Requisição : 5789
Data : 20/08/2015 11:22:10 Data Limite : 06/09/2015
Situação : APROVAÇÃO
Usuário : JÚLIA PIRES
Verba Disponível : 1,00
Centro de Custo : 1
Classificação Contabil : 1
Evento : CBVP OPEN ‐ 2015/2016
Etapa : 2ª Etapa ‐ Belo Horizonte/MG ‐ 17 A 20/09
Observação do Comprador ‐ Indicamos a Real Med para aprovação por possuir o melhor orçamento
Decisão / Justificativa do Gerente ‐

Unidade : UCP
Responsável : FELIPE ANDRADE

para o serviço.

PRODUTO, LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA/UTI
CBVP Open
‐ Quantidade: 01 (uma) ambulância completa (tipo UTI móvel) equipada de acordo com as normas da vigilância sanitária, contendo maca retrátil,
cinto de segurança, cilindro de oxigênio com válvulas, bomba de infusão, monitor cardíaco, respirador, material para intubação (adulto e infantil),
desfibrilador (cardioversor), umidificador, nebulizador, oxímetro, prancha longa, colar cervical, talas de imobilização, cadeira de rodas,
laringoscópio.
• Maleta de medicamentos uso oral e injetável
• Kits para imobilização provisória
• Kits Queimadura
• Kit parto
• Equipe: 01 (um) médico, 02 (dois) enfermeiro padrão, 01 (um) motorista. Todos os profissionais citados deverão se apresentar com as devidas
documentações comprobatórias referentes à atividade profissional a qual estão sendo contratados.
Local: Arena do CBVP, Av. Severino Balesteiros Rodrigues, Bairro Cabral, Contagem ‐ MG
Parque Linear Ressaca / CEP: 32.017‐900
Período: 5ªfeira 17/09 a Domingo 20/09.
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• Horário: 5a‐feira ‐ 17/09 (07h as 18h); 6a‐feira ‐ 18/09 (07h as 23h) // Sábado – 19/09 (07h as 23h) // Domingo – 20/09 (07h as 13h)
• Firmar convênios com clínicas e hospitais, visando o atendimento de emergência dos atletas e demais envolvidos no evento.
Caso haja alteração na programação dos jogos, será necessária a permanência da ambulância até o término do último jogo do dia vigente.
‐ Alimentação: A alimentação deverá ser fornecida pela própria empresa contratada
‐ Uniforme: O uniforme deverá ser fornecido pela própria empresa contratada
‐Público estimado no local: 1.000 (mil) pessoas.
Obs.: Não poderá ocorrer ausência ou atraso nos serviços e equipamentos descritos acima, uma vez que o evento somente terá início com a presença
de todos os itens.
Responsável: Julia Pires 21 994209671 ou Rafael madeiro 21 976492285

