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AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE 

PREÇOS ATO CONVOCATÓRIO Nº 107/2019/MA 

 

O INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
05.997.585/0001-80, torna público o resultado do Julgamento de Proposta de Preço de Menor Preço por Item 
do Ato Convocatório n°107/2019/MA, objetivando a AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (CURATIVOS), para 
atender as necessidades do Hospital Regional de Bacabal/MA, resultando como vencedoras as empresas 
relacionadas no quadro de classificação abaixo  por terem apresentado  a proposta de menor preço por Item :    

ITEM 
CÓDIG

O 
DESCRIÇÃO DO ITEM DE 

PADRONIZAÇÃO 
APRESENTAÇ

ÃO 
PREÇO 

REF 
QUANTIDA

DE MAXIMUS ORION 
MED 

SURGE
RY 

1 3779 

CURATIVO DE FILME DE 
POLIURETANO, em rolo, semipermeável 
à gases, impermeável à micro-organismos 
e água, transparente, auto adesivo, 
hipoalergênico. Flexível, adapta-se aos 
contornos do corpo podendo permanecer 
até 7 dias. Embalagem não estéril 
podendo ser cortado.15CM X 10CM 

UNIDADE 
    

230,00  3 
                    
-    

               
-    

      
205,00  

2 3780 

ADESIVO PARA FIXAÇÃO DE 
CATETERES INTRAVENOSOS-
composto por poliuretano e 
acrilato.curativo semipermeável a gases, 
impermeável a microorganismos e 
água,com alto gradiente de 
MVTR,transpaente, auto-adesivo, 
hipoalergênico. Flexivel , adapta-se aos 
contornos do corpo podendo permanecer 
até 7 dias. Embalagem Estéril. UNIDADE 

UNIDADE 
         

3,00  200 

                    
-    

               
-    

           
3,00  

3 3781 

CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE, 
hidroativo,estéril,recortável,semitranspare
nte,auto adesivo composto de película de 
poliuretano semi-permeável, 
carboximetilcelulose sódica( CMC), 
polissobutileno. Alta capacidade de 
absorção, não adere ao leito da 
ferida.20CM X 20CM 

UNIDADE 52,00 200 
                    
-    

               
-    

         
73,82  

4 3782 

GEL ESTÉRIL, TRANSPARENTE, 
amorfo, coeso e viscoso á base de água, 
ringer simples e glicerol. Proporciona 
ambiente úmido na ferida, em lesões 
superficiais e profundas hidrata e facilita a 
remoção de tecido necrótico e 
desvitalizado, absorve secreção. 
Embalagem em formato de seringa possui 
escala reversa no êmbolo da seringa para 
controle e dosagem da quantidade 
aplicada, bisel longo para melhor 
aplicação em técnica asséptica. Mantém 
meio úmido ideal. 

UNIDADE 71,5 50 

             
61,50  

               
-    

         
40,02  
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5 3783 

CURATIVO DE FIBRAS DE ALGINATO 
DE CÁLCIO em placa, extremamente 
macio e altamente absorvente. Quando 
em contato com os sais de sódio 
presentes no sangue e no exudato da 
ferida, transforma-se em gel hidrófilo não 
aderente, mantém o equilibrio de umidade 
no leito da ferida criando micro clima 
propício para as fases de granulação e 
epitelização do tecido.10CM X 20CM 

UNIDADE 24,00 100 

                    
-    

               
-    

         
24,00  

6 3784 

CURATIVO DE FIBRAS DE ALGINATO 
DE CÁLCIO em placa, extremamente 
macio e altamente absorvente. Quando 
em contato com os sais de sódio 
presentes no sangue e no exudato da 
ferida, transforma-se em gel hidrófilo não 
aderente, mantém o equilibrio de umidade 
no leito da ferida criando micro clima 
propício para as fases de granulação e 
epitelização do tecido.10CM X 10CM 

UNIDADE 21,00 100 

                    
-    

               
-    

         
21,00  

7 3785 

CURATIVO ESTÉRIL,RECORTÁVEL, 
composto de hidropolímero(espuma) de 
poliuretano semi-permeável com poros 
fechados para impedir o extravasamento 
de liquidos, com alto gradiente de MVTR, 
permite respiração do tecido e vapores 
dágua. Macio e fexivel assegura o 
conforto do paciente e permite absorção 
vertical do exudato, minimizando o risco 
de maceração da ferida. Para controle 
eficaz do exudato na fase de limpeza e 
granulação.15CM X 15CM 

UNIDADE 37,70 30 

                    
-    

               
-    

         
42,00  

8 3821 

CURATIVO ESTÉRIL,com borda auto-
adesiva, com formato para região sacral, 
composto de hidropolímero( espuma) de 
poliuretano semi- permeável com poros 

fechados para impedir o extravasamento 
de líquidos, com alto gradiente de MVTR, 
permite respiração do tecido e vapores 

d'água. Macio e flexível assegura conforto 
do paciente e permite absorção vertical do 

exudato, minimizando o risco de 
maceração da ferida e evita contaminação 

da ferida devido a eliminações 
fisiológicas.Para controle eficaz do 

exudato na fase de limpeza e granulação. 
Não necessita de fixação. 

UNIDADE 
    

110,00  50 

             
70,00  

     
126,00  

      
112,00  

9 3822 

CURATIVO ESTÉRIL, COM BORDA 
AUTOADESIVA,composto de 

hidropolímero(espuma) de poliuretano 
semipermeável com poros fechados para 

impedir o extravasamento de liquidos, 
com alto gradiente de MVTR, permite 
respiração do tecido e vapores dágua. 
permite respiração do tecido e vapores 

dágua. Macio e fexivel assegura o 
conforto do paciente e permite absorção 
vertical do exudato, minimizando o risco 
de maceração da ferida. Para controle 
eficaz do exudato na fase de limpeza e 
granulação. Não necessita de fixação. 

UNIDADE 
    

115,00  20 

             
70,00  

        
72,00  

         
81,00  

10 4042 

CURATIVO HIDROATIVO,ESTÉRIL, não 
aderente, não oclusivo e atraumático. 
Composto por compressa hidroativa de 
petrolatum, impregnada com pomada á 
base de triglicerídeos. Em contato com as 
secreçoes da ferida forma um gel que 
mantém o meio úmido, estimulando 
epitelização e tecido de granulação. 

UNIDADE 45,00 100 
             
20,00  

        
25,00  

           
7,70  
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11 3824 

CURATIVO DE COMPRESSA não 
aderente composta por tecido impregnado 
com prata metálica/elementar com 
filamentos de poliamida revestidos e 
impregnados com base de triglicérides( 
ácidos graxos) que impede a aderência 
no leito da ferida e mantem meio úmido 
ideal e hidratação. Fino, macio e 
maleável, pode ser recortado e utilizado 
especialmente em lesões infectadas ou 
com elevada contaminação bacteriana 

UNIDADE 
    

178,00  60 

             
75,00  

     
165,00  

           
7,70  

12 3825 

CURATIVO ESTÉRIL, AUTO-ADESIVO 
ESTÉRIL DE VISCOSE, possui no centro 
uma compressa absorvente coberta com 
polietileno( não aderente), hipoalergênico( 
previne irritações na pele) e permeável ao 
ar e água.35CM X 10CM 

UNIDADE 15 100 
                    
-      

         
15,00  

                  

Os itens devidamente sinalizados na cor (cinza) referem-se as empresas vencedoras. 

 

  

Santo Antônio de Pádua/RJ, 30 de abril de 2019. 

Bruno Soares Ripardo 
Diretor Geral INVISA – Instituto Vida e Saúde 


