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Ofício nº 43/2021-CM Iii] de Ribeirão Preto
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Data: 22/01/2021 Horário: 09:55

Em atenção à solicitação dessa E. Câmara Municipal, relativamente
ao(s) REQUERIMENTO(S) de informação abaixo relacionado(s), apresentado(s)
pelo Vereador(a) MARCOS ANDRÉ PAPA cumprimos o dever de encaminhar a
Vossa Excelência, em anexo, cópia(s) da(s) resposta(s) prestada(s) pelo(s)
setor(es) competente(s) desta municipalidade.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para reiterar a
Vossa Excelência os protestos de alto apreço e distinta consideração,
subscrevemos-nos.

Atenciosamente

REQUERIMENTO(S) Nº(s) 10226 a 10231/2020

À Sua Excelência
ALESSANDRO MARACA

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA

RIBEIRÃO PRETO - SP
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Ribeirão Preto, 18 de janeiro de 2021.

10429Referente: Processo Administrativo nº 2021 00838 1

Prezado Senhor,

Em atenção ao Requerimento nº 010229, de autoria do Marcos Papa que
“Requer informações sobre a falta de equipamentos de trabalhos para curativos nos
postos de saúde”, informamos abaixo esclarecimentos da Chefe da Seção de
Subalmoxarifado:

“Considerando a situação de pandemia devido ao COVID-19 e a alta demanda global de
Equipamentos de Proteção Individual (EPT's), informamos que, embora tenha havido
providências, muitas das aquisições não alcançaram êxito. É notório que a escassez de
matéria prima tem impactado o abastecimento do mercado e elevado ospreços praticados.
Diante deste cenário de instabilidade, os Processos Licitatórios estão restando fracassadose
algumas empresas estão declinando da participação por não haver garantia de que irão
conseguir fornecer os insumos e atender as demandas.

Segue abaixo as informações dos Processos de Compras referente a luvas:

Luva G— O Processo de Comprasnº 51/2020, referente a este item, foi licitado em 25/03/2020
e restou fracassado logo no início da pandemia. Uma nova tentativa foi realizada e o item foi
fracassado novamente no Processo de Compras nº 377/2020, licitado em 10/06/2020. Dessa
forma, tentou-se aquisição emergencial por Dispensa através do Processo de Compras nº
979/20 que também restou fracassado. Paralelamente a esta aquisição emergencial, foi
providenciado um Registro de Preço através do Processo de Compras nº 540/2020 que
também fracassou. Atualmente, encontra-se em andamento a Requisição de Compra nº
16/2021 para nova tentativa de aquisição emergencial de 5.000 caixas.

Luva Me P— O Processo de Compras nº 615/2020 referente a este item teve a cota reservada
frustrada e a empresa vencedora da cota principal, LN Distribuidora e Comercio EIRELI,
não efetuou a entrega do empenho 14.606/2020 e já foi advertida pela Secretaria da
Administração. Diante do exposto, foi encaminhada nova Requisição de Compra para
aquisição emergencial e foi instaurado o Processo de Compras nº 979/2020. Cabesalientar
que outra opção, que poderia suprir essa falta, seria através do Consórcio CIS-AVH, no
entanto, o fornecedor também pediu cancelamento deata.

Vale ressaltar que a Seção de Subalmoxarifado da Secretaria Municipal da Saúde
intensificou a ações de planejamento e acompanhamento dos processos licitatórios na
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tentativa de evitar o desabastecimento desses materiais e, diante da iminência do dúmento de
casos da COVID-19, informamos os processos licitatórios em andamento para aquisição e
fornecimento dos EPI's aos profissionais das unidades de saúde, SAMU e profissionais que
atuam em serviços domiciliares:

e PC 374/2020 - PE 197/2020
e PC 796/2020 - PE 423/2020
e PC 765/2020- PE 406/2020

Diante do exposto, apesar do cenário atual, em relação aos EPT's destinados aos
profissionais da Secretaria Municipal da Saúde, informamosque estamos mantendo o estoque
e fornecimento aos profissionais, apesar das dificuldades enfrentadas para adquirir materiais
fabricados com matéria prima importada, comonocaso de iuvase toucas.'

Sendo só para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer
esclarecimentos adicionais, se necessário.

x

Atenciosamente, A ASJER..

Ll hai”Prof. Dr.Aro Sc
secretárioMunicip da Saúde

Ilustríssimo Senhor
Marcos Papa
M.D. Vereador Câmara Municipal de Ribeirão Preto



FolhaDAo3cnererunaoncoros Proc. DECOZLSooBO. -

RIBEIRÃOPRETO '

GLOBAL E ACOLHEDORA

Secretaria da
Saúde

Ribeirão Preto, 12 de janeiro de 2021.

Em reposta ao processo 2021 000840 3 no nobre vereador Marcos André Papa
em que o mesmo solicita informações em relação ao fluxo de atendimento de
pacientes com COVID 19 nas Unidades de Saúde.

Informamos que a maioria das Unidades de Saúde contam com uma equipe
“Posso Ajudar” na porta de entrada responsável pelo direcionamento de fluxo dos
pacientes sintomáticos respiratórios, evitando assim que estes fiquem no mesmo
ambiente dos demais pacientes.

Nas unidades em que estas equipes foram desativadas contamos com a equipe
do acolhimento, que também é responsável pela escuta qualificada e direcionamento
de fluxo.

Contamos com o apoio dos gerentes que são os multiplicadores de informações
e estão monitorando os atendimentos e processos de trabalho dentro das Unidades de
Saúde.

Além disso a equipe técnica da Secretaria da Saúde está em constante análise
dos dados e adequação dos fluxos de atendimentos e também está realizando visitas
em todasas unidades de saúde.

Estamosa disposição para qualquer esclarecimento.
a
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