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CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS  
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06  
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro - Maravilha – SC 
  
 

 

A empresa CRP COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E 

MEDICAMENTOS – EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 

nº CNPJ: 23.616.917/0001-10, com sede na Rua Valdemiro Cunha, 389 - Forquilhinha - CEP: 

88.106-520, na cidade de São José – Estado de Santa Catarina pede ESCLARECIMENTO 

REF. ao: 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 06/2020  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020 

 

Nos itens 141, 142 e 143 temos o seguinte descritivo: 
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Os descritivos citados acima solicitam dupla camada de 100% de 

carboximetilcelulose, costurado com fibra celulosica, deverá conter 1,2% de prata 

iônica, tal descritivo  direciona completamente ao produto Aquacel Extra AG+ da 

marca Convatec.  

 

 
 

Embasado em diversos estudos científicos, há confirmação que as coberturas precisam ter 

uma boa capacidade de absorção e absorção vertical, para que não haja maceração de bordas e 

aumento da lesão por excesso de umidade, assim o que interfere não é ter uma ou duas 

camadas e sim a capacidade elevada de absorção de tal camada, tanto que há evidências que 

curativos com cobertura dupla tem o mesmo desempenho absortivo que coberturas de 

camada única. Bem como os seus componentes, exercerem funções de absorção independente 

de ser 100% carboximetilcelulose até porque coberturas de hidrofibra com alginato de cálcio e 

carboximeticelulose, apresentam superior capacidade de absorção, absorção vertical, coesão e 

ainda mais a capacidade de hemostasia de pequenos sangramentos, o que favorece e muito 

para a evolução do processo cicatricial. Com base no relatado solicito a alteração do descritivo 

que traz: ”dupla camada de de 100% de carboximetilcelulose”, se direcionando ao 

produto Aquacel Extra Ag+ da marca Convatec, para composto por ”camada de 

hidrofibra com carboximetilcelulose, muito absortiva dupla ou única, podendo conter 

ou não alginato de cálcio”. 
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Conforme trecho abaixo do Consenso Internacional de Prata o qual afirma que a 

porcentagem de prata não interfere na eficácia antimicrobiana da cobertura, assim solicito 

que haja alteração no descritivo de 1,2,0% de prata iônica que se direciona ao produto 

Aquacel Extra Ag+, para que contenha de 0,1 a 2,0% de prata iônica.  

 
O presente edital não solicita a dispensação sustentada de prata, no entanto é uma 

ação de suma importância, já que assim há menos necessidade de troca do curativo (menos 

gastos) e o mesmo estará trazendo as condições necessárias no leito da lesão para que haja a 

evolução do processo cicatricial, como ação antimicrobiana contínua, diminuição do exsudato, 

conforme afirma o Consenso Internacional de Prata 

 

O produto BIATAIN ALGINATO AG cotado por nossa empresa é sim uma Cobertura de 

Hidrofibra, abaixo seu registro na Anvisa nº 10430310120. 

 

 



CRP Comércio de Produtos Nutricionais e 
e Medicamentos EIRELI 

 

 

Rua Valdemiro Cunha, nº 389, bairro Forquilhinha, São José/SC – CEP 88.106-520 

 

Conforme as especificações técnicas do produto Biatain Alginato Ag é uma cobertura 

de hidrofibra com alta capacidade de absorção, antimicrobiana, que apresenta diversos 

pontos específicos e indispensáveis para o processo cicatricial:  

 É indicado para o tratamento de feridas infectadas ou quando há risco de infecção;  

 Promove um ambiente úmido que favorece a cicatrização da ferida, evitando o trauma 

mecânico e dor na remoção da cobertura;  

 Forma gel coeso; 

 Possui atividade antimicrobiana em virtude da liberação da prata como componente 

ativo;  

 Biatain Alginato Ag forma uma barreira eficaz contra a penetração de microrganismos 

e reduz o odor das feridas infectadas;  

 Auxilia a hemostasia local durante o processo de cicatrização, controlando pequenos 

sangramentos em feridas superficiais;  

 Facilita o controle da exsudação moderada e alta;  

 Biatain Alginato Ag é útil em feridas com crostas e preenchimento de cavidades;  

 É indicado para o tratamento de feridas pós-operatórias, feridas traumáticas (lesões 

dérmicas, lesões traumáticas ou incisões), úlceras de perna, úlceras por pressão 

(escaras), úlceras diabéticas, áreas doadoras de pele e enxerto, feridas com cavidades e 

queimaduras superficiais e de espessura parcial;  

 Pode ser utilizado quando a bandagem ou terapia compressiva é indicada.  

   

Outro ponto relevante que devemos citar é a importância do produto realizar a absorção 

vertical e formação de gel coeso, afirma-se que Biatain Alginato Ag realiza absorção vertical 

graças à estrutura de fibras entrelaçadas, carboximetilcelulose e Alginato de Cálcio que 

assegura a absorção vertical do exsudato que o transforma em gel coeso assegurando menor 

risco de vazamentos e danos à pele peri-lesão. As imagens abaixo mostram exatamente o 

efeito de absorção vertical sem vazamentos: 
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Sendo assim, solicitamos a abertura do edital para aceitar o nosso produto visto que atende 
completamente a necessidade do Órgão. 
 

Nesses termos, pede deferimento. 
 
 

 
São José/SC, 17 de junho de 2020. 

 

 
____________________________ 
CAMILA RODRIGUES PRIM CALVI 
REPRESENTANTE LEGAL 
RG 6.150.806-6 
CPF 009.285.639-01 
 
 

 
 
 


		2020-06-17T08:24:11-0300
	CAMILA RODRIGUES PRIM CALVI:00928563901




