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Cotia, 20 de março de 2020.
Ao Departamento de Compras
Solicito os bons préstimos de viabilizar a contratação emergencial de empresa
para locação de tenda para acomodar o Centro de Referência para atendimento
aos pacientes com suspeita de Covid-19.
Os serviços serão prestados pelo período de 03 (três) meses, com base no
Decreto Municipal n° 8.682, de 13 de março de 2020, que declarou o estado de
emergência na saúde pública no Município de Cotia.
JUSTIFICATIVA: A necessidade emergencial de locação de tenda para atender
os pacientes infectados pelo novo vírus se justifica pelo fato do município não ter
a quantidade de leitos para suprir essa nova demanda.
Na atualidade o município de Cotia conta com somente um Hospital de
atendimento público, que está sob o comando do Estado. Esse Hospital já está
operando na sua capacidade máxima.
Essa nova estrutura é para evitar o colapso nos atendimentos médicos e
descarregar os Prontos Atendimentos, para somente acessão de outras
enfermidades. Evitando a fusão dos pacientes com risco de contágio elevado
com pessoas que já se encontram debilitadas agravando o quadro clínico,
elevando o risco de morte.
O Covide-19 é um vírus altamente transmissível e estimasse que 80% da
população será contaminada rapidamente.
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
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idosos no mundo todo. A falta de leitos e cuidados médicos para tratar esses
casos mais graves do contágio é fatal
A Secretaria Municipal de Saúde, está intrinsicamente envolvida com os
cuidados necessários deste agravo. Portanto faz-se necessário a locação de
tenda 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.
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.
Segundo informação para enfrentamento do surto, o que se objetiva é o
tratamento dos doentes mais graves estimado em aproximadamente 20% da
população sintomática respiratória.
Com base nas informações acima, a Secretaria Municipal de Saúde identifica a
necessidade de implantar, em caráter de urgência, um Centro de Atendimento
Hospitalar, composto por enfermarias, leitos clínicos, e leitos de UTI,
devidamente equipados para receber os casos leves e graves.
Estima-se que aproximadamente 39.520 pacientes procurem atendimento nos
serviços de saúde do município durante o período de sazonalidade da doença,
estimado de março a julho.
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Estimativa população infectada
Pop.

Cotia

(SEADE 2020)
247.424

Estimativa
Total

pop.
Infectada

197.600

80%

Estimativa População Sintomática
Pop. Infectada
197.600

Estimativa pop. necessitará
serviço saúde 20%
39.520

Estimativa Casos Graves
Pop. Necessitará
Pop Infectada 80%

serviço

saúde Casos graves 1%

20%
197.600

39.520

395

Neste contexto, com aumento do número de casos estimados para os próximos
dias, chegaremos a 395 pacientes com necessidade de leitos de UTI, e 39.125
leitos de observação, solicito em caráter de urgência a locação desse
equipamento para que assim possa valer o artigo 196 da Constituição Federal.
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação.
Importa registrar que a regularidade do procedimento de dispensa de licitação,
fundado no art. 24, IV, da Lei n° 8.666193 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.
TERMO DE REFERÊNCIA
SETOR PRINCIPAL (LEITOS, CONSULTÓRIOS, INALAÇÃO, FARMÁCIA,
SALA DE ESPURGO, MORGUE):
Locação e instalação de Estruturas: modelo 02 águas referente a 1.800m 2 ,
estrutura treliçada, produzidas em aço galvanizado, com colunas a cada 5m,
assentadas sobre sapatas de aço, fixadas ao solo por cravos de aço e
interligadas por terças e cabos de aço, garantindo perfeita vedação, e um
conjunto estável, resistente a intempéries.
Lonas de fechamento confeccionadas em poliéster, PVC, antichama, antifungo,
resistente aos ventos máximos estabelecidos pela Norma Brasileira (NBR 6123).
Instalação com fornecimento de materiais de 38 leitos de observação com
instalação elétrica individual com tomadas tripolar monofásica, paredes em
material branco brilhante, com perfis de alumínio anodizado com altura mínima
de 3,00m, medida mínima de cada leito 3,00 x 3,00 x 2,00 fechamento frontal
com cortinas de vinil.
Instalação com fornecimento de materiais de 13 consultórios, com instalação
elétrica individual com tomadas tripolar monofásica, paredes em material branco
brilhante, com perfis de alumínio anodizado com altura mínima de 3,00m, medida
mínima de cada consultório 3,00 x 3,00 x 2,00 fechamentos frontal com material
branco brilhante e porta com chave.
Instalação de 02 portas de emergência.
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doar atr7é de dutos flexíveis de isolamento termo acústico, 220 trifásico, com
limpeza dos filtros a cada 15 dias
Geradores: Fornecimento de 04 geradores de 450 KVAS, 220 trifásico,
silencioso, carenado, com tanque de 1.0001- externo cada um (vazio), com
quadro elétrico com disjuntor de proteção e trabalhando e paralelo e instalação
de cabos necessários ao funcionamento das máquinas. Diesel fornecido pela
contratada;
Piso
Destinado a regularização do solo e isolamento dele. Tablado instalado sobre
terças e estrutura em aço, com altura mínima de 0,40 cm sendo que as demais
dimensões dependerão do ambiente onde será instalado. Estrutura do assoalho
em folhas de compensado de 15mm de espessura, com acabamento em piso
vinílico com espessura de 3mm, com alta resistência e durabilidade sob tráfego
intenso. Deverão ser incluídas pelo menos duas rampas de acesso a PNEs,
conforme normas da ABNT (NBR 7190 - Projeto de estruturas de madeira e
outras ligadas a área).
Sanitários
02 sanitários femininos e Masculino com 06 vasos e 04 lavatórios cada e 02
sanitários masculinos com 07 vasos 02 lavatórios, 02 mictórios, ambos nas
dimensões de 6,00 x 2,30 x 2.90h, pintado na cor branca, com chuveiros
aquecidos.
02 sanitários PNE, nas dimensões de 1,40 x 2,26 x 2451-1, revestido em painel
de fibra de vidro, rampas de acesso a PNEs, conforme normas da ABNT (NBR
7190 - sem insumos de higiene).
Especificação SPDA (Sistema de Proteção de Distúrbios Atmosféricos)
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Gerenciamento de Risco: Será elaborado um relatório de gerenciamento e
análise de risco com as áreas de abrangências, níveis de proteção, medidas de
resistividade de solo e o método do sistema de proteção aplicado.
Proteção Contra Descargas Atmosféricas (PDA) Sistema de Captação:
Instalação de terminais aéreos de perfil chato de alumínio 7/8" x 1/8" x 600 mm 2
fixado com dois parafusos auto -perfurantes.
Sistema de Descidas: As colunas metálicas serão utilizadas como condutores
naturais e interligadas à malha de aterramento.
Sistema de Aterramento: Instalação de hastes de alta camada 518, comprimento
conforme análise de risco, interligadas conforme ABNT.
Sistema Malha de aterramento: Execução de uma malha de aterramento na
forma de anel ao redor do galpão, sendo aberta valeta de 0,50 m de profundidade
por 0,50 m de largura e distância de 1 m do galpão.
Equalização de Potencial: A estrutura metálica, os condutores que adentram a
estrutura e a malha de aterramento do SPDA serão interligados ao Barramento
de Equalização de Potencial (BEP)
Deverão ser utilizados Dispositivos de proteção contra Surto (DPS) para quadros
em baixa tensão de acordo com medidas de proteção contra surto.
Quando aplicáveis, deverão ser seguidas as Normas listadas abaixo:
NBR 612311988 - Forças devidas ao vento em edificações.
NBR 15524-2/2007 - Sistemas de armazenagem - Parte 2: Diretrizes para o uso
de estruturas tipo porta - pallets seletivos;
NBR 14762/2010- Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis
formados a frio;
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NBR 8800/2008 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e
concreto de edifícios:
NBR 6120/1 980 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações:
NBR 8681/2003 - Ações e segurança das estruturas;
INIBIR 6649/1 986 - Chapas finas a frio de aço carbono para uso estrutural;
NBR 6650/1 986 - Chapas finas a quente de aço carbono para uso estrutural;
INIBIR 6327/2006 - Cabos de aço para uso geral;
NBR 9442/1 986 - Determinação do índice de propagação superficial de chama
pelo método radiante;
NBR 15520/2010 - Desempenho térmico de edificações;
NBR 143 - Cálculo de Estruturas de Aço constituídas por perfis leve;
INIBIR 117 - Cálculo e execução de estrutura de aço soldado;
INIBIR 8800 - Projetos e Execução de Estruturas de Aços de Edifícios;
INIBIR 10295/1 988- Transformadores de Potencias Secos;
NBR 5419 - Proteção de Estrutura contra descarga Atmosféricas;
INIBIR 5410 - Instalação elétrica de Baixa Tensão;
INIBIR 6122/2010 - Projeto e Execução de Fundação;
INIBIR 6118/2014 - Projeto de Estrutura e Concreto;
INIBIR 9575/2010 - Impermeabilização;
NBR 5419-2 - Gerenciamento de Risco;
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NBR 5419-3 - Sistema de Proteção contra descargas atmosféricas (SPDA);
NBR 5419-4 - Medida de Proteção contra Surto (MPS);
Fixação das Sapatas
No que se refere ao presente projeto as fixações das sapatas poderão ser
realizadas conforme abaixo, bem como podem variar de 04 a 08
chumbadores/estacas por sapadas:
• Estacas "agulha" CA50 que podem variar 1,20 m a 1,80 m de profundidade;
• Chumbadores químico 1' com 200 mm a 300 mm de comprimento "haste
roscada", desde que a área em concreto (mínimo 30Mpa), tenha profundidade
igual ou superior a 300 mm a 400mm (conforme catálogo Ancora), sendo
recomendando distanciamento mínimo entre chumbador e borda (sapata) de 190
mm a 290 mm;
• Chumbadores químico 5/8, com 130 mm a 200 mm de comprimento "haste
roscada", desde que a área em concreto (mínimo 30Mpa), tenha profundidade
igual ou superior a 230 mm a 300 mm (conforme catálogo Ancora), sendo
recomendando distanciamento mínimo entre chumbador e borda (sapata) de 130
mm a 190 mm;
Caso a área em concreto tenha sido executa com 25Mpa solicitar consulta para
análise de carga de tração.
Colunas:
As colunas do (s) projeto (s), podem ser articulada no qual a instalação das
colunas junto as sapatas ocorrerá através de pino ou estrutura rígida (grid) no
qual a instalação das colunas junto as sapatas ocorrerá através de 04 fixações
parafuso de alta resistência respeitando as Normas técnica "ligações principais
ASTM-A325 e ligações secundaria ASTM-A307").
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Estrutura
Todo projeto terá sua estrutura metálica treliçado, fabricada em aço carbono
estrutural "ASMT A36", com certificação de todos os materiais (rastreabilidade
do aço), sendo toda estrutura galvanizada a fogo.
Vale salientar que todos os serviços de solda deverão ser executados por
profissionais devidamente habilitados e qualificados, bem como os serviços
deverão ser executados dentro da Normas técnicas;
Contraventamentos
É um sistema de ligação entre os elementos principais de uma estrutura com a
finalidade de aumentar a rigidez das edificações de grande porte contra ação do
vento. No caso de estrutura em aço podem ser concebidos por meio amarrações
em cabo de aço.
Para o referido projeto deverá ser utilizado sistema entre as colunas que serão
aplicados 01 contraventamentos em X sendo um modulo sim e 03 módulos não,
bem como no teto;
Treliça horizontal interna e externa
Visando aumentar a rigidez da estrutura do projeto serão instaladas TRELIÇAS
INTERNAS E EXTERNAS a cada modulo de 5,00mts do galpão;
Limites de Utilização
Os pórticos dos galpões de armazenagem e eventos deverão ser dimensionados
para que não se desloquem mais do que 0,2% (zero vírgula dois por cento) em
relação a sua altura sob a ação das cargas permanentes (peso próprio + ações
permanentes) e acidentais (vento e sobrecarga de utilização) majoradas com os
devidos coeficientes de combinações de ações previstas nas normas aplicáveis.
Tratamento Superficial
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Toda a estrutura metálica que será aplicada no projeto será galvanizada a fogo;
PORTAS:
Barras Anti-Pânico
Conforme a NBR 11.785 ABNT, confeccionadas EM VIDRO dupla em aço
reforçado, para portas de uma folha (simples) cód. DS ou de duas folhas (portas
duplas) cód. DL, com acabamento em alumínio injetado;
Instalação Elétrica
Neste item temos duas opções para fornecimento de iluminação convencional
ou em Led, com a elaboração de projetos, levantamentos luminotécnico,
fornecimentos de luminárias, refletores, quadro para acionamento através de
botoeiras ou disjuntores.
Quadro Elétrico
O Dimensionamento do quadro vai de acordo com projeto, sempre respeitando
a Norma vigente, todavia seu acionamento da rede interna será realizado através
de acionamento através de disjuntor ou botoeiras.
TENDAS TOTAL= tamanho mínimo 1.400 m 2 à 1.800 m 2

TENDA 1
ITEM

DESCRIÇÃO

1

QTDE
1.000M2

Tenda 02 águas nas medidas 20 x 50 x 4H

2

1.000M2

Piso modular com acabamento em vinil

3

2

Portas de vidro dupla com barra anti pânico

4

40

5

1

Sala para instalação 45m 2 com cortina

6

8

Salas consultório com portas

Salas em octanorm nas medidas de 3 x 3 x 2 com
cortinas
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5

Salas de emergência com cortinas

8

1 .000m 2

Iluminação hospitalar 5001LX

9

1.000m2

Centrais leves de ar condicionado 160 TRS

10

1

Técnico plantonista do ar

11

2

Sanitários em contêiner modular

12

1000m2

Serviços gerais hidráulica

13

1000m2

Projeto e instalação SPDA

-

diária

TENDA 02
ITEM

QTDE

DESCRIÇÃO

1

1 50m 2

Tenda 02 águas nas medidas de 15 x 10 x 4

2

150m 2

Piso modular com acab. Em vinil

3

2

Porta de vidro dupla

4

150M 2

Iluminação hospitalar 5001x

5

150m 2

Central leve de ar condicionado

6

150M 2

Serviços gerais de hidráulica

7

150m 2

Projeto e instalação de SPDA

TENDA 03
ITEM

QTDE

DESCRIÇÃO

1

500m 2

Tenda 02 águas nas medidas de 20 x 25 x 4

2

500m2

Piso modular com acab. Em vinil

3

500m2

02 centrais leves de ar condicionado 60 TRS

4

8

Salas em octanorme 3 x 3 com portas 72m 2

5

2

Portas de vidro dupla c barra anti- pânico

6

500m2

Iluminação hospitalar 50011x

7

2

Sanitários container modular

8

500m2

Serviços gerais de hidráulica

9

500M 2

Projeto e instalação de SPDA
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TENDA 04

-

BASE OPERACIONAL E REFEITORIO

ITEM

QTDE

DESCRIÇÃO

1

150 M2

Tenda 02 águas nas medidas de 15x10x4

2

150 M2

Piso modular com acabamento em vinil

3

150 M2

Iluminação hospitalar 50011x

4

150 M2

Central leve de ar condicionado

5

150 M 2

Serviços gerais de hidráulica

GERADOR
ITEM

QTDE

DESCRIÇÃO

1

4

Gerador450 KVA 220v

2

4

Sanitários container modular modelo PNE

Atenciosamente,

Dr. Magn

uter

Secretário dp Saúde
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