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RESULTADO
DA

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS 019/2017

A Confederação Brasileira de Canoagem, inscrita no CNPJ 92.893.155/0001-12, informa
que após o encerramento da cotação prévia de preços 019/2017, referente a contratação de empresa
para prestação dos serviços de ambulância, recebeu as propostas das seguintes empresas:

1. Carlos Alberto Delphim - ME;

2. Mota Remoções Ltda - ME;

3. Azeredo Remoções de Pacientes Ltda – ME.

Foi declarada vencedora a empresa Mota Remoções de Pacientes Ltda - ME, CNPJ Nº
10.709.039/0001-36, por oferecer os menores preços praticados no mercado para prestação dos serviços do
item previsto, conforme descrito abaixo:

Serviço Descrição do Serviço Período

Ambulância

Serviços de ambulância tipo UTI durante os dias de treinamento e de
evento para resgate em caso de acidente com público, atletas ou
equipe técnica e operacional de acordo com o protocolo de resgate e o
plano de ação em caso de emergências, que deverá conter informações
como posicionamento da ambulância, deck que será utilizado em
situações de emergência, como será a interface entre as equipes de
resgate na água e de remoção e quais os hospitais mais próximos
capazes de atender aos acidentados.
Devem estar incluídos no contrato contendo aparelhagem completa de
UTI, kit de primeiros socorros, medicamentos  emergenciais,
antissépticos, pomadas para ferimentos, picadas de insetos e a
obrigatoriedade de uma segunda ambulância de prontidão em caso de
necessidade de uma remoção.
A equipe de emergência da ambulância deve ser formada por no
mínimo 01 médico, 01 enfermeiro, 02 socorristas e 01 motorista.

Período de 12 horas diários - 06:00 as 18:00

02/11/2017
a

04/11/2017
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