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

Solicito os bons préstimos de viabilizar a contratação emergencial de empresa
para locação de duas ambulâncias tipo UTI para atender os casos de remoção
do Centro de Referência para atendimento aos pacientes com suspeita de
irts]
Os serviços serão prestados pelo período de 03 (três) meses, com base no
Decreto Municipal n° 8.689, de 23 de março de 2020, que declarou o estado de
calamidade pública no Município de Cotia.
JUSTIFICATIVA: A locação de duas ambulâncias UTI para atender os
pacientes infectados pelo novo vírus se justifica pelo fato do município não ter a
quantidade de veículos desse porte para suprir essa nova demanda.
Outro fator que colabora para a decisão da vantagem em se locar as
ambulâncias durante esse período é que após o atendimento de paciente
suspeito ou confirmado de COVID 19 faz-se necessário realizar a limpeza
terminal de todas as superfícies internas da ambulância, bem como a
desinfecção

e

procedimentos

Procedimento Operacional Padrão

de
-

esterilização

dos

materiais

conforme

POP, utilizado na rotina do serviço.

Este procedimento de desinfecção terminal requer certo tempo para ser
executado com eficiência. Com isso, o veículo deixa de transitar
momentaneamente, ficando descoberto o atendimento a casos emergências
em risco de morte que por ventura venham a solicitar chamado.
Dada a localização do Município de Cotia, beirando a Rodovia Raposo
Tavares, que tem alto fluxo de veículos e risco de acidentes graves, o SAMU
destina-se com frequência à remoção desses casos.
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A Secretaria Municipal de Saúde, está intrinsicamente envolvida com os
cuidados necessários deste agravo. Portanto faz-se necessário a locação de
duas ambulâncias UTI para o atendimento à população em grande escala,
proporcionando um rápido e necessário deslocamento necessário, 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 e
ambulâncias para remoção 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.
Estimativa população infectada
Estimativa
Pop.

Cotia
pop.

(SEADE 2020)
Infectada

Total
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Estimativa População Sintomática
Pop. Infectada Estimativa pop. necessitará
serviço saúde 20%
39.520

197.600

Estimativa Casos Graves
Pop.
Necessitará

Casos

graves

Pop Infectada 80%
serviço

saúde 1%

20%

197.600

139.520

1395

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:
-

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.
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UN

Descritivo

Quant.

1

un

Veículo UTI, com manutenção e com equipamentos

2

(descritos no termo de referência)

TERMO DE REFERÊNCIA
1. Os serviços serão executados mediante a disponibilização de ambulância de
suporte avançado, (UTI MÓVEL), sem condutor.
2. O veículo deverá conter no mínimo: maca retrátil, suporte para soro, suporte
de aspiração de secreções, cilindro de oxigênio, pranchas longa e curta, talas,
colar cervical, aparelho de pressão, ambu, ventilador mecânico, 02 bombas
infusoras próprias para transporte, um oxímetro de pulso portátil, 01
cardioversor com monitor, 01 ventilador mecânico ciciado a pressão ou volume,
laringoscópio com lâminas curvas retas, tubos orotraqueais - n° 5 a 9,5 adulto,
tubos oro-traqueais infantis, laringoscópios infantis, cânulas de traqueostomia
plástica com balonete - n° 5 a 10, cateteres de 02, máscaras de 0 2 ,
hemoglucoteste (HGT), 02 cateteres para aspiração (cateter rígido), cânulas de
guedel (n° 1 a 5), um cilindro de 02, 3 unidades de cobertura de alumínio,
umidificador, extensão descartável para oxigenioterapia e frasco aspirador,
suporte para emergências mais delicadas, eletrocardiograma; desfibrilador;
aspirador; nebulizador e reanimador cárdio-pulmonar.
3. Os veículos deverão atender, seja na especificação, destinação, materiais,
equipamentos e medicamentos disponíveis para o uso durante a remoção e,
ainda.
4. O veículo deverá se apresentar, em perfeitas condições de uso, com todos
os materiais, medicamentos e equipamentos.
5. Entende-se como veículo em perfeitas condições de uso quando todos os
seus equipamentos, componentes e peças se encontram sem desgaste
excessivo dentro dos limites de tolerância/utilização prescritos pelos fabricantes
e/ou pela legislação.
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6. O veículo deve possuir documentação totalmente regularizada e estar
licenciada em nome da empresa que vier a ser contratada.
7. o Combustível é por conta da cont

Dr. Magn,Zauter
Secretárioide Saúde

