PREFEITURA DE COT IA
ÁO

SECRETARIA DE SAÚDE

Cotia,04 de março de 2020.
Ao Departamento de Compras
Solicito os bons préstimos de viabilizar a contratação por dispensa de licitação
de empresa para serviço de testagem com fornecimento de 10.000 Testes rápido
de COVID-19.
JUSTIFICATIVA: A necessidade emergencial de contratação de empresa para
testagem com fornecimento de testes do novo vírus (Corona vírus) se justifica
pelo fato do município precisar testar os paciente com suspeita de infecção para
poder ter o tratamento correto e o isolamento, evitando o contágio acelerado da
doença, o que acarretaria em uma alta demanda de pacientes em curto tempo,
ocasionando o colapso no sistema público de saúde.
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
idosos no mundo todo.
A Secretaria Municipal de Saúde, está intrinsicamente envolvida com os
cuidados necessários deste agravo. Portanto faz-se necessário a contratação de
empresa para testagem com fornecimento de Kit de teste rápido para
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 e isolamento do indivíduo.
Considere também a Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional
(ESPII) reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (O
aneiro de 2020, juntamente com a declara
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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, prevendo ações contra a possível entrada do 201 9-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. 4 0 , da Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020.
Art. 4° Fica dispensada a licitação para aquisição
de bens, selviços e insumos de saúde destinados ao
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do corona vírus de que
trata esta Lei.
§ 1 0 A dispensa de licitação a que se refere
o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas
enquanto perdurar a emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do corona vírus.
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Teste rápido para Coronavírus COVID-19 IGG

10.000

e IGM.
Fornecimento das lancetas para punção digital;
Todos os recursos para análise do teste,
incluindo insumos e mão de obra; Pessoal
treinado e qualificado para realizar exames 24
horas por dia, 7 dias por semana;
Profissional com Nível superior para emitir o
laudo efetivo;
Laudo impresso e disponibilidade via internet.
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