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Estudo Técnico Preliminar

1. Informações Básicas

Número do processo: 00089.001590/2021-06

2. Descrição da necessidade

Constitui o objeto deste ETP a aquisição de Material de consumo para atendimento do Programa de Implantação dos
Ambulatórios de Estomaterapia da Rede Pública Estadual de Saúde, vinculada a graduação e pós graduação da Universidade
Estadual do Piauí -UESPI. 

A Estomaterapia é uma especialidade de Enfermagem que atua na prevenção tratamento e reabilitação de pessoa com feridas
complexas, drenos, fístulas, estomias, incontinência urinária e anal. As evidencias científicas demostram que o cuidado
preventivo, avaliação e tratamento adequado reduzem os agravos de saúde pública, no que tange a redução de amputação por
diabetes, morbidade e mortalidade por feridas crônicas, dermatites e complicações por estomias de eliminação intestinal, bem
como, diminuem as internações e agravos relacionados ao cuidado inadequado de pessoas com incontinências urinária e anal. 

Os itens solicitados serão de acordo com as especificações, quantitativos e condições constantes que se faz necessária por se
tratar de material de consumo para atendimento de pessoas com feridas, estomias e incontinências que apresentem lesões agudas
ou crônicas, atendidas no serviço público, o qual visa atender de forma contínua as demandas originárias de diversos setores
assistenciais e subsidiar o funcionamento do Ambulatório de Estomaterapia, além de garantir a assistência direta à pessoas com
agravos de saúde ligadas a esta especialidade que tem ampla atuação em diversas áreas de saúde, devido ao perfil dos pacientes
atendidos Ressalta-se que a UESPI, conta com Campi com cursos nas áreas da Saúde, Pós Graduação em Estomaterapia com
acreditação Nacional pela Sociedade de Estomaterapia e Internacional pelo World Council Of Enterostomal Therapists (WCET)
o que denota o compromisso da Universidade com excelência na formação e atendimento à comunidade, baseado nas evidências
cientificas.

A utilização de curativos apropriados, mediante avaliação e indicação correta, auxilia no tratamento das lesões e, por sua vez,
acaba por reduzir o tempo de internação, diminuir os gastos hospitalares e acelerar a cicatrização, com consequente redução de
custos a longo prazo e qualidade de vida as pessoas atendidas de forma individual e especializada

 

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Coordenação de Especialização em Estomaterapia Sandra Marina Gonçalves Bezerra

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

A aquisição dos produtos se dará por meio da modalidade de Pregão Eletrônico  em observância às disposições da Decreto
estadual 15.093/2013,   lei Estadual 7.482/2021, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de
setembro de 2019, do Decreto  nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013,   da Instrução
Normativa SLTI/MP  nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de
outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,

Serão realizados os encaminhamentos conforme amparo legal acima, que seguirá com critérios técnicos quanto a seleção da
proposta mais vantajosa para a instituição, ou seja, no melhor preço, desde que atendidos os requisitos técnicos do insumo. A
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avaliação técnica é realizada por equipe dedicada a este fim, com apoio da área requisitante. Deverá atender ao descritivo técnico
do item licitado e cumprir com os requisitos de qualidade e funcionalidade. A avaliação poderá ser realizada através da
documentação técnica e também por meio de teste de amostras.

Lembrando, ainda, que além da  para seleção da proposta, o licitante deverá cumprir com demais exigênciasqualificação técnica
constantes em Edital, onde serão avaliados os pontos: habilitação jurídica, habilitação fiscal e trabalhista e qualificação
econômica financeira.

5. Levantamento de Mercado

O estudo de mercado constará através dos preços referenciais no Processo SEI-PI nº 00089.001590/2021-06, como condição
indispensável para o confronto e exame de propostas em licitação. Serão utilizados como referenciais de pesquisa de peços

INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021 (Dispõe sobre o procedimentoconforme 
administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da
administração pública federal direta, autárquica e fundacional) e Legislações Correlatas sendo que o preço de referência aceitável
para a aquisição será subsidiado pela média obtida na pesquisa de preços.

6. Descrição da solução como um todo

A aquisição dos produtos se dará por meio da modalidade de Pregão Eletrônico.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades a serem adquiridas foram definidas com base na demanda apontada pela área, considerando análise do projeto. A
partir disso, foi projetado quantitativo para consumo durante o periodo do mesmo,  acrescido de margem de segurança. O
quantitativo consta expressamente no documento plano de trabalho.

 

 

LOTE: 01 - MATERIAIS E INSUMOS DE ENFERMAGEM

ITEM DESCRIÇÃO
IDENTIFICAÇÃO 

CATMAT

UNID. 
DE 

MEDIDA
QUANT

VALOR 
UNIT.

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO

1
Compressa de gaze 100% algodão impregnada em 
poliexametileno biguanida a 0,2% estéril. Tamanho 
aproximado: 15 cm x 17 cm

478820 UN. 500 27,95 R$ 13.975,00

2
Curativo de espuma de poliuretano com p h m b 0,5%, 
não aderente, hidrofílica, realiza absorção vertical. 
Tamanho aproximado: 10 cm x 10 cm

479039 UN. 1000 119,65
R$ 

119.650,00

3

Curativo de biocelulose estéril com alta capacidade de 
permeabilidade seletiva adere ao local da ferida 
proporcionando meio ideal para cicatrização. Tamanho 
aproximado: 7,5 a 10 cm x 7,5 a 10cm

450128 UN. 100 29,98 R$ 2.998,00
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4 Protetor cutâneo, aspecto físico em creme composição 
parafina, glicerol e outros com finalidade de creme de 
barreira

430103 UN. 100 31,75 R$ 3.175,00

5 Papaína concentrada 4% – forma farmacêutica creme 
de 30 g 17958 UN. 500 33,75 R$ 16.875,00

6

Aparelho diagnóstico terapêutico, tipo Diapasão, usado 
por profissionais de saúde para avaliação da 
sensibilidade vibratória em pacientes diabéticos. 
Material: Aço inoxidável,, Frequência 128 Hz. Registro 
na ANVISA

466475 UN. 199 139,48 R$ 27.756,52

7
Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, para curativo, 
modelo dente de rato , 14 a 16 364962 UN. 300 27,18 R$ 8.154,00

8
Instrumental tipo tesoura curva, material em aço 
cortante 12 a 16 cm 32148 UN. 500 30,37 R$ 15.185,00

9
Gel dermatoprotetor a base de Acidos graxos essenciais 
(AGE), Triglicerídios de cadeia média ácidos graxos 
essenciais

348002 UN. 200 7,13 R$ 1.426,00

10

Solução antisséptica com polihexanida, betaína na 
concentraçao de 0,1 a 0,2% , para Limpeza e 
descontaminação de ferida, Tamanho entre 100 a 200 
ml. Preferencialmente Spray. Registrado na ANVISA

458949 UN. 100 80,26 R$ 8.026,00

11

Compressa ou malha não aderente, constituida de 
acetato de celulose ou gaze rayon, impregnada com 
acido graxo essências podendo conter óleos como coco, 
copaíba, melaleuca e vitaminas Tamanho aproximado: 
7,50cm x 7,50cm com variação de 7,5 a 15 cm

396708 UN. 2000 6,69 R$ 13.380,00

12

Compressa ou malha não aderente, constituida de 
acetato de celulose ou gaze rayon, impregnada em 
petrolato, óleos e ou parafina. Tamanho
aproximado: 7,50 cm x15cm

396709 UN. 1000 6,94 R$ 6.940,00

13

Curativo composto no mínimo por fibras de alginato de 
cálcio e sódio que realizam drenagem vertical do 
exsudado, permitem a remoção sem trauma ao tecido 
neoformado e promovem hemostasia. Tamanho 
aproximado: 10 x 10 cm. ( variância de -1 a +1 cm)

402812 UN. 2000 11,07 R$ 22.140,00

14
Material acetato de celulose, revestimento de colágeno, 
porosa. Dimensão cerca 10x10 cm. Tamanho 
aproximado: 10 x 10 cm (variância de -1 a +1 cm)

407180 UN. 600 24,37 R$ 14.622,00
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15
Curativo com carvão ativado associado à prata, que 
auxilia no controle do odor e realiza drenagem vertical 
do exsudado. Recortável. Tamanho aproximado: 
(10x10 cm) (variância de -1 a +1 cm)

411386 UN. 1500 48,32 R$ 72.480,00

16

Curativo de espuma absorvente, com camada externa 
de silicone que protege a lesão de contaminação, 
impermeável e transpirável, à prova de umidade e 
bactérias. Tamanho aproximado: 10 cm x 10 cm

402565 UN. 500 30,00 R$ 15.000,00

17
Hidrogel transparente em placa ou impregnado em gaze 
não aderente que ajuda a manter o meio úmido. 
Tamanho aproximado: 10 cm x 10 cm

406841 UN. 102 1,67 R$ 170,34

18

Curativo, tipo hidrocolóide, material poliuretano, 
revestimento revestido com alginato de cálcio e 
carmelose, permeabilidade semipermeável, 
componentes não aderente, esterelidade estéril, uso 
único, embalagem embalagem individualDimensão 
aproximado: 10x10 cm

406756 UN. 100 7,88 R$ 788,00

19

Bandagem elástica de algodão/viscose, nylon e lycra, 
com uma linha central amarela e dois indicadores de 
extensão retangulares para pernas de diferentes 
tamanhos.

135046 UN. 80 93,41 R$ 7.472,80

20 Papaína composição pura, dosagem 1g, resistente a 
temperatura precise de conservação em geladeira 333663 UN. 6000 23,07 R$ 

138.420,00

21
Estesiômetro: composição 7 tubos com 1 filamento 
duplo de nylon especial de 10g, aplicado a teste de 
sensibilidade cutânea

340321 UN. 50 246,32 R$ 12.316,00

22
Papaína concentrada 10% – forma farmacêutica creme 
30 g 398255 UN. 600 16,89 R$ 10.134,00

23
Estesiometro: composição 1 filamento duplo de nylon 
especial de 10g , aplicado a teste de sensibilidade 
cutânea

458616 UN. 300 58,62 R$ 17.586,00

24
Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, para curativo, 
modelo anatômica, tamanho 14 a 16 cm. 467861 UN. 300 28,82 R$ 8.646,00

25

Película protetora cutânea de spray, isenta de alcool, 
transparente, resistente a água e permeável ao ar, 
Produto deve conter registro na ANVISA. Frascom 
entre 20 a 50 ml

63398 UN. 50 215,39 R$ 10.769,50

26
Curativo de espuma de poliuretano com prata, ação 
bactericida, não adesivo, absorvente, para feridas com 
moderada a alta exsudação. Tamanho 10 cm x 10 cm

104558 UN. 220 140,01 R$ 30.802,20
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27

Compressa de gaze 100% algodão impregnada em 
poliexametileno biguanida a 0,2% estéril com 
apresentação em rolo. Tamanho aproximado: 11 cm x 
3,7 metros

269972 UN. 400 20,54 R$ 8.216

28

Filme transparente em rolo consiste de um filme de 
poliuretano adesivo transparente de fácil aplicação, 
hipoalergênico, impermeável, flexível, que se adapta 
aos contornos da pele e dos dispositivos a serem 
fixados. Tamanho aproximado: 10 a 15 cm x 10 metros.

357711 UN. 100 68,93 R$ 6.893,00

29

Bota de Unna bandagem contendo uma pasta de óxido 
de zinco que não endurece, adapta-se aos contornos da 
perna. Embalagem estéril. Tamanho aproximado: 10,2
cm x 9,14cm.

319905 UN. 2000 7,79 R$ 15.580,00

30

Bandagem elástica multicamadas- terapia compressiva 
composta por no mínimo duas camadas e exercem 
pressão terapêutica facilitando o retorno venoso. Com 
linha ou outro indicador de extensão.

422409 UN. 99 38,97 R$ 3.858,03

31

Curativo de hidrofibra (100% fibra de 
carboximetilcelulose sódica) e prata iônica com ação 
quelante e surfactante contra o biofilme. Tamanho 10 x 
10 cm.

433002 UN. 100 25,65 R$ 2.565,00

TOTAL LOTE 01
R$ 

635.999,39

 

8. Estimativa do Valor da Contratação

Os estudos sobre preços referenciais constam no Processo nº    00089.001590/2021-06, estima-se que o valor será  de   R$
635.999,39 conforme pesquisa de preços realiziada  em anexo a este ETP, a fim de realização do projeto

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

O critério de julgamento da pretendida contratação é Menor Preço por item e a solciitações de entrega sera conforme a demanda 
do projeto.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não existem contratações correlatas ou interdependentes com relação a este objeto por esta EIS.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Os itens previstos nesta contratação estão de acordo com o planejamento anual da instituição
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12. Resultados Pretendidos

Pretende-se com a aquisçao destes mateirais  de consumo o  atendimento do Programa de Implantação dos Ambulatórios de
Estomaterapia da Rede Pública Estadual de Saúde, vinculada a graduação e pós graduação da Universidade Estadual do Piauí -
UESPI. 

 

13. Providências a serem Adotadas

Não se aplica.

14. Possíveis Impactos Ambientais

A instituição reconhece a importância do tema no aspecto de resíduos hospitalares. O gerenciamento de exige
adequado manejo para evitar que esses materiais se tornem veículos de doenças ou gerem riscos de acidentes
durante o tratamento.

Para tanto, salienta-se que na instituição há equipe dedicada ao serviço de gerenciamento de resíduos hospitalares
com processos e fluxos estabelecidos com base na legislação pertinente, de modo a realizar este trabalho de evitar
impactos ambientais

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação.

16. Responsáveis

Responsável pelo setor que realizou a Pesquisa de Preço - Portaria FUESPI nº 204 de 05 de Fevereiro de 2018

 

SUZANE DA SILVA PEREIRA
Chefe da DMP

 

 

Matr.0270173-1, Coordenadora

 

SANDRA MARINA GONÇALVES BEZERRA
Coordenadora
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Lista de Anexos
Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados 
diretamente a este documento.

Anexo I - PLANILHA_ESTOMATERAPIA_1_3.pdf (60.25 KB)
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MATERIAIS E INSUMOS DE ENFERMAGEM

ITEM DESCRIÇÃO QUANT

1 UN. 500  R$         27,95  R$       13.975,00 

2 UN. 1000  R$       119,65  R$     119.650,00 

3 UN. 100  R$         29,98  R$         2.998,00 

4 UN. 100  R$         31,75  R$         3.175,00 

5 UN. 500  R$         33,75  R$       16.875,00 

6 UN. 199  R$       139,48  R$       27.756,52 

7 UN. 300  R$         27,18  R$         8.154,00 

8 UN. 500  R$         30,37  R$       15.185,00 

9 UN. 200  R$           7,13  R$         1.426,00 

10 UN. 100  R$         80,26  R$         8.026,00 

11 UN. 2000  R$           6,69  R$       13.380,00 

12 UN. 1000  R$           6,94  R$         6.940,00 

13 UN. 2000  R$         11,07  R$       22.140,00 

UNID. DE 
MEDIDA

VALOR 
UNIT. 

MÉDIO

VALOR TOTAL 
MÉDIO

Compressa  de  gaze  100%  algodão 
impregnada  em  poliexametileno biguanida  a  
0,2% estéril.  Tamanho
aproximado:  15  cm  x  17  cm
Curativo  de  espuma  de  poliuretano com  p h   
m   b   0,5%,   não   aderente,   hidrofílica, 
realiza      absorção      vertical.      Tamanho
aproximado: 10  cm  x  10  cm
Curativo de biocelulose estéril com alta 
capacidade de permeabilidade seletiva adere ao 
local da ferida proporcionando meio ideal para 
cicatrização. Tamanho
aproximado: 7,5 a 10 cm x 7,5 a 10cm
Protetor  cutâneo,  aspecto  físico  em  creme 
composição  parafina,   glicerol  e  outros com 
finalidade  de  creme  de  barreira
Papaína     concentrada     4%     –     forma 
farmacêutica creme de 30 g
Aparelho  diagnóstico  terapêutico,  tipo 
Diapasão,  usado  por  profissionais  de saúde  
para avaliação da sensibilidade vibratória  em 
pacientes  diabéticos.
Material:  Aço inoxidável,, Frequência 128 Hz. 
Registro na ANVISA
Pinça   cirúrgica,  material  aço  inoxidável,
para  curativo,  modelo  dente  de  rato  ,  14  a 
16
Instrumental  tipo  tesoura   curva,  material em 
aço cortante  12 a 16 cm
gel  dermatoprotetor  a  base  de  Acidos graxos  
essenciais  (AGE),  Triglicerídios  de cadeia
média  ácidos  graxos  essenciais

Solução  antisséptica  com  polihexanida, 
betaína  na  concentraçao  de  0,1  a  0,2%  , para 
Limpeza e  descontaminação  de ferida,  
Tamanho  entre  100  a  200  ml.
Preferencialmente Spray. Registrado  na 
ANVISA
Compressa     ou     malha     não     aderente, 
constituida   de   acetato   de   celulose   ou gaze  
rayon,
impregnada   com   acido   graxo   essências 
podendo  conter óleos  como coco,  copaíba, 
melaleuca       e       vitaminas       Tamanho 
aproximado:    7,50cm    x    7,50cm    com
variação de 7,5 a 15 cm
Compressa     ou     malha     não     aderente, 
constituida    de   acetato    de    celulose    ou 
gaze    rayon,   impregnada    em    petrolato, 
óleos     e             ou     parafina.     Tamanho
aproximado:  7,50  cm  x15cm
Curativo    composto     no     mínimo     por 
fibras  de  alginato  de  cálcio  e  sódio  que 
realizam  drenagem  vertical  do  exsudado, 
permitem a remoção sem trauma ao tecido 
neoformado     e    promovem    hemostasia. 
Tamanho    aproximado:    10    x    10    cm. 
( variância de -1 a +1 cm)



14 UN. 600  R$         24,37  R$       14.622,00 

15 UN. 1500  R$         48,32  R$       72.480,00 

16 UN. 500  R$         30,00  R$       15.000,00 

17 UN. 102  R$           1,67  R$            170,34 

18 UN. 100  R$           7,88  R$            788,00 

19 UN. 80  R$         93,41  R$         7.472,80 

20 UN. 6000  R$         23,07  R$     138.420,00 

21 UN. 50  R$       246,32  R$       12.316,00 

22 UN. 600  R$         16,89  R$       10.134,00 

23 UN. 300  R$         58,62  R$       17.586,00 

24 UN. 300  R$         28,82  R$         8.646,00 

25 UN. 50  R$       215,39  R$       10.769,50 

26 UN. 220  R$       140,01  R$       30.802,20 

27 UN. 400  R$         20,54  R$         8.216,00 

material  acetato  de  celulose,  revestimento de   
 colágeno,    porosa.    Dimensão    cerca 10x10  
cm. Tamanho  aproximado:  10  x  10 cm 
(variância de -1 a +1 cm)
Curativo  com  carvão  ativado  associado  à 
prata,  que  auxilia  no  controle  do  odor  e 
realiza   drenagem   vertical   do   exsudado. 
Recortável.  Tamanho  aproximado:  (10x10 
cm) (variância de -1 a +1 cm)
Curativo    de    espuma    absorvente,    com 
camada  externa  de  silicone  que  protege  a 
lesão   de   contaminação,    impermeável    e 
transpirável,    à    prova    de    umidade    e 
bactérias.  Tamanho  aproximado:  10  cm  x
10  cm
Hidrogel     transparente     em     placa     ou 
impregnado   em   gaze   não   aderente   que 
ajuda  a  manter  o  meio  úmido.  Tamanho
aproximado: 10 cm x 10 cm
Curativo,     tipo     hidrocolóide,     material 
poliuretano,   revestimento   revestido   com 
alginato      de     cálcio      e      carmelose, 
permeabilidade               semipermeável, 
componentes   não   aderente,   esterelidade 
estéril,  uso  único,  embalagem  embalagem 
individualDimensão    aproximado:    10x10
cm
Bandagem    elástica    de    algodão/viscose, 
nylon   e   lycra,   com   uma   linha   central 
amarela   e   dois   indicadores   de   extensão
retangulares    para    pernas    de    diferentes 
tamanhos.
Papaína   composição   pura,   dosagem   1g, 
resistente     a    temperatura      precise     de
conservação em  geladeira
Estesiometro:  composição  7  tubos  com  1 
filamento   duplo   de    nylon   especial   de
10g,   aplicado   a   teste   de   sensibilidade 
cutânea
Papaína     concentrada     10%     –     forma 
farmacêutica creme 30 g
Estesiometro:    composição    1    filamento
duplo de  nylon especial de  10g , aplicado a 
teste de sensibilidade cutânea
Pinça   cirúrgica,  material  aço  inoxidável, para 
 curativo,  modelo  anatômica,  tamanho
14 a 16 cm.
Película    protetora    cutânea    de    spray, 
isenta   de   alcool,   transparente,   resistente a  
água  e permeável  ao  ar,  Produto  deve conter   
 registro    na    ANVISA.    Frascom
entre  20  a  50  ml
Curativo  de  espuma  de  poliuretano  com 
prata,    ação    bactericida,    não    adesivo, 
absorvente,  para  feridas  com  moderada  a alta 
exsudação. Tamanho 10 cm x 10 cm
Compressa     de     gaze     100%     algodão 
impregnada          em           poliexametileno 
biguanida       a       0,2%      estéril       com 
apresentação        em        rolo.        Tamanho
aproximado:  11  cm  x  3,7  metros



28 UN. 100  R$         68,93  R$         6.893,00 

29 UN. 2000  R$           7,79  R$       15.580,00 

30 UN. 99  R$         38,97  R$         3.858,03 

31 UN. 100  R$         25,65  R$         2.565,00 

TOTAL R$ 635.999,39

Filme   transparente   em   rolo   consiste   de um 
     filme      de      poliuretano      adesivo 
transparente        de        fácil        aplicação, 
hipoalergênico,  impermeável,  flexível,  que se   
adapta   aos   contornos   da   pele  e   dos 
dispositivos   a   serem   fixados.   Tamanho 
aproximado: 10 a 15 cm x 10 metros.
Bota   de   Unna   bandagem   contendo   uma 
pasta de óxido de zinco que não endurece, 
adapta-se     aos     contornos     da     perna. 
Embalagem  estéril.  Tamanho  aproximado:
10,2cm x 9,14cm.
Bandagem  elástica  multicamadas-  terapia 
compressiva   composta   por   no   mínimo duas 
    camadas      e      exercem      pressão 
terapêutica   facilitando   o   retorno   venoso. 
Com linha  ou  outro indicador de extensão.
Curativo   de   hidrofibra   (100%   fibra   de 
carboximetilcelulose     sódica)     e     prata 
iônicacom    ação   quelante   e   surfactante
contra o biofilme. Tamanho 10 x 10 cm.


