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PREFEITURA DE COTIA
SECRETARIA DE SAÚDE

Cotia, 27 de março de 2020.
Ao Departamento de Compras

Solicito os bons préstimos de viabilizar a aquisição de Equipos para dieta
enteral para Bombas Infusoras, com cessão de uso das Bombas infusoras,
conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, para serem
usados no Centro de referência para tratamento dos pacientes com COVID-19
e Hospital da Graça.
A escolha da aquisição emergencial se justifica pelo fato de ser um insumo
usado nos quadros de pacientes graves, onde não permitem que o paciente
possa fazer uma alimentação pela boca, a falta do equipo não permite que o
paciente se alimente o que agravaria muito rápido o estado clínico.
Considere também a Emergência de Saúde Pública de Importância
Internacional (ESPII) reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS)
em 30 de janeiro de 2020, juntamente com a declaração de Emergência de
Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) pelo Ministério da Saúde do
Brasil através da Portaria MS n° 188 de 03 de fevereiro de 2020, conforme
decreto n°7.616 de 17 de novembro de 2011, e Decreto Municipal n°8.682 de
13 de março de 2020, prevendo ações contra a possível entrada do 2019-nCoV
no território Brasileiro, inclusive no Município de Cotia, cabendo a todos os
entes de Saúde Pública se prepararem para tal evento.
Importa registrar que a regularidade do procedimento de dispensa de licitação,
fundado no art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93 somente se concretiza caso sejam
demonstrados os seguintes pressupostos a seguir listados, os quais
entendemos estarem atendidos, senão vejamos:
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- A situação excepcional que exija da Administração a
adoção de medidas urgentes e imediatas, sob pena de
ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de

pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens
públicos e particulares.
JUSTIFICATIVA : A doença provoca diretamente uma alteração na membrana
que está entre o alvéolo e o capilar pulmonar, essa membrana é agredida pelo
vírus e provoca uma reação inflamatória, levando a uma inflamação dos
pulmões. As infecções respiratórias agudas são classificadas como infecções
do trato respiratório e são a causa mais comum de morbidade e mortalidade
entre pacientes pediátricos e idosos no mundo todo.
A falta de insumos para tratar esses casos mais graves do contágio é fatal.
Considerando que a maioria das intervenções em saúde envolve o uso de
suplementação enteral e que este uso pode ser determinante para a obtenção
de menor ou maior resultado para os pacientes atendidos infectados pelo vírus
Covid-1 9.
A Secretaria Municipal de Saúde, está intrinsicamente envolvida com os
cuidados necessários deste agravo. Portanto faz-se necessário a aquisição de
Equipos para dieta enteral para Bombas Infusoras, com cessão de uso das
Bombas infusoras para o atendimento à população em grande escala,
proporcionando um rápido e necessário atendimento, para os que
apresentarem insuficiência respiratória devido aos agravos do contágio do
Vírus.
Item
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Descritivo

Quant.
Estimada
para 3
meses

1
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Equipo para nutrição enteral com ponta perfurante

2.300

À

W
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para conexão em dietas industrializadas de
sistema fechado, tubo uniforme com diâmetro
determinado para dietas enterais, câmara flexível
com duas marcas de nível de enchimento mínimo
e máximo para sensor de gotejamento de bomba
infusora tampa e corta fluxo, pinça rolete com
,

corta fluxo, conector escalonado para atender a
todos os diâmetros de sondas com protetor de fácil
remoção, estéril, embalagem individual em papel
grau cirúrgico

1 DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
1.1. Os equipos deverão ser compatíveis com a bomba infusora.
1.2. A empresa vencedora deverá deixar em comodato no Hospital de
Campanha sito à R. Eng. Leon Psanquevich, 273 - Centro, Cotia - SP, 06700157e Hospital da Graça Estr. do Dae, 39 - Bairro Jardim Nossa Sra. das
Graças, Cotia - SP, 06722-500 a quantidade de bombas necessárias à
realização do procedimento as quais se destinam, ou seja, 7 no Hospital de
Campanha e 16 no Hospital da Graça.
1.3. A empresa vencedora deverá oferecer treinamento e suporte técnico
necessários, durante o período de vigência do Contrato de Comodato.

DR. MagaSáuter
Secretário Municipal de Saúde

