
TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DE PRODUTOS/SERVIÇOS

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 005306

DATA DE ENTREGA: 12/11/2016

LOCAL DE ENTREGA: CDV Saquarema

A Confederação Brasileira de Voleibol - CBV

Torna público Termo de Referência para contratação de produtos/serviços, conforme 
escopo descrito abaixo:

===========================

ASSISTENCIA MEDICA E FARMACEUTICA (EVENTO - INTERNO)

Locação de 01 Ambulância de Suporte Avançado – UTI Móvel – tipo D; com 2 médicos(sendo 1  
clinico e 1 cardiologista),1 motorista socorrista e 2 enfermeiros

A – RECURSO TOTAL

O Recurso Total envolverá 02(dois)Médico,02(dois) enfermeiros, 01 (um) Técnico de enfermagem e  
01(um)motorista socorrista.

O Recurso Humano solicitado estará portando devidamente seus documentos de trabalho e  
assumindo responsabilidade técnica diante do serviço.  

B – UTI Móvel Tipo D

B.1 – Equipamentos obrigatórios na Ambulância de Suporte Avançado (Tipo D) de atendimento a  
eventos, conforme definido na Portaria 2048 – GM:

I – sinalizador óptico e acústico;
II – equipamento de rádio-comunicação fixo e móvel;
III – maca com rodas e articulada;
IV – dois suportes de soro;
V – cadeira de rodas dobrável;
VI – instalação de rede portátil de oxigênio como descrito no artigo anterior (é obrigatório que a  
quantidade de oxigênio permita ventilação mecânica por no mínimo duas horas);
VII – respirador de transporte para adulto;
VIII – oxímetro não-invasivo portátil;
IX – monitor cardioversor com marca-passo externo não-invasivo e bateria;
X – bomba de infusão com bateria;
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XI – maleta de vias aéreas contendo:

a)        máscaras laríngeas de vários tamanhos;
b)        cânulas endotraqueais de vários tamanhos;
c)        cateteres de aspiração;
d)        cateteres nasais;
e)        seringas de 20ml;
f)         bolsas autoinfláveis de ventilação manual com reservatório adulto infantil, com máscaras;
g)        luvas de procedimento;
h)        lidocaína geléia e “spray”;
i)         cadarços para fixação de cânula;
j)         laringoscópio infantil adulto com conjunto de lâminas;
k)        estetoscópio;
l)         cânulas orofaríngeas adulto infantil;
m)       fios-guia para intubação;
n)        pinça de Magyll;
o)        bisturi descartável;
p)        cânulas para traqueostomia;
q)        material para cricotiroidostomia;
r)         conjunto de drenagem torácica;

XII – material de acesso venoso contendo:

a)        tala para fixação de braço;
b)        luvas estéreis;
c)        recipiente de algodão com anti-séptico;
d)        pacotes de gaze estéril;
e)        esparadrapo;
f)         cateteres sobre agulha punção venosa tamanhos 14, 16, 18, 20 e 22;
g)        agulhas especiais para punção óssea;
h)        garrote;
i)         equipos de macro e microgotas;
j)         cortadores de soro;
l)         seringas e agulhas hipodérmicas de vários tamanhos;
m)       equipo de infusão de 3 vias;

XIII – tesoura;
XIV – pinça de Kocher;
XV – lâminas de bisturi;
XVI – caixa completa de pequena cirurgia;
XVII – maleta de parto como descrito no artigo anterior;
XVIII – sondas vesicais;
XIX – coletores de urina; 
XX – protetores para eviscerados ou queimados;
XXI – espátulas de madeira;
XXII – sondas nasogástricas;
XXIII – eletrodos descartáveis;
XXIV – equipos para drogas fotossensíveis;
XXV – equipo para bombas de infusão;
XXVI – circuito de ventilador artificial estéril de reserva;
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XXVII – equipamentos de proteção à equipe de atendimento (óculos, máscaras e aventais);
XXVIII – cobertor ou filme metálico para conservação do calor do corpo;
XXIX – campo cirúrgico fenestrado;
XXX – almotolias com antisséptico;
XXXI – conjunto de colares cervicais de várias dimensões;
XXXII – prancha longa com três cintos e imobilizador de cabeça
XXXIII – esfigmomanometro adulto infantil.

Art. 22 – Os medicamentos que devem estar disponíveis para utilização na ambulância avançada,  
em quantidades suficientes para atender a demanda, devem incluir no mínimo:

I – para uso oral:
a)        ácido acetil salicílico 100 mg;
b)        captopril 50 mg;
c)        isossorbida 5 mg;
d)        nifedipina 10 mg;

II – para uso parenteral:
a)        adrenalina 1 mg;
b)        adenosina 6 mg;
c)        água destilada;
d)        aminofilina 240 mg;
e)        amiodarona 150 mg;
f)         atropina 0,25 mg;
g)        bicarbonato de sódio a 8,4%;
h)        cloreto de sódio a 20%;
i)         cloreto de potássio a 10%;
j)         deslanosídeo 0,4 mg;
h)        diazepam 10 mg;i) dipirona a 50%;
j)         dopamina 50 mg
k)        fenitoína 250 mg;
l)         flumazenil 0,5 mg;
m)       furosemida 20 mg;
n)        glicose hipertônica a 50%;
o)        gluconato de cálcio a 10%;
p)        haloperidol 5 mg;
q)        hidrocortisona 100 mg;
r)         hioscina 20 mg;
s)         lidocaína a 2%;
t)         manitol a 20%;
u)        metilprednisolona 125 mg;
v)        metoclopramida 10 mg;
w)       metoprolol 5 mg;
x)        midazolam 15 mg;
y)        morfina 10 mg;
z)        noradrenalina 4 mg;
a.a)     nitroglicerina 25 mg;
a.b)    prometazina 50 mg;
a.c)     ringer lactato 500 ml;
a.d)    solução fisiológica a 0,9% 500 ml;
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a.e)     solução glicosada a 5% frasco de 500 ml;
a.f)     succinilcolina 100 mg;
a.g)     sulfato de magnésio a 10%; e
a.h)    tramadol 50 mg.

PERÍODO DO EVENTO: 12 A 19/11/2016

O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ESTÁ CONDICIONADO A ASSINATURA DA ORDEM DE COMPRAS, QUE DEVERÁ SER ENCAMINHADA
JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL. "DE ACORDO COM A POLÍTICA DA CBV NÃO SERÃO ACEITOS BOLETOS EM NOME DE FACTORINGS
OU DADOS BANCÁRIOS DE CNPJ DIFERENTE DO EMISSOR DA NOTA FISCAL."

Atenção :

INFORMAÇÃO SOBRE RETENÇÃO DE IMPOSTOS:

A CBV, em conformidade com as exigências impostas pela Receita Federal em sua Instrução Normativa “IN RFB 971/2009”, realizará,
nas notas fiscais de prestação de serviços envolvendo o uso de mão de obra, a retenção de 11% a título de INSS sobre o valor total da
nota, caso não esteja especificado o valor da mão de obra e ainda a retenção de 1% sobre o valor da nota fiscal a título de retenção de
imposto de renda, sendo a base de cálculo a mesma do INSS. Para notas fiscais não envolvendo serviços de mão de obra haverá a
retenção de 1,5% de imposto de renda e, será recolhido ainda 4,65% (3%- COFINS + 0,65% PIS + 1% CSLL). Serão tratados
individualmente os casos em que for necessário a retenção de ISS (variando entre 2% e 5% dependendo do município e atividade
prestada).
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