MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
Processo n° 21.777/2019
Pregão Eletrônico nº. 58/2019
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Os itens do referido certame foram adjudicados pelo Pregoeiro Sr. Edson Carlos Pereira as
empresas participantes com valores unitários abaixo discriminados, deixando de adjudicar somente o
item 18, em virtude da oferta ficar acima da média da Administração sendo declarado como
fracassado.
Valor
Item Unid. Qtd.
Descrição do Objeto
Marca
Unitário
Adesivo flexível, elástico e macio composto
de dióxido de titânio, carboximetilcelulose
sódica (CMC), stirenoisopreno-estireno
(SIS) e filme de poliuretano. Alta coesão
01
Unid.
300
Coloplast
R$ 52,99
evita resíduos na pele para retirar. Uma
cobertura alongável oferece alta capacidade
de flexibilidade e elasticidade. Medindo
15x15 cm.
Adesivo flexível, elástico e macio, forma em
Y, 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
02
Unid.
300 sinalizado, evitando o contato dos dedos Coloplast
R$ 50,50
com o adesivo. Composto de estirenoisopreno-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.
Anel moldável indicado para nivelar
distintas
irregularidades
cutâneas
e
promover o selamento seguro entre o estoma
e a base adesiva do equipamento de estomia.
Composto
porEstireno-etileno/butileno,
03
Unid.
500 Etileno-propileno, Etileno-acetato de vinila, Coloplast
R$ 14,00
Polipropilenoglicol,
isobutileno-buteno,
Cera de Parafina, Óxido de Titânio,
Hidroxietilcelulose,
Polissacarídeos,
Galactomanan,
Carboximetilcelulose,
Gelatina. O produto oferece dupla ação
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04

Tubo

520

05

Unid.

1.300

06

Unid.

1.300

contra vazamentos, protege e se molda a
pele ao redor do estoma. Diâmetro 48mm e
espessura 2.0mm. Não estéril. Embalado
individualmente em blister de PET
(Politereftalato de etileno) com uma etiqueta
resselável de Polipropileno.
Barreira protetora de pele em forma de pasta
para o cuidado de estomas intestinais e
urinários composta de estireno-isoprenoestireno (SIS), borracha de isopreno líquido,
poliisobutileno (PIB), dióxido de silício
coloidal, óleo mineral, pectina, gelatina,
carboximetilcelulose sódica (CMC), dióxido
de titânio, metilparabeno e etilparabeno.
Indicada para o preenchimento de cavidades
e dobras cutâneas ao redor do estoma,
assegurando um ajuste preciso entre o
estoma e a base adesiva e protegendo a pele
do efluente do estoma. Sem álcool. Não
arde. Não estéril. Acondicionado em tubo de
60 g embalado individualmente em caixa
com 1 unidade com aplicador.
Bolsa
de
colostomia
(10
a
57
mm)/ileostomia recortável, sistema 2 peças
(placa e bolsa) – bolsa drenável opaca com
dispositivo de fechamento. Face posterior
macio atóxico e hipoalergênico. Base plana,
com orifício inicial de recorte entre 10 a 57
mm,
em
adesivo
hipoalergenico
microporoso ou resina hipoalergênica,
composta por carboximetilcelulose sódica
gelatina, pectina. Embalagens com dados de
identificação, procedência e prazo de
Validade. Registro no MS/ANVISA,
obedecendo a legislação vigente.
Bolsa de colostomia, 10 a 57mm/ileostomia
recortável sistema 2 peças (placa e bolsa),
bolsa drenável opaca com dispositivo de
fechamento. Face posterior macio atóxico e
hiperalergênico. Base plana, com orifício
inicial de recorte entre 10 a 57mm, em
adesivo hipoalergênico micro poroso ou
resina hipoalergênica, composta por
carboximetilcelulose
sódica
gelatina,
pectina. Embalagens com dados de
identificação, procedência e prazo de
validade.
-2-
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R$ 34,25

Coloplast

R$ 37,00

Coloplast

R$ 37,00
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08

Unid.

1.300

09

Unid.

1.200

10

Unid.

650

11

Unid.

260

13

Unid.

650

Bolsa para colo/ileostomia de 1 peça,
transparente, drenável, recortável de 10 – 76
mm, adesivo com dupla camada de proteção,
composto por óxido de ferro sintético,
carboximetilcelulose sódica (CMC), goma
guar, pectina, gelatina, estireno-isoprenoestireno (SIS) e poliisobutileno (PIB),
adesivo em formato oval, borda extra
flexível, que se dobra em todas as direções,
com cinco zonas flex, que asseguram adesão
constante.Bolsa composta de tecido
macio,hidrofóbico, sem tramas, fortalecido
promovendo secagem rápida. Filtro de
carvão integrado. Fechamento em envelope
e fecho invisível com velcro. Hide Away,
com ponto de velcro extra para fixação da
bolsa à tela.
Bolsa para ostomia 1 peça com dupla
camada adesiva de resina sintética drenável
transparente recortável de 10 a 115 mm.
Bolsa uro flange 50mm com valvula
antirefluxo Placa base adesiva plana, flange
de 50mm, recortável 10-45 mm, composta
de uma estrutura flexível de Resina de
Hidrocarbonetos (não tóxica), com uma
camada adesiva composta de Pectina e
Carboximetilcelulose
Sódica
(CMC),
totalmente hipoalergênico, disposto em
formato espiral, com borda flexível , 6
zonas flex que se dobram em todas as
direções assegurando adesão constante.
Cinto elástico opaco de 100 cm, reajustável,
para equipamento de estomia, composto de
poliamida (PA), poliuretano (PU) e poliéster
(PET) com ganchos compostos de
polipropileno (PP). Indicado para maior
segurança, conforto e discrição durante o
uso do equipamento.
Equipamento coletor para estoma urinário de
10-57mm, drenável, sistema 1 peça com
válvula antirefluxo, barreira protetora com
adesivo microporoso ou resina sintética,
composta por carboximetilcelulose, gelatina,
pectina, face posterior da bolsa revestida por
tela macia, com dados de identificação,
procedência, prazo de validade.
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Coloplast

R$ 39,00

Coloplast

R$ 68,50

Coloplast

R$ 44,00

Coloplast

R$ 18,50

Coloplast

R$ 19,00
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16

Unid.

1.800

19

Unid.

1.300

20

Frasco

390

Placa base convex light, com acople de 70
mm, recortável de 15-53 mm, com leve
convexidade para o cuidado de estomas
planos ou levemente retraídos, com dupla
camada adesiva de alta resistência à erosão
composta de carboximetilcelulose sódica
(CMC), goma guar, pectina, gelatina, amido
de batata, estireno-isoprenoestireno (SIS),
poliisobutileno (PIB), borracha de butila e
hidrocarboneto
alicíclico
hidrogenado,
adesivo em formato oval, borda flexível que
se dobra em todas as direções, com cinco
zonas flex, suporte de cinto na própria
placa.Bolsa para colo/ileostomia de 2 peças,
com acople de 70 mm, transparente,
drenável,revestida
de
tecido
macio,
composto de fibras de polipropileno
hidrofóbico, sem tramas,
promovendo
secagem rápida. Filtro de carvão integrado,
sistema de acople à placa com trava audível
por um click, fechamento em envelope e
fecho invisível com velcro. Hide Away, com
ponto de velcro extra para fixação da bolsa à
tela.
Placa base plana, com acople de 70 mm,
recortável de 10-65 mm, com dupla camada
adesiva de alta resistência à erosão composta
de carboximetilcelulose sódica (CMC),
goma guar, pectina, gelatina, amido de
batata, estireno-isoprenoestireno (SIS),
poliisobutileno (PIB), borracha de butila e
hidrocarboneto
alicíclico
hidrogenado,
adesivo em formato oval, borda flexível que
se dobra em todas as direções, com cinco
zonas flex, suporte de cinto na própria placa.
Bolsa para colo/ileostomia de 2 peças, com
acople de 70 mm, opaca, drenável, revestida
de tecido macio, composto de fibras de
polipropileno hidrofóbico, sem tramas,
promovendo secagem rápida. Filtro de
carvão integrado, sistema de acople à placa
com trava audível por um click.
Fechamento em envelope e fecho invisível
com velcro.
Pó para estomia, indicado para uso na pele
periestomal macerada, mantém a pele seca,
absorve a umidade local, exsudatos e
-4-

Coloplast

R$ 77,00

Coloplast

R$ 75,50

Coloplast

R$ 45,00
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23

Item

secreções reduzindo a irritação, composto
por carboximetilcelulose sódica (CMC),
goma guar e goma xantina. Frasco
individual 25g.
Solução para higienização da área
peristomal e peri fístulas, não necessita de
enxágue, composta por detergente anfótero
Frasco 130 (cocoanfiacetato disódico), laurilsulfato de Coloplast
R$ 33,50
sódio, propilenoglicol, alantoína, álcool
isopropílico, metilparabenos, fragrância e
água purificada. Frasco com 180 ml.
Spray removedor de adesivos, indicado à
remoção de adesivos e resíduos sobre a pele
intacta, provenientes de bases adesivas e
coberturas, composto por silicone. O
Frasco 360
Coloplast
R$ 61,00
produto não provoca ardência, remove
adesivos, seca em segundos e não interfere
na aderência de outros adesivos. Embalagem
com 50ml.
Itens acima: GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI EPP
CNPJ. 09.460.388/0001-88
Unid.

Qtd.

07

Unid.

1.300

15

Unid.

780

Descrição do Objeto
Bolsa de colostomia/ileostomia, 1 peça,
recortável 19-64 mm, drenável, tipo sistema
de fechamento em cauda por sobreposição
dos fechos plásticos, sem clipe, opaca, com
filtro acoplado, com revestimento em não
tecido, com bolso para bloqueio que encobre
a aba, com válvula anti-refluxo para
proteção do filtro, barreira, formato
anatômico, composta por hidrocolóides
(CMC e pectina), borracha de etileno
polipropileno, SIS e polímeros elatomerico,
reforço com adesivo acrílico nas bordas
além da resina.
Placa base convex light, com acople de 50
mm, recortável de 15-33 mm, com leve
convexidade para o cuidado de estomas
planos ou levemente retraídos, com dupla
camada adesiva de alta resistência à erosão
composta de carboximetilcelulose sódica
(CMC), gomaguar, pectina, gelatina, amido
de batata, estireno-isoprenoestireno (SIS),
poliisobutileno (PIB), borracha de butila e
hidrocarboneto
alicíclico
hidrogenado,
-5-

Marca

Valor
Unitário

B Braun

R$ 15,00

B Braun

R$ 37,00
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17

Item

12

adesivo em formato oval, borda flexível que
se dobra em todas as direções, com cinco
zonas flex, suporte de cinto na própria
placa." Bolsa para urostomia de 2 peças,
com acople de 50 mm, transparente,
drenável, revestida de tecido macio,
composto de polipropileno hidrofóbico, sem
tramas, promovendo secagem rápida.
Sistema de acople à placa com trava audível
por um click, válvula de drenagem e
multicâmaras para melhor distribuição da
urina. Composta de propeno polímero com
eteno, anel de travamento composta de
acrinonitrina, e copolímero butadieno
estireno. Capacidade maxi.
Placa Base de resina sintética, Flange de
60mm, pré abertura em 10mm, recortável de
10 a 55 mm. Bordas duplamente biseladas,
composta de estireno-isopreno-estireno
(SIS), carboximetilcelulose sódica (CMC),
adipato de dioctila, antioxidante e dióxido
de titânio, com haste para cinto. Bolsa para
colostomia e ileostomia de 2 peças, maxi,
com flange de 60mm, não-estéril, drenável,
transparente, abertura circular para encaixe
Unid.
650
B Braun
R$ 27,00
de placa-base, confeccionada em película
fina, a prova de odor, composta por
Polietileno Celulósico (CPE), Etil Vinil
Acetato (EVA), Dicloreto de Polivinila
(PVDC) e Etil Vinil Acetato (EVA). Face
posterior da bolsa revestida por tela macia
de Polipropileno com pigmento bege.
Fechamento da Bolsa com clamp individual
e adesivo, composto de Polipropileno e
Espuma de Polietileno.
Itens acima: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA CNPJ. 04.063.331/0001-21
Unid.

Frasco

Qtd.

Descrição do Objeto

Marca

455

Desodorante Lubrificante, remove o odor
característico dos efluentes e lubrifica a
bolsa de estomia. Composto por Água,
Ácido cítrico, Fragrância, Hidroxipropil
Guar, Ácido Etilenodiamino tetra-acético
(EDTA),
Imidazolidinil
uréia
e
Cocoamidopropil betaína. Indicado para
mascarar o odor dos efluentes e lubrificar o

Valor
Unitário

Hollister

R$ 29,46
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interior das bolsas de estomia abertas e
fechadas, auxiliando no seu esvaziamento e
evitando o contato dos efluentes com a pele.
Não estéril. Não causa irritação à pele.
Acondicionado em frasco de 240 ml
embalado individualmente em caixa com 1
unidade.
Itens acima: MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E
HOSPITALARES LTDA CNPJ. 07.295.038/0001-88
Item

Unid.

Qtd.

14

Unid.

390

Item

Unid.

Qtd.

Descrição do Objeto

Marca

Valor
Unitário

Película protetora de pele, solução líquida Spray da
R$ 38,29
em spray sem álcool para pele periestoma.
Barreira
Itens acima: VUELO PHARMA LTDA ME CNPJ. 04.159.536/0001-05
Descrição do Objeto

Marca

Valor
Unitário

Sistema placa e bolsa 2 peças. Bolsa para
estomia intestinal 2 peças, 70 mm, para
colostomia/ileostomia, confeccionada com 3
películas plásticas, constituída por EVA e
PVDC, drenável, com plástico macio,
atóxico e hipoalergênico, opaca, com tela
21
Unid. 1.300
Convatec
R$ 63,03
microperfurada, com pressão, 8 pontos de
fixação. Placa para estomia de resina
sintética composta por gelatina, pectina,
carboximetilcelulose sódica e polímeros
elastoméricos, recortável de 13 mm a 70
mm, com adesivo microporoso de reforço.
Itens acima: CIRÚRGICA CALIFÓRNIA EIRELI ME CNPJ. 22.480.778/0001-88
Porto Ferreira, 19 de dezembro de 2019.

Edson C. Pereira
Pregoeiro
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