ANEXO I – PLANILHA DE MATERIAIS EMERGENCIAIS - COVID-19

ITEM

DESCRIÇÃO

Código

1

Turbante desc. fem. em falso
tecido pol/poliprop. Caixa
com 100 unidades

4695

2

Compressa de gaze estéril
7,5cm x 7,5cm c/13 fios
(pcte c/10)

4401

Descrição Detalhada
Turbante descartável, tipo touca, atóxica, confeccionada em falso tecido,
polipropileno, 20g/m2, formato anatômico, sanfonada, com elástico
hipoalergênico com excelente acabamento, que garanta a proteção dos
cabelos sem comprimir orelhas e testa. Embalagem contendo identificação,
data de fabricação, nº de lote, prazo de validade e registro do ministério da
Saúde.
Compressa de Gaze 7,5cm x 7,5cm, estéril, com 13 fios, 05 dobras e 08
camadas em 100% algodão. Deve ser macia e ter boa absorção de fluidos.
Pacote com 10 unidades, embalagem que mantenha a esterilização e seja
de fácil abertura garantindo a tecnica asséptica, contendo externamente
dados de identificação, validade, e registro no ministério da saúde.

UND

CX

QTD

2.000

PAC

80.000

Escova dupla face para anti-sepsia das mãos e ante-braços apropriada para
limpeza das unhas e para degermação da pele, uso único, composta por
corpo plástico flexível dotado de cerdas macias, capaz de favorecer a limpeza
da pele sem causar abrasão, e de esponja de poliuretano uniformemente
impregnada com aproximadamente 22 ml solução de digluconato de
UND
clorexidina 2% com tensoativos. Descartável, estéril e de uso único.
Embalagem plástica individual, que não permita evaporação ou desperdício
da solução, contendo 01 unidade, na qual constem dados de identificação,
lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA.

100

3

Escova para lavar unhas com
solução de clorexidina a 2%

4397

4

Solução gluconato clorexidina
aquoso 0,2% 100ml

4720

Solução gluconato clorexidina aquoso 0,2% 100ml

FR

100

4298

Álcool etílico 70% ( Almotolia) - acondicionado em, frasco de 100ml,
contendo em seu rótulo, nº de registro no ministério da saúde, dados do
fabricante, nome do responsável técnico, nº do lote, nº de lote e validade do
produto

FR

22.200

4478

Máscara cirúrgica descartável, retangular, sanfonada, 03 camadas,
antialérgica, hidrorepelente, com elástico, cor branca, tripla, (com filtro EFB 97% de retenção bacteriológica), com elástico para fixação nas aurículas,
dispositivo para ajuste nasal, 100% polipropileno não inflamável, embalagem
com 10 unidades, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo de validade e registro do Ministério da
Saúde. Validade mínima de 12 meses.

UND

5

6

Álcool etílico 70%

100 ml

Máscara cirúrgica tripla
descartável
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7

8

9

10

11

Seringa descartável 10ml - s/
agulha bico lock

Seringa descartável 20ml - s/
agulha bico lock

Seringa descartável 03ml - s/
agulha bico lock

Seringa descartável 05ml - s/
agulha bico lock

Luva proc. nitrílica sem talco/
amido não estéril - tamanho
grande. Caixa com 100
unidades

4861

Seringa descartavel; em plastico,atoxico,apirogenico integro, transparente,
sem agulha; apresentando rigidez e resistencia mecanica na sua utilizacao;
corpo com graduacao a cada 1ml, serigrafia resistente, nitida e indelevel;
embolo com anel de vedacao de borracha na ponta; bico luer lock; esteril;
siliconizada com deslizamento suave e uniforme, anel de retencao no
cilindro; com capacidade de 10ml; embalado indiv.em material que promova
barreira microbiana de abertura e transferencia asseptica

UND

200.000

4862

Seringa descartavel; em plastico,atoxico,apirogenico integro, transparente,
sem agulha; apresentando rigidez e resistencia mecanica na sua utilizacao;
corpo com graduacao a cada 1ml, serigrafia resistente, nitida e indelevel;
embolo com anel de vedacao de borracha na ponta; bico luer lock; esteril;
siliconizada com deslizamento suave e uniforme, anel de retencao no
cilindro; com capacidade de 20ml; embalado indiv.em material que promova
barreira microbiana de abertura e transferencia asseptica

UND

65.000

4858

Seringa descartavel; em plastico,atoxico,apirogenico integro, transparente,
sem agulha; apresentando rigidez e resistencia mecanica na sua utilizacao;
corpo com graduacao a cada 1ml, serigrafia resistente, nitida e indelevel;
embolo com anel de vedacao de borracha na ponta; bico luer lock; esteril;
siliconizada com deslizamento suave e uniforme, anel de retencao no
cilindro; com capacidade de 03 ml; embalado indiv.em material que promova
barreira microbiana de abertura e transferencia asseptica

UND

30.000

4860

Seringa descartavel; em plastico,atoxico,apirogenico integro, transparente,
sem agulha; apresentando rigidez e resistencia mecanica na sua utilizacao;
corpo com graduacao a cada 1ml, serigrafia resistente, nitida e indelevel;
embolo com anel de vedacao de borracha na ponta; bico luer lock; esteril;
siliconizada com deslizamento suave e uniforme, anel de retencao no
cilindro; com capacidade de 05 ml; embalado indiv.em material que promova
barreira microbiana de abertura e transferencia asseptica

UND

35.000

5092

Luvas para procedimento confeccionada em nitrílica, não estéril, ambidestra,
descartável, sem talco, sem amido, antialérgica, acondicionada em caixa com
100 unidades. Material flexível, resistente, fino e homogêneo,
proporcionando alta sensibilidade tátil ao usuário. Acabamento no punho em
formato anatômico, garantindo perfeita adaptação. Não deve haver presença
de furos, emendas ou quaisquer outros defeitos que interfiram na utilização
do produto. A embalagem dispensadora deverá possuir sistema de fácil
abertura e que evite a exposição das luvas que estão na caixa, mesmo
depois de aberta. Embalagem contendo externamente dados de rotulagem:
nº lote, data de fabricação e validade, responsável técnico e registro na
Anvisa. Tamanho Grande

CX
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12

13

Luva proc. nitrílica
s/talco/amido não estéril
tamanho médio. Caixa com
100 unidades

Agulha hipodérmica desc
30x07 c/disp segu. Caixa
com 100 unidades

14

Agulha hipodérmica desc.
40x12. Caixa com 100
unidades

15

Agulha hipodérmica desc
25x08 vacutainer. Caixa com
50 unidades

5090

Luvas para procedimento confeccionada em nitrílica, não estéril, ambidestra,
descartável, sem talco, sem amido, antialérgica, acondicionada em caixa com
100 unidades. Material flexível, resistente, fino e homogêneo,
proporcionando alta sensibilidade tátil ao usuário. Acabamento no punho em
formato anatômico, garantindo perfeita adaptação. Não deve haver presença
de furos, emendas ou quaisquer outros defeitos que interfiram na utilização
do produto. A embalagem dispensadora deverá possuir sistema de fácil
abertura e que evite a exposição das luvas que estão na caixa, mesmo
depois de aberta. Embalagem contendo externamente dados de rotulagem:
nº lote, data de fabricação e validade, responsável técnico e registro na
Anvisa. Tamanho Pequeno.

CX

12.000

6731

Agulha descartável hipodérmica, tamanho 30 x 07, em aço inoxidável,
siliconizada, estéril, com protetor de PVC, atóxica, apirogênica, descartável,
cânula em paredes finas, bisel trifacetado, sem rebarbas ou falhas, canhão
em polipropileno colorido, adaptador tipo luer, esterelizada a óxido de
etileno. Cânula da agulha conforme NBR 9259, em aço inox 304, totalmente
sem manchas ou sinal de oxidação. Cores do canhão diferenciadas para cada
tamanho, conforme NBR 9259. Embalada individualmente em papel grau
cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala. Rotulagem
conforme RDC 185/2001 da ANVISA, devendo constar no rótulo as
informações mínimas (razão social e endereço do fabricante/importador,
descrição do conteúdo, conter a palavra ¿estéril¿, código do lote, data e
prazo de fabricação e de validade, nome do responsável técnico pelo produto
e número do registro do produto na ANVISA). Validade mínima de 12 meses.
Caixa com 100 unidades.

CX

200

5078

Agulha descartável hipodérmica, tamanho 40 x 12, em aço inoxidável,
siliconizada, estéril, com protetor de PVC, atóxica, apirogênica, descartável,
cânula em paredes finas, bisel trifacetado, sem rebarbas ou falhas, canhão
em polipropileno colorido, adaptador tipo luer, esterelizada a óxido de
etileno. Cânula da agulha conforme NBR 9259, em aço inox 304, totalmente
sem manchas ou sinal de oxidação. Cores do canhão diferenciadas para cada
tamanho, conforme NBR 9259. Embalada individualmente em papel grau
cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala. Rotulagem
conforme RDC 185/2001 da ANVISA, devendo constar no rótulo as
informações mínimas (razão social e endereço do fabricante/importador,
descrição do conteúdo, conter a palavra “estéril”, código do lote, data e
prazo de fabricação e de validade, nome do responsável técnico pelo produto
e número do registro do produto na ANVISA). Validade mínima de 12 meses.
Caixa com 100 unidades.

CX

2.000

6741

Agulha Descartável 25 x 8 (21G), estéril, atóxico, apirogênio, para coleta de
sangue à vácuo, apresentação em caixas com 100 unidades, enbalagem
individual, com abertura asséptica, contendo externamente dados de
identificação e registro no ministério da saúde.

CX

400
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16

Caixa coletora de materiais
pérfuro-cortantes, 07 lt

17

Caixa para descarte perfuro
cortante de 1,5 l

18

Óculos cirúrgico, com
proteção lateral

19

20

Dispositivo para coleta de
sangue a vácuo (scalp) 21 g

Dispositivo para coleta de
sangue a vácuo (scalp) 23 g

553

Coletor de Materiais Perfurocortantes,capacidade 07 litros de material
cortante,cx externa e bandeja interna confeccionados em papelão
ondulado,cinta lateral interna e fundo de papelão rígido,saco para
revestimento interno em polietileno de alta densidade.Não estéril.Tampa de
segurança protegendo o contato da mão com a parede interna e com o
conteúdo do coletor, bocal adaptável que facilita dispensa de vários
tamanhos de objetos com apenas uma das mãos.Fechamento prático
dispensando o uso de materiais complementares, alça dupla externa para
transporte resistente a umidade, com instruções de uso e montagem,
embagem contendo externamente dados de identificação, numero do
lote,registro no Ministério da Saúde e de acordo com as normas: ABNT NBR
13853 de 05/1997, RDC306, CONAMA 358 e demais normas relacionadas.

UND

1.000

10692

Coletor de Materiais Perfurocortantes,capacidade 13 litros de material
cortante,cx externa e bandeja interna confeccionados em papelão
ondulado,cinta lateral interna e fundo de papelão rígido,saco para
revestimento interno em polietileno de alta densidade.Não estéril.Tampa de
segurança protegendo o contato da mão com a parede interna e com o
conteúdo do coletor, bocal adaptável que facilita dispensa de vários
tamanhos de objetos com apenas uma das mãos.Fechamento prático
dispensando o uso de materiais complementares, alça dupla externa para
transporte resistente a umidade, com instruções de uso e montagem,
embagem contendo externamente dados de identificação, numero do
lote,registro no Ministério da Saúde e de acordo com as normas: ABNT NBR
13853 de 05/1997, RDC306, CONAMA 358 e demais normas relacionadas.

UND

1.000

4646

Óculos cirúrgico, em polipropileno, com proteção lateral, tamanho único

UND

3.000

562

Dispositivo para coleta de sangue a vácuo (Scalp) para coleta de sangue à
vácuo, estéril, com adaptador luer, para coletas múltiplas e com trava de
segurança que recobre a agulha após a punção. tubo flexível, com 7
polegadas de comprimento, agulha 21g, asas flexíveis na cor padrão verde com registro no ministério da saúde.Rotulagem conforme RDC 185/2001 da
ANVISA, validade mínima de 12 meses, embalagem original do fabricante,
com dados de identificação e procedência

UND

10.000

563

Dispositivo para coleta de sangue a vácuo (Scalp) para coleta de sangue à
vácuo, estéril, com adaptador luer, para coletas múltiplas e com trava de
segurança que recobre a agulha após a punção. tubo flexível, com 7
polegadas de comprimento, agulha 23g, asas flexíveis na cor padrão verde com registro no ministério da saúde.Rotulagem conforme RDC 185/2001 da
ANVISA, validade mínima de 12 meses, embalagem original do fabricante,
com dados de identificação e procedência

UND

10.000
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21

Dispositivo para coleta de
sangue a vácuo (scalp) 25 g

9846

Dispositivo para coleta de sangue a vácuo (Scalp) para coleta de sangue à
vácuo, estéril, com adaptador luer, para coletas múltiplas e com trava de
segurança que recobre a agulha após a punção. tubo flexível, com 7
polegadas de comprimento, agulha 25g, asas flexíveis na cor padrão verde com registro no ministério da saúde.Rotulagem conforme RDC 185/2001 da
ANVISA, validade mínima de 12 meses, embalagem original do fabricante,
com dados de identificação e procedência

UND

10.000

UND

50.000

22

Máscara N95 com respirador

4889

Máscara de Proteção, respirador semifacial dobrável, forma concha,
descartável, com duas tiras de elástico ajustáveis a todos os tamanhos de
cabeça, fácil manuseio e colocação. Peça metálica para ajuste ao nariz deve
ser resistente e bem firme ao corpo da máscara, de maneira a não sair
facilmente. Presença de filtro eficiente para retenção de contaminantes
presentes na atmosfera sob a forma de aerossóis, tais como bacilo da
tuberculose (Mycobacterium tuberculosis), classe PFF-2 / N95, BFE > 99%
(Eficiência de Filtração Bacteriológica), eficiência miníma de filtragem de
95%. Atóxica, apirogênica, que siga a orientação de descarte de acordo com
a ANVISA. Embalada individualmente, contendo dados de identificação, nº do
lote, data de fabricação e prazo validade. Aprovado pelo Ministério do
Trabalho e Emprego e Registro no Ministério da Saúde (ANVISA).

23

Sapatilha descartável- propé

7207

Sapatilha de malha (propé), não estéril, com elástico. Pacote com 100
unidades

UND

10.000

24

Protetor facial

9816

Mascara Protetor Facial Incolor -Ajuste Simples E Visor De Material Plástico
Incolor -em policarbonato ou equivalente, que permita limpeza com álcool,
aproximadamente 22x23 cm do visor de segurança, 0,5 mm de espessura,
transparente, suporte no queixo e testa do usuário, alça para colocação

UND

500

UND

2.000

UND

2.000

PCT

10.000

25

Álcool em gel 70% - frasco
com 500 ml

7741

26

Álcool em gel 70% - galão
com 05 litros

6970

27

Avental cirúrgico, manga
longa, descartável

5340

28

Álcool etílico 70%, frasco
com 01 litro

6971

Álcool em gel 70% - frasco com 100 ml, com no mínimo 65° INPM, tubo com
tampa e bico econômico, com prazo de validade, impresso na embalagem,
mínimo de 12 meses, a partir da entrega, tubo com 500 ml- antisséptico,
incolor, bactericida, densidade aproximada 0,90 g/ml, sem fragrância, sem
corante, hipoalergênico, pH entre 6,5 e 7,5.Produto com Registro no
Ministério da Saúde
Álcool em gel 70% - galão com 05 litros, com no mínimo 65° INPM, tubo
com tampa e bico econômico, com prazo de validade, impresso na
embalagem, mínimo de 12 meses, a partir da entrega- antisséptico, incolor,
bactericida, densidade aproximada 0,90 g/ml, sem fragrância, sem corante,
hipoalergênico, pH entre 6,5 e 7,5.Produto com Registro no Ministério da
Saúde
Avental descartável em falso tecido, com manga longa de aproximadamente
55cm, gramatura 30g, com medidas de aproximadamente 1,20m de largura
x 1,40m de comprimento, quadrado, com amarra na cintura e no pescoço e
elásticos nos punhos, fabricação de 100% polipropileno, não estéril,
resistentes (não rasgar com facilidade), na cor branca em pacotes lacrados
com 10 unidades cada.
Álcool etílico 70%, frasco com 01 litro

FR
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29

Albumina humana 20% (0,2
g/ml), frasco ampola 50 ml

34

Ceftriaxona 1 G, EV, frasco
ampola
Ciprofloxacino 2 mg/ml,
bolsa com 100 ml
Claritormicina 500 MG, EV,
frasco ampola
Fentanila 0,05 MG/ML, frasco
ampola, 10 ml
Ipatrópio 20 MCG/dose

35

Linezolida 2 mg/ml, 300 ml

30
31
32
33

36
37
38
39
40
41
42

Meropenem 500 mg, EV,
frasco ampola
Midazolam 5 mg/ml, ampola
de 10 ml
Piperacilina+Tazobactam
4,00 + 0,5G
Polimixina B 500.000UI,
frasco ampola
PROPOFOL 10MG/ML AMP
20ML
Vancomicina 500 MF, frasco
ampola
Carbopol 934 P, grau
famacêutico

Albumina humana 20% (0,2 g/ml), frasco ampola 50 ml
4309

FR

800

Ceftriaxona 1 G, EV, frasco ampola

AMP

6.200

Ciprofloxacino 2 mg/ml, bolsa com 100 ml

AMP

500

Claritormicina 500 MG, EV, frasco ampola

AMP

500

Fentanila 0,05 MG/ML, frasco ampola, 10 ml

UND

6.600

Ipatrópio 20 MCG/dose

AMP

25

Linezolida 2 mg/ml, 300 ml

AMP

500

Meropenem 500 mg, EV, frasco ampola

AMP

7.500

Midazolam 5 mg/ml, ampola de 10 ml

AMP

1.600

Piperacilina+Tazobactam 4,00 + 0,5G

AMP

3.300

Polimixina B 500.000UI, frasco ampola

AMP

1.660

VD

8.300

UND

5.000

PROPOFOL 10MG/ML AMP 20ML
Vancomicina 500 MF, frasco ampola
Carbopol 934 P, grau famacêutico

43

Álcool de cereais, hidratado,
grau farmacêutico, frasco de
1 litro

Álcool de cereais, hidratado, grau farmacêutico, frasco de 1 litro

44

Trietanolamina, 99%,pureza
mínima, PA, frasco de 01
litro

Trietanolamina, 99%,pureza mínima, PA, frasco de 01 litro

45

Glicerina - grau farmacêutico
glicerina bidetilada a vácuo,
99% de pureza, frasco com
01 litro

Glicerina - grau farmacêutico glicerina bidetilada a vácuo, 99% de pureza,
frasco com 01 litro

46

Circuito para Ventilador

Circuito para Ventilador

Un

100

47

Estetoscópio
Ressuscitador Manual
Completo Adulto
Ressuscitador Manual
Completo Infantil
Ressuscitador Manual
Completo Neonatal

Estetoscópio

Un

100

Ressuscitador Manual Completo Adulto

Un

25

Ressuscitador Manual Completo Infantil

Un

10

Ressuscitador Manual Completo Neonatal

Un

2

48
49
50
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51

Kit para Nebulização

Kit para Nebulização

Un

50

52

Mascara Ventilação Nº 4:

Mascara Ventilação Nº 4:

Un

100

53

Mascara Ventilação Nº 3

Mascara Ventilação Nº 3

Un

50

54

Mascara Ventilação Nº 2

Mascara Ventilação Nº 2

Un

20

55

Mascara Traqueostomia Nº 4

Mascara Traqueostomia Nº 4

Un

100

56

Mascara Traqueostomia Nº 3

Mascara Traqueostomia Nº 3

Un

50

57

Mascara Traqueostomia Nº 2

Mascara Traqueostomia Nº 2

Un

20

Kit de Laringoscópio ( Laminas de 1,2 e 3)

Un

3

59

Kit de Laringoscópio
( Laminas de 1,2 e 3)
Filtros Bacteriológicos HME

Filtros Bacteriológicos HME

Un

1.500

60

Filtros Barreira HEPA

Filtros Barreira HEPA

Un

100

61

Cânula de Guedel Nº4

Cânula de Guedel Nº4

Un

800

62

Cânula de Guedel Nº3

Cânula de Guedel Nº3

Un

200

63

Cânula de Guedel Nº2

Un

100

Micronebulizadores Adulto para Oxigênio

Un

800

Micronebulizadores Adulto para Oxigênio

Un

800

66

Cânula de Guedel Nº2
Micronebulizadores Adulto
para Oxigênio
Micronebulizadores Adulto
para Oxigênio
Equipos bomba de Infusão

Equipos bomba de Infusão

Un

1.920

67

Fio Guia Autoclavável 34 cm

Fio Guia Autoclavável 34 cm

Un

30

68

Fio Guia Autoclavável 38 cm

Fio Guia Autoclavável 38 cm

Un

50

69

Fio Guia Autoclavável 45 cm

Fio Guia Autoclavável 45 cm

Un

120

70

Cabo de ECG

Cabo de ECG

Un

50

71

Sensor de SP02

Sensor de SP02

Un

50

72

Extensor de PNI

Un

50

Braçadeira para PNI (Adulto Obeso)

Un

30

Braçadeira para PNI (Adulto Pediátrico)

Un

20

75

Extensor de PNI
Braçadeira para PNI (Adulto
Obeso)
Braçadeira para PNI (Adulto
Pediátrico)
Sensor de Temperatura

Sensor de Temperatura

Un

50

76

Fluxômetro de Oxigênio

Fluxômetro de Oxigênio

Un

50

77

Fluxômetro de Ar
Válvula Reguladora de Ar
Comprimido
Válvula Reguladora de
Oxigênio
Reguladores de Vácuo
Torácico

Fluxômetro de Ar

Un

50

Válvula Reguladora de Ar Comprimido

Un

50

Válvula Reguladora de Oxigênio

Un

50

Reguladores de Vácuo Torácico

Un

10

58

64
65

73
74

78
79
80
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81

Ventilador Pulmonar

82

Ventilador Pulmonar

Un

70

83

Monitor Multiparametrico

Monitor Multiparametrico

Un

70

Aspirador Cirúrgico

Aspirador Cirúrgico

Un

84

20

Central de Monitorização

Central de Monitorização

Un

10
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