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SOBRAL

Secretaria Municipal da Saude

AVAUAQAO - COMITE DE CRISE

Processo n° DP043/2020

Objeto: Contratagao de empresa especializada no servigo de locagao de ambulancia tipo simples
remogao, para atender as demandas da secretaria municipal da saude para o enfrentamento da

pandemia do coronavirus (COVID19).

Em 03 de janeiro de 2020 foi decretado pelo Ministerio da Saude por meio da Portaria n°

188/2020, Estado de Emergencia em Saude Publica de Importancia Nacional (ESPIN), em virtude

da disseminagao global da Infecgao Humana pelo Coronavirus (COVID-19), conforme decreto 7.616

de 17 de novembro de 2011, e em 11 de margo de 2020 foi declarada pela Organizagao Mundial de

Saude a condigao de transmissao pandemica sustentada da infecgao humana pelo Coronavirus,

causador da COVID-19.

O Municipio de Sobral encontra-se com Estado de Emergeneia e Calamidade decretados,

respectivamente por meio do Decreto n° 2.371/2020 e Decreto n° 2409/2020. Os casos aumentam

de forma progressiva.

Tem-se observado que o quadra clinico dos pacientes com COVID-19 e instavel, agravando-

se de forma rapida.

O transporte desses pacientes de forma rapida e eficaz e importante para garantir a

assistencia nospitalar em tempo habil, posto que se tem observado que os pacientes que necessitam

de internagao hospitalar estao com desconforto respiratorio agudo, o que podera resultar em

p significativa morbidade e mortalidade.

Ressalte-se que uma ambulancia com espago-inferno adequando, e janelas para ventilagao

tambem diminuem o risco de contaminagao dos profissionais envolvidos no transporte dos pacientes

suspeitos ou confirmados de COVID-19.

Pelo exposto, advertimos que a contratagao deve ser em regime de urgencia. Os casos da

infecgao humana causado pelo novo coronavirus tern aumentado diariamente, sendo certo que o

municipio deve implementar medidas que possam efetivamente preservar a vida dos pacientes que

necessitam de atendimento hospitalar, sendo a contratagao de empresa especializada no servigo de

locagao de ambulancia rnedida que se impoe.
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Medica •/Assistente Especial da Atengao Primaria a Saude
Memttro do Comite de Crise -Portaria n° 009-A/2020
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Coordenador de Vigilancia do Sistema de Saude
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Gerente da C6lula de Auditoria e Regulagao
Membro do Comite de Crise-Portaria n° 009-A/2020
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