

9.600,00 CONVATEC/ESTEEM PLUS

320,00

UND

R$

35,00 R$

11.200,00 CONVATEC/ESTEEM PLUS

ITEM

201

202
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DESCRIÇÃO
72020034-2 - Bolsa de uma peça drenável com resina adesiva protetora de pele.
Composto por CMC, pectina, gelatina, óleos minerais e polímeros elastoméricos, com
disco de resina trilaminada moldável para para estomas de 20 a 30mm. Plástico antiodor
opaco, com janela de visualização, filtro de carvão ativado embutido para controle de
odor e gases, com uma película interna de proteção, acompanhado de adesivos para
proteção do mesmo quando do contato com efluente. Bolsa com sistema de fechamento
envelope embutido e tela funcional como bolsa para guardar o sistema de fechamento.
Possui fecho de intertravamento integrado por conectores plásticos. Tela de proteção de
polietileno e politereftalato de etileno.
72020035-1 - Bolsa de uma peça para estoma intestinal convexa, recortável, com barreira
protetora de pele flexível composta por dois hidrocolóides (carboximetilcelulose sódica e
pectina) e poliisobutileno, borda de apoio delgada (1cm) e flexível com a mesma
composição da barreira, recortável de 20 - 43mm. Convexidade com 7mm de
profundidade e diâmetro de pressão de 50mm. Dupla camada de filme plástico interno
com fenda em "S" e Filtro com sistema de proteção contra a umidade na parte superior da
bolsa. Painel de conforto bilateral composto por polietileno linear de baixa densidade
(LLDPE) e janela de visualização para inspeção do estoma. Fechamento por
intertravamento de estruturas plásticas em formato de cogumelos de baixo perfil, de fácil
higienização, canal de drenagem com tiras de polipropileno e aba para fechamento e
auxilio para drenagem.
72020036-1 - Bolsa de uma peça para estoma urinário convexa, recortável, Com Barreira
Protetora de Pele Flexível. Composta por dois hidrocolóides (carboximetilcelulose sódica e
pectina) e poliisobutileno e borda de apoio delgada (1cm) e flexível com a mesma
composição da barreira, recortável de 10 - 35mm. Convexidade com 7mm de
profundidade e diâmetro de pressão de 40mm. Painel de conforto bilateral composto por
polietileno linear de baixa densidade (LLDPE) e janela de visualização para inspeção do
estoma. Válvula anti-refluxo e torneira dobrável confeccionada por copolímero de acetato
de vinil-etileno para eliminação da urina. Caixa com dois adaptadores de drenagem
compostos por elastômeros termoplásticos poliestirênicos.
72020037-1 - Bolsa de uma peça, com placa protetora de pele recortável, composta por

QUANTIDADE

UF

VALOR UNITÁRIO

TOTAL

MARCA

320,00

UND

R$

36,90 R$

11.808,00 CONVATEC/ESTEEM PLUS

320,00

UND

R$

65,90 R$

21.088,00 CONVATEC/ESTEEM FLEX

320,00

UND

R$

79,90 R$

25.568,00 CONVATEC/ESTEEM FLEX

320,00

UND

R$

30,90 R$

9.888,00 CONVATEC/ESTEEM PLUS

pectina, carboximetilcelulose sódica (hidrocoloides absorventes e protetores da pele),
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polímero SIS e conjunto de elastômeros. A superfície da placa é laminada com um filme de
polietileno fino e transparente e bordas adesivas de acrílico. Bolsa coletora protegida por
uma tela de poliéster e silicone com guia de recorte impresso. Com filtro de carvão
ativado. Com alta resistência a erosão de efluentes agressivos. Recortável de 19 a 64mm.

ITEM

DESCRIÇÃO
72020038-1 - Bolsa Infantil drenável, para urostomia, recortável de 8mm a 25mm,

QUANTIDADE

UF

VALOR UNITÁRIO

TOTAL

MARCA

confeccionada com duas películas plásticas constituídas por EVA (acetato de vinil etileno)
205

e PVDC (cloreto de polivinilideno) com válvula anti-refluxo e torneira para drenagem. Com

320,00

UND

R$

40,90 R$

13.088,00 CONVATEC/ACTIVE LIFE

320,00

UND

R$

33,90 R$

10.848,00 CONVATEC/ACTIVE

48,00

UND

R$

271,80 R$

barreira protetora periestomal constituída por gelatina, pectina, carboximetilcelulose
sódica e poliisobutileno e suporte adesivo hipoalergênico de 3º geração.
72020039-1 - Bolsa sistema fechado 1peça, para colostomia ou ileostomia, recortável de
19mm a 64mm, transparente ou opaca, placa de resina constituída por três películas
plásticas compostas de EVA (acetato de vinil etileno ) e PVDC (cloreto de polivinilideno),
206

sendo a externa uma tela plástica protetora e não aderente. Possui filtro de carvão
ativado para desodorização e evazão dos gases. Com barreira protetora periestomal
constituída por gelatina, pectina, carboximetilcelulose sódica e poliisobutileno e suporte

222

adesivo hipoalergênico de 3º geração.
72020063-Spray Barreira Protetora - Composta de uma formulação a base de polímeros
de silicone composta de: Disiloxano, Ciclopentasiloxano e Sílica Trimetilada e livre de
álcool, conservantes - Embalagem individual spray 50 ml

13.046,40 CONVATEC/SENSICARE

