
Nº ITEM QUANTIDADE MATERIAL - DESCRITIVO UF VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL EMPRESA NOME DO PRODUTO EMBALAGEM

1 480

7202154878 - Cobertura absorvente de viscose e poliéster impregnado com

cloreto de sódio 20%. Desbrida de forma eficaz as necroses úmidas e promove a

limpeza de feridas exsudativas não infectadas ou infectadas, tais feridas superficial

ou de cavidade e fistulas. O curativo pode permanecer na lesão por até 24 horas.

Tamanho 2 x 100cm.

UN 33,73R$                             16.190,40R$              SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MESALT - MOLNLYCKE CX COM 10

2 480

7202154879 - Cobertura absorvente de viscose e poliéster impregnado com

cloreto de sódio 20%. Desbrida de forma eficaz as necroses úmidas e promove a

limpeza de feridas exsudativas não infectadas ou infectadas, tais feridas superficial

ou de cavidade e fistulas. O curativo pode permanecer na lesão por até 24 horas.

Tamanho 5 x 5cm.

UN 11,21R$                             5.380,80R$                SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MESALT - MOLNLYCKE CX C/ 30

3 480

7202154880 - Cobertura absorvente de viscose e poliéster impregnado com

cloreto de sódio 20%. Desbrida de forma eficaz as necroses úmidas e promove a

limpeza de feridas exsudativas não infectadas ou infectadas, tais feridas superficial

ou de cavidade e fistulas. O curativo pode permanecer na lesão por até 24 horas.

Tamanho 7,5 x 7,5cm.

UN 11,09R$                             5.323,20R$                SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MESALT - MOLNLYCKE CX C/ 30

4 480

7202154881 - Cobertura absorvente de viscose e poliéster impregnado com

cloreto de sódio 20%. Desbrida de forma eficaz as necroses úmidas e promove a

limpeza de feridas exsudativas não infectadas ou infectadas, tais feridas superficial

ou de cavidade e fistulas. O curativo pode permanecer na lesão por até 24 horas.

Tamanho 10x 10cm.

UN 14,00R$                             6.720,00R$                SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MESALT - MOLNLYCKE CX C/ 30

5 480

7202154899 - Curativo autoaderente, atraumático, recortável e flexível, composto

por 3 camadas: silicone em contato com a ferida, uma almofada absorvente

flexível de espuma de poliuretano e filme semipermeável de poliuretano. Tamanho

20 x 20cm.

UN 101,77R$                          48.849,60R$              SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MEPILEX - MOLNLYCKE CX C/ 5

6 480

7202154900 - Curativo com 5 camadas, alta flexibilidade que permite que o

curativo se mova para qualquer direção, reduzindo o estresse da pele. Com alta

absorção, flexível, formado por camada de silicone suave, seguida de uma camada

de transferência composta por espuma de poliuretano, camada dispersiva de

viscose e poliéster, seguida de camada de algodão e poliacrilato de alta absorção

perfurada, camada de filme de poliuretano semipermeável contra vírus e

bactérias. Tamanho: 10 x 10cm.

UN 56,58R$                             27.158,40R$              SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MEPILEX BORDER FLEX MOLNLYCKE CX C/ 5

7 480

7202154901 - Curativo com 5 camadas, alta flexibilidade que permite que o

curativo se mova para qualquer direção, reduzindo o estresse da pele. Com alta

absorção, flexível, formado por camada de silicone suave, seguida de uma camada

de transferência composta por espuma de poliuretano, camada dispersiva de

viscose e poliéster, seguida de camada de algodão e poliacrilato de alta absorção

perfurada, camada de filme de poliuretano semipermeável contra vírus e

bactérias. Tamanho: 15 x 15cm.

UN 105,96R$                          50.860,80R$              SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MEPILEX BORDER FLEX MOLNLYCKE CX C/ 5

8 480

7202154902 - Curativo com 5 camadas, alta flexibilidade que permite que o

curativo se mova para qualquer direção, reduzindo o estresse da pele. Com alta

absorção, flexível, formado por camada de silicone suave, seguida de uma camada

de transferência composta por espuma de poliuretano, camada dispersiva de

viscose e poliéster, seguida de camada de algodão e poliacrilato de alta absorção

perfurada, camada de filme de poliuretano semipermeável contra vírus e

bactérias. Tamanho: 15 x 20cm.

UN 132,72R$                          63.705,60R$              SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MEPILEX BORDER FLEX MOLNLYCKE CX C/ 5

9 480

7202154903 - Curativo com 5 camadas, alta flexibilidade que permite que o

curativo se mova para qualquer direção, reduzindo o estresse da pele. Com alta

absorção, flexível, formado por camada de silicone suave, seguida de uma camada

de transferência composta por espuma de poliuretano, camada dispersiva de

viscose e poliéster, seguida de camada de algodão e poliacrilato de alta absorção

perfurada, camada de filme de poliuretano semipermeável contra vírus e

bactérias. Tamanho: 12,5 x 12,5cm.

UN 73,51R$                             35.284,80R$              SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MEPILEX BORDER FLEX MOLNLYCKE CX C/ 5



10 480

7202154904 - Curativo com 5 camadas, audoaderente, atraumático, absorvente,

formado por camada de silicone suave, seguida de uma camada de transferência

composta por espuma de poliuretano, camada dispersiva de viscose e poliéster,

camada de algodão e poliacrilato de alta absorção, camada de filme de poliuretano

semipermeável. Tamanho 7,5 x 7,5cm.

UN 37,77R$                             18.129,60R$              SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MEPILEX BORDER MOLNLYCKE CX C/ 5

11 480 7202154905 - ITEM DESCREDENCIADO UN SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MEPILEX BORDER MOLNLYCKE CX C/ 5

12 480 7202154906 -ITEM DESCREDENCIADO UN SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MEPILEX BORDER MOLNLYCKE CX C/ 5

13 480 7202154907 - ITEM DESCREDENCIADO UN SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MEPILEX BORDER MOLNLYCKE CX C/ 5

14 480 7202154908 - ITEM DESCREDENCIADO UN SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MEPILEX BORDER MOLNLYCKE CX C/ 5

15 480

7202154909 - Curativo com 5 camadas, audoaderente, atraumático, absorvente,

formado por camada de silicone suave, seguida de uma camada de transferência

composta por espuma de poliuretano, camada dispersiva de viscose e poliéster,

camada de algodão e poliacrilato de alta absorção, camada de filme de poliuretano

semipermeável. Tamanho 10 x 30cm.

UN 102,53R$                          49.214,40R$              SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MEPILEX BORDER MOLNLYCKE CX C/ 5

16 480

7202154913 - 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: 5 x 5cm.

UN 29,00R$                             13.920,00R$              SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EXUFIBER AG MOLNLYCKE CX C/ 10

17 480

7202154914 - 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: 10 x 10cm.

UN 57,47R$                             27.585,60R$              SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EXUFIBER AG MOLNLYCKE CX C/ 10

18 480

7202154915 - 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: 15 x 15cm.

UN 86,82R$                             41.673,60R$              SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EXUFIBER AG MOLNLYCKE CX C/ 10

19 480

7202154916 - 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: 2 x 45cm.

UN 58,74R$                             28.195,20R$              SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EXUFIBER AG MOLNLYCKE CX C/ 5

20 480

7202154917 - 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.

UN 292,00R$                          140.160,00R$           SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EXUFIBER AG MOLNLYCKE CX C/ 5

21 480

7202154918 - 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: 10 x 12cm.

UN 62,08R$                             29.798,40R$              SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EXUFIBER AG MOLNLYCKE CX C/ 10

22 480

7202154919 - Curativo de fibras gelificantes, composto por 100% de não tecido

estéril de fibras álcool polivinílico (PVA). Possui alta absorção e retenção de fluídos,

resistente a 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: 5 x 5cm.

UN 22,85R$                             10.968,00R$              SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EXUFIBER  MOLNLYCKE CX C/ 10



23 480

7202154920 - Curativo de fibras gelificantes, composto por 100% de não tecido

estéril de fibras álcool polivinílico (PVA). Possui alta absorção e retenção de fluídos,

resistente a 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: 10 x 10cm.

UN 40,16R$                             19.276,80R$              SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EXUFIBER  MOLNLYCKE CX C/ 10

24 480

7202154921 - Curativo de fibras gelificantes, composto por 100% de não tecido

estéril de fibras álcool polivinílico (PVA). Possui alta absorção e retenção de fluídos,

resistente a 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: 15 x 15cm.

UN 74,00R$                             35.520,00R$              SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EXUFIBER  MOLNLYCKE CX C/ 10

25 480

7202154922 - Curativo de fibras gelificantes, composto por 100% de não tecido

estéril de fibras álcool polivinílico (PVA). Possui alta absorção e retenção de fluídos,

resistente a 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: 2 x 45cm.

UN 59,25R$                             28.440,00R$              SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EXUFIBER  MOLNLYCKE CX C/ 5

26 480

7202154945 - Curativo para região sacral, 5 camadas, autoaderente, atraumático,

absorvente, formato por camada de silicone suave, seguida de uma camada de

transferência composta por espuma de poliuretano, camada dispersiva composta

de viscose e poliéster, camada de algodão e poliacrilato de alta absorção e camada

de filme de poliuretano semipermeável. Tamanho 22 x 25cm.

UN 157,84R$                          75.763,20R$              SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MEPILEX BORDER SACRUM MOLNLYCKE CX C/ 5

27 480

7202154933 - 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: 15 x 20cm.

UN 166,15R$                          79.752,00R$              SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MEPILEX TRANSFER MOLNLYCKE CX C/ 5

28 480

7202154934 - 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.

UN 372,30R$                          178.704,00R$           SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MEPILEX TRANSFER MOLNLYCKE CX C/ 4

29 480

7202154936 - Curativo primário, transparente, atraumático, poroso e flexível,

composto por tela de poliuretano, revestida de silicone suave em um lado. Pode

permanecer no mesmo local até 14 dias. Indicações anbrações cutâneas, feridas

suturadas, queimaduras de segundo grau, lacerações, enxertos de espessura

parcial ou integral, pé diabético, ulcera venosa e arteriais. Pode ser utilizado como

proteção sem exsudato e pele frágil. Tamanho 7,5 x 10 cm.

UN 57,19R$                             27.451,20R$              SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MEPITEL ONE MOLNLYCKE CX C/ 10

30 480

7202154939 - 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 10cm.

UN 108,08R$                          51.878,40R$              SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MEPILEX AG MOLNLYCKE CX C/ 5

31 480

7202154940 - 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.

UN 153,75R$                          73.800,00R$              SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MEPILEX AG MOLNLYCKE CX C/ 5

32 480

7202154941 - 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 15 x 15cm.

UN 161,35R$                          77.448,00R$              SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MEPILEX AG MOLNLYCKE CX C/ 5



33 480

7202154942 - 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 20 x 20cm.

UN 306,33R$                          147.038,40R$           SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MEPILEX AG MOLNLYCKE CX C/ 5

34 480

7202154943 - 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 20 x 50cm.

UN 827,43R$                          397.166,40R$           SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MEPILEX AG MOLNLYCKE CX C/ 2


