
PREFEITURA DE COTIA 
SECRETARIA DE SAÚ DE 

Cotia, 24 de Março de 2020. 

Ao Departamento de Compras 

Solicito os bons préstimos de viabilizar aquisição de insumos médicos - hospitalar e 
EPIs para serem utilizados no Centro de Referência para atendimento aos pacientes 
com suspeita de Covid-19 e Hospital da Graça. 

JUSTIFICATIVA: A necessidade tendo em vista que nossa estimativa anual de EPIs 
foi realizada para atender nas Unidades Básicas de Saúde, Pronto Atendimento, 
Cefor, Samu e Unidades Especializadas do Município de Cotia. 

Devido ao Covid-19 ser um vírus altamente transmissível e estimasse que 80% da 
população será contaminada rapidamente e como a transmissão ocorre pelo ar, via 
espiro, tosse e gotículas de saliva, devemos assegurar a demanda e os serviços, 
assegurando aos usuários e aos profissionais da área de Saúde, condições 
adequadas segundo o Protocolo de Manejo para o coronaviíus do Ministério da 
Saúde. 

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. 

ITEM DESCRIÇÃO APRES. QUANT. 
Oculos de Proteção UVA E UVB. Lentes Confeccionadas em 
Policarbonato Tratamento Antiembaçante e Antirisco Filtro: 99,9% Suporte 
Nasal Confeccionado no mesmo material da lente, arredondado adaptável e PEÇA 1.200 
confortável Fácil Conservação e Limpeza. Visor: incolor.Tamanho: único. 
Vedação: lateral. Armação: nylon. 

Saco para resíduos infectante 100L 
Produzido em polietileno de alta densida 	,com material virgem, com 
pigmentação branca leitosa. PACOTE 

2 Leva o símbolo infectante obedecendo a n r 	NBR 7500, seguem as C/100 320 
normas 9191 da ABNT e a resolução da An is . UNIDAD 

Capacidade 100 litros, medida - 75cm x 105 m 	0.30 micra Embalagem- ES 

pacote com 100 unidades. 
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Secretari ,de Saúde 


