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Maringá, 25 de agosto de 2020

Referência: Ofício nO 102/2020 - OSM/OP

Senhora Presidente,

Em atenção ao Ofício em epígrafe, encaminha-se a resposta da Secretaria Municipal de
Saúde.

Sem mais,

Atenciosamente,

vq
uiz Lage
Controlador-Geral do Município

À Senhora

Giuliana Maria Delfino Pinheiro Lenza
Presidente SER/OSM
Maringá - Paraná

1/1
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Ofício n? 1513/2020/EXPEOIENTE/SAÚOE
Maringá, 24 de agosto de 2020.
Ao Senhor

Domingos Trevizan Filho
Chefe de Gabinete
Prefeitura de Maringá
Assunto: Resposta ao Ofício 102/2020
Senhor Chefe de Gabinete,

Seguem respostas aos questionamentos realizados pelo Observatório Social de
Maringá, acerca do estoque de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), da
Secretaria Municipal de Saúde.
Inicialmente informamos que as saídas descritas como "não informado" referemse às movimentações de estoque para setores que não fazem parte da Secretaria de
Saúde, uma vez que essas movimentações sempre ocorreram dentro das unidades da
Saúde. Com o advento da pandemia e a necessidade urgente na distribuição desses
EPls em setores diversos, não foi possível cadastrar todos no sistema.
No que se refere aos questionamentos, informamos o que segue:
1) Quanto à destinação dos 250 óculos, os mesmos foram enviados à SEMUSP para
garantir a proteção dos garis, conforme solicitado por aquela Secretaria. Os óculos
foram adquiridos pelo setor de odontologia da Saúde, da empresa Odontomed por
meio do processo N° 1992/2015, PP 437/2015, no valor de R$ 22,65/unidade, da
marca Uvex ultraspec 2000 e com a pandemia. Informamos que os óculos de proteção,
não estão sendo usados na pandemia, estes foram substituídos pelo protetor facial
(Face Shield) e fornecidos aos trabalhadores da Saúde que atuam diretamente no
atendimento de pacientes.
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2) As 74.125 máscaras cirúrgicas foram devolvidas ao fornecedor FA Maringá devido a
parecer negativo da Comissão de Biossegurança, pois as mesmas estavam causando
desconforto (coceira no nariz) devido ao tecido-não-tecido

(TNT) ser muito felpudo, A

empresa FA fez a troca de todas as máscaras conforme solicitado pela Comissão de
Biossegurança desta Secretaria.
3) A saída de 959 aventais foi apenas virtual devido ao adiantamento
20/04/2020,

considerando

ocorrido em

que no dia 14/05 foi recebida a nota fiscal e efetuada nova

entrada corretamente (NF 176417).
4 A saída de 176 aventais foi apenas virtual devido ao adiantamento
20/04/2020,

considerando

ocorrido em

que no dia 14/05 foi recebida a nota fiscal e efetuada

entrada corretamente (N F 176417).
5) As diferenças se devem pelo fato de que há dois almoxarifados
EPI, o Almoxarifado

com estoques de

de Produtos Médicos Hospitalares e a Almoxarifado

do Hospital

Municipal (HMM). O Almoxarifado do HMM faz solicitações mensais ao primeiro, pois o
primeiro possui maior espaço
Algumas quantidades

para armazenagem

e acondicionamento

dos EPls.

divergem devido a estoque anterior e devolução de Unidades

Básicas de Saúde, UPAS que foram ativadas e/ou desativadas de acordo com o Plano
de Contingência do Coronavírus de Maringá.
Aproveitamos para colocar-nos à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,

MARIA DA P~MARQUES SAPATA
Diretoria Geral
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