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DISCRIMINAÇÃO DO PEDIDO
Item
1

Material
1.30.01.0082-3

Unidade
UN

Quantidade

Valor Unitário

100,000

48,8500

Valor Estimado
4.885,00

Curativo hidrocelular com adesivo de silicone (Placa Allevyn) - 10 cm x 10 cm
Curativo autoadesivo de gel de silicone, hidrocelular, estéril, à prova d'água, com estrutura em camadas
combinando espuma hidrocelular, entre uma camada de contato com a ferida de gel de silicone adesivo
perfurado e uma película externa camada externa poliuretano à prova de água e de elevada permeabilidade,
incorpora uma malha central.
Finalidade: Utilizado no tratamento de queimaduras, feridas ulcerosas, cirúrgicas, necróticas, que apresentem
exsudação elevada, contribui para um protocolo de alívio da pressão, quando utilizado em associação com
dispositivos de alívio de pressão, ajuda na prevenção da contaminação bacteriana da ferida adere à pele íntegra
sem irritação ou aderência a ferida
Tamanho: 10 cm x 10 cm.

2

1.30.01.0083-1

UN

100,000

29,4500

2.945,00

Curativo hidrocelular com adesivo de silicone (Placa Allevyn) 7,5 cm x 7,5 cm
Curativo autoadesivo de gel de silicone, hidrocelular, estéril, à prova d'água, com estrutura em camadas
combinando espuma hidrocelular, entre uma camada de contato com a ferida de gel de silicone adesivo
perfurado e uma película externa camada externa poliuretano à prova de água e de elevada permeabilidade,
incorpora uma malha central.
Finalidade: Utilizado no tratamento de queimaduras, feridas ulcerosas, cirúrgicas, necróticas, que apresentem
exsudação elevada, contribui para um protocolo de alívio da pressão, quando utilizado em associação com
dispositivos de alívio de pressão, ajuda na prevenção da contaminação bacteriana da ferida adere à pele íntegra
sem irritação ou aderência a ferida
Tamanhos: 7.5 cm x 7,5 cm.

3

1.30.01.0084-0

UN

100,000

10,2500

1.025,00

Placa hidrocolóide - 10 cm x 10 cm.
Placa composta por uma camada interna autoadesiva hipoalergênica, contendo hidrocolóide (CMCcarboximetilcelulose sódica), poli-isobutileno e conservantes, uma camada externa de filme de poliuretano e um
liner, composto por papel siliconado, matriz elastomérica, com camada externa permeável a gases e vapores de
água.
Indicações: tratamento de feridas com leve a moderada exsudação, casos de abrasões e lacerações
superficiais, rachaduras da pele, úlceras de perna (venosas, arteriais e mistas), úlceras diabéticas e por
pressão (parcial e total), prevenção de lesões por pressão, excisões dermatológicas, áreas doadoras, incisões
cirúrgicas e feridas externas causadas por traumas.
Tamanho: 10 cm x 10 cm.
Tipo de Custo

Exercício

Estimativa de Custo Total

Local de Entrega RUA: HENRIQUE WIEZEL Nº 755
Bairro DISTRITO INDUSTRIAL
Dotação 2020 - 227 Vínculo: 01.312.0000
Classif. Funcional: 103020061 2078
Evento

8.855,00
Número 755

CEP13456-165

Elemento da Despesa 33903000 / 36 - MATERIAL HOSPITALAR

001.001 GERAL
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Observação e ou Exigencias Mínimas
PROCESSO 2020/799-03-10.
ATENDE A DEMANDA DO HOSPITAL DE CAMPANHA.

Fonte de Recursos/Convênio
FMS

Aplicação do Material

Lucimeire Cristina Coelho Rocha
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