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RESUMO

Este trabalho centrou-se em analisar o quantitativo das ocorrências de incêndio e acidentes
aumomobilísticos que envolve atendimento pre-hospitlar na cidade de São Luis-MA,
localizando áreas mais distantes dos atuais quartéis da cidade, além de explanar sobre os
impactos que esses infortúnios podem causar à vítima, sociedade e ao Estado, com o objetivo
de propor a construção de posto avançado de bombeiros em áreas estratégicas e menos
privilegiada da cidade de São Luis-MA do atendimento pelas unidades consolidadas, 1º BBM e
2º BBM, BBEM e BBS, a fim de atender as ocorrências com celeridade e melhor distribuição
do serviço de bombeiros à população. Então para chegar às informações desejadas, realizou-se,
pesquisa em material publicado em fontes impressas e digitais sobre o assunto. Com o objetivo
de conhecer o que há publicado em termos de impactos para a sociedade e para o Estado
advindos de ocorrências de incêndio e acidentes automobilísticos. Além dos estudos em
bibliografias, procurou-se buscar informais no Centro Integrado de Operações de Segurança-
CIOPS sobre as ocorrências detalhadas e separadas por bairros da cidade de São Luis-MA. Com
a verificação dos tipos de ocorrências observou-se que o tempo resposta elevado pode agravar
os danos a saúde do acidentado deixando sequelas e que podem
ser amenizados caso a vitima seja levada o quanto antes ao hospital.Entre as atribuições legais
o Corpo de Bombeiros militar do Estado do Maranhão, deve primar por salvar vidas e proteger
bens. Dessa forma o mapeamento dos acidentes ocorridos na cidade de são luis-MA, tem o
intuito de estabelecer postos de bombeiros capazes de atender com mais brevidade as
ocorrências, assim promover maior segurança e possibilidade de resguardar em primeiro plano
a vida e a segurança da vítima de um acidente seja ele automobilístico ou de incêndio. Enfim,
é preciso que todos da sociedade tenham atitudes responsáveis no dia a dia, seguindo as normas
de segurança, a fim de que possam evitar acidentes tornando o meio que os cercam mais seguro
para si e aos outros, evitando infortúnios à vida e perdas materiais.

Palavras-Chave: Vítima, Ocorrências, Posto Avançado.



ABSTRACT

This work focused on analyzing the amount of occurrences of fire and aumomobilísticos
accidents involving pre-hospitlar service in São Luis-MA, locating more distant areas of the
current headquarters of the city, and explain the impacts that these misfortunes can cause the
victim, society and the State, in order to propose the construction of advanced fire station in
strategic areas and less privileged of the city of São Luis-MA of care by the consolidated units,
1º BBM e 2º BBM, BBEM e BBS, in order to meet occurrences with speed and better
distribution of the population Fire service. So to get to the desired information was held,
research material published in printed and digital sources on the subject. In order to know what
is published in terms of impacts on society and the State arising from fire and car accidents
occurrences. In addition to studies in bibliographies, he tried to look casual in Integrated Centre
for Security-CIOPS operations on the detailed events and separated by neighborhoods of the
city of São Luis-MA. By checking the types of events it has been observed that the high
response time might exacerbate damage to the injured leaving health consequences that may be
alleviated if the victim is taken to the hospital as quickly as possible. Among the legal duties
military Fire Department of the State of Maranhão, must excel to save lives and protect
property. Thus the mapping of accidents in the city of Sao Luis, MA, aims to establish fire
stations able to respond more promptly occurrences, thus promote greater security and ability
to protect foreground life and the safety of the victim whether an automobile accident or a fire.
Anyway, we all need to have responsible attitudes of society on a daily basis, following the
safety regulations, so that they can avoid accidents making the kind of safer around them for
yourself and others, avoiding misfortune to life and property losses .

Keywords: Victim, Events, Advanced Post.
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1 INTRODUÇÃO

O principal objetivo do corpo de bombeiros é resguarda vidas, meio ambiente e

bens materiais, seja da ação descontrolada do fogo ou de outros infortúnios. A atividade de

combate a incêndio e de atendimento às vítimas de acidentes, sejam domésticos ou

automobilísticos, requer uma ação imediata de socorro por parte dos profissionais bombeiros

para que a situação seja controlada e posta na normalidade ou estabilizada evitando a evolução

do problema.

E este objetivo pode ser alcançado com o tempo resposta de atendimento reduzido.

Porém, a evolução de incêndios e outros acidentes para algo descontrolado, não pode ser

vinculado apenas à redução do tempo resposta, as ações de prevenção estabelecidas pelas

normas técnicas devem ser empregadas, para boa segurança das atividades rotineiras da

sociedade, seja elas prediais, de pessoas, de trânsito, produtos químicos, a fim de que elas

possam retardar a evolução do acidente ou até mesmo evitá-lo.

Como a atividade operacional bombeiro militar possui grande abrangência, então,

os atendimentos pelos postos avançados são diversificados. As ocorrências de combate a

incêndio e pânico, acidentes automobilísticos, domésticos e outras situações que requeiram

ação dos bombeiros militares, que devem ser atendidas o mais rápido possível. Aliado a isto, e

com a visão de melhor servir a sociedade o corpo de bombeiros prima em reduzir o tempo

resposta ao atendimento a ocorrências, adotando postos avançados de bombeiros, estes

localizados em pontos estratégicos para potencializar o serviço dos bombeiros e melhor servir

a sociedade na cidade de São Luis - MA.

A grande área de cobertura para as unidades já existentes causa a precarização na

prestação dos serviços à sociedade no atendimento às ocorrências com tempo resposta elevado

o que pode causar a evolução das mesmas, aumentando os danos e prejuízos à sociedade. E

para tanto devem ser adotadas ações para minimizar os efeitos do elevado tempo resposta no

atendimento às ocorrências feito pelo corpo de bombeiros militar no município de São

Luis-MA.

Isto posto, é preciso, primeiramente verificar junto a uma fonte de dados

estatísticos os locais de mais incidência de ocorrências, além claro, os locais de difícil acesso

e demora de chegada das viaturas de socorro em face a distância e ao transito conturbado e

congestionado que a avenidas do município de São Luis – MA já não mais suporta, e assim

estabelecer a quantidade e os pontos estratégicos de localização dos postos avançados de
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bombeiros. Logo, depois de identificado essas áreas de localização dos postos é preciso verificar

a legalização fundiária, fundos para construção e aquisição de materiais, definir a estrutura do

mesmo e seu mobiliário, tipo de viatura, materiais e equipamentos de proteção coletiva e

individual e de atendimento às ocorrências, bem como o efetivo de bombeiros pronto para atuar

em suas atividades fins.

Identificado os locais de construção dos postos avançados de acordo a análise

técnica dos dados estatísticos dos setores de maior incidência de acidentes e dos locais de mais

difícil acesso, levando-se em consideração também o tempo resposta elevado ao atendimento

das ocorrências a esses setores o que pode acarretar prejuízos à vida, materiais e econômicos. E

com a redução do tempo resposta, isso vem impedir a evolução da ocorrência, refletindo

diretamente na proteção da vida, bens matérias, fauna e flora. De posse destes entendimentos e

de estimativas dos prejuízos que podem ser causados pelas ocorrências mal assistidas devido à

demora em seu atendimento, a distribuição dos postos avançados contribui para a melhor

qualidade do serviço prestado pelo Corpo de Bombeiros Militar, diminuindo os danos que os

acidentes podem provocar.

É neste contexto que a proposta dos postos avançados surge como medida de

melhor prestação de serviço à sociedade, na perspectiva de reduzir o tempo resposta e os

impactos ocasionados pelos acidentes aos acidentados, para a sociedade bem como para o

Estado.
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2 JUSTIFICATIVA

O desenvolvimento das cidades acompanhado de um crescimento desordenado que

causa cada vez mais grandes congestionamentos em horários de pico, além de aumentar a

probabilidade de acidentes automobilísticos, traz consigo a dificuldade de deslocamento ao

atendimento as ocorrências de incêndios que podem ocorrer a qualquer momento, dessa forma

quem acaba sofrendo com tudo isso é a população, que quando vítima de uma dessas situações

precisa ser atendida o mais rápido possível, e propondo a construção de postos avançados de

bombeiros para atendimento a ocorrências de combate a incêndio, acidentes automobilísticos,

sendo eles construídos em pontos estratégicos na cidade de São Luis-MA

com a devida análise dos locais de maior frequência de ocorrências e da dificuldade de se

chegar com maior celeridade com o socorro, devido ao transito excessivo que prolonga o tempo

de chegada das viaturas aos locais de ocorrência. O posto avançado acaba tornando-se um tema

de bastante relevância para o socorro imediato realizado pelo Corpo de Bombeiros, pois com o

socorro próximo a essas áreas mais afetadas por esses eventos a capacidade do pronto-emprego

dos recursos necessários as vitimas será feita de forma eficaz.

Nesse contexto os pontos positivos observados de imediato é o atendimento que

será feito com mais brevidade, além de controlar a situação no local do sinistro evitando que

outros acidentes ocorram em decorrência da falta de sinalização, populares tumultuando o

trânsito ou colaborando para o agravo da situação no local do acidente.

A proposta de construção do posto avançado para melhor atendimento à população

se baseia em dados de ocorrências registradas pelo CIOPS- Centro Integrado de Operações de

Segurança, onde há o demonstrativo do quantitativo de ocorrências em cada área da cidade

facilitando a filtragem a identificação dos pontos mais afetados por ocorrências, seja de incêndio

ou acidentes que requeiram atendimento pré-hospitalar à vítima, assim há um embasamento

científico, além da previsão legal na Lei de Organização Básica do Corpo de Bombeiros, que

justifica sua construção.

É sabido que a segurança total no que se refere a incêndio e acidentes não será

rapidamente alcançada, mas a partir da análise feita por este estudo o Corpo de Bombeiros

terá sua atuação em sinistros maximizada, dessa forma dando uma resposta mais rápida a

sociedade ludovisence.

É neste aspecto que o presente estudo se sustenta, pois para um melhor atendimento

às ocorrências é proposto a construção do posto avançado, que após a verificação
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dos dados quantitativos onde acontece mais ocorrências, onde já foi visualizado os locais mais

adequados para o estabelecimento de um posto avançado de bombeiros. Protegendo de maneira

satisfatória o patrimônio e principalmente a vida.



19

3 OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho monográfico é abordar a importância da celeridade ao

atendimento às ocorrências feitas pelo Corpo de Bombeiros, e como pode se chegar a este

objetivo para melhor servir à população da região metropolitana de São Luis-MA.

3.1 Geral

Propor unidades modulares do CBMMA em locais estratégicos de São Luis-MA

para redução do tempo resposta nos atendimentos às ocorrências de atividades operacionais de

combate a incêndio e acidentes automobilísticos.

3.2 Específicos

• Conhecer os locais de maior índice de ocorrências de incêndio, acidentes

automobilísticos e acidentes domésticos com base nos dados do Centro Integrado

de Operações de Segurança;

• Analisar o atendimento das atividades de combate a incêndio de pequena magnitude

com a distribuição de unidades modulares em pontos estratégicos;

• Demonstrar a celeridade no atendimento às ocorrências partindo das unidades

modulares equipada com viatura de incêndio de pequeno porte.
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4 METODOLOGIA

Esta proposta de construção de posto avançado será elaborada a partir dos

conhecimentos adquiridos em estudo de pesquisas bibliográficas relacionados à proteção e

combate a incêndios e de atendimento pré-hospitalar, além de busca de informações sobre

ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar na cidade de São Luis-MA, baseado em

dados do Centro Integrado de Operações de Segurança- CIOPS. Assim, entende-que este

trabalho constitui-se em pesquisa quantitativa, uma vez que aborda dados numéricos tomados

como parâmetros para servir de orientação, visando identificar os locais mais afetados por

acidentes atendidos pelo Corpo de Bombeiros.

Finalmente com o levantamento dos dados das ocorrências, tendo um panorama

geral de suas localizações, é que será proposto postos avançados de bombeiros e quantidade a

ser construída para melhor distribuição dos serviços à população de São Luis-MA, priorizando

qualidade e brevidade no atendimento, mostrando pontos significativos e discussões relevantes

na proposta para a região metropolitana da cidade.

No final será abordado a importância social da proposta metodológica, além do

reconhecimento legal mencionada na Lei de Organização Básica do Corpo de Bombeiros

Militar do Maranhão para sua construção, financiamento junto ao Governo federal para as

instalações dos postos avançados, aquisição legal dos terrenos para construção das unidades e

apresentação do projeto arquitetônico do posto de bombeiros, mostrando seu potencial

estratégico e de apoio ao atendimento de ocorrências em São Luis-MA.
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5 REFERENCIAL TEÓRICO

A grande área de atuação para os quarteis torna o tempo resposta de atendimento às

ocorrências bastante elevado para a sociedade. Com a missão constitucional de atuar com

prevenção e combate a incêndio, salvamento e resgate, o Corpo de Bombeiros do maranhão -

CBMMA nunca se furtou em tentar responder de forma satisfatória a sociedade. Agindo da

melhor forma possível com a finalidade precípua de salvar vidas.

O Corpo de Bombeiros iniciou suas atividades no Estado do Maranhão, nas

décadas de 60 e 70, sendo apenas uma Companhia da Policia Militar e que no ano de 1988 teve

proporcionalmente seu maior número de viatura atuando em seu trem de socorro contando com:

ABT 01, ABT 02, ABT 04, ALA 01, AT 01, AT 02, ABS 01, ABS 02, e duas

MAGIRUS. Em 1992 o Corpo de Bombeiros se tornou independente da Policia Militar

passou a ter o seu Quartel de Comando Geral e seu primeiro grupamento de combate a incêndio.

Atualmente, o CBMMA possui grupamentos nas cidades de Imperatriz, Caxias,

Pinheiro, Balsas, Timon, Estreito, Barreirinhas, São José de Ribamar e na capital São Luís, onde

estão instalados 1º Batalhão de Bombeiros Militar do Maranhão – 1º BBM; o Segundo Batalhão

de Bombeiros Militar - 2º BBM, Batalhão de Bombeiros de Emergênccia Médica- BBEM,

Batalhão de Bombeiros Marítimo-BBMar e o Batalhão de Bombeiros de Busca e Salvamento –

BBS, além do Grupamento de Atividades Técnicas-GAT, Seção de Contra Incêndio- SCI, este

específico no aeroporto e a Defesa Civil. Isso mostra que o Corpo de Bombeiros vem tentando

acompanhar o crescimento da capital maranhense.
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6 EVOLUÇÃO DAS OCORRÊNCIAS

Com a evolução de todas as atividades humanas e com o desenvolvimento de

grandes cidades, todas constituídas de construções feitas dos mais variados tipos de material, o

que as deixam vulneráveis aos elementos naturais e em muitos casos ficam fora do controle do

homem, tornando-se um inimigo cada vez mais poderoso e mais difícil de conter,

materializando o risco existente, e a isto se denomina sinistro.

Segundo Vargas e Silva (2003, p.76):

“Sabe-se que a segurança absoluta, em qualquer situação de nossas vidas, é uma
condição inviável de ser alcançada, pois a segurança é proporcional ao custo para
obtê-la. Assim, não se deve procurar a segurança absoluta, mas sim a melhor
solução possível, levando em conta a segurança e o seu custo”

Do ponto de vista da prevenção, que se refere a antecipação e providências a um

determinado risco, há incêndio ou risco de incêndio, toda vez que uma causa qualquer

provoca inflamação ou faz aumentar a temperatura, a ponto de causar perigo, em materiais,

mercadorias, estabelecimento comercial, industrial, residencial ou prestador de serviços. Do

ponto de vista dos bombeiros, o incêndio é um desprendimento de chamas, por menor que seja

em qualquer lugar onde naturalmente tal desprendimento não esteja previsto como

consequência das exigências ou necessidades normais. (SILVEIRA, 1995).

Os bombeiros, que diuturnamente buscam a maneira de mais rápida e adequada

para extinguir os incêndios com o material de que dispõem, só iniciam a sua ação depois de ter

iniciado o incêndio.

Ao contrário, o fundamental da prevenção é evitar as causas de incêndio e atacá-lo

de início, abafando ou detendo a propagação do fogo até a chegada dos bombeiros, que,

empregando meios mais eficientes, constituídos por seu material e pessoal mais especializado,

de forma a debelar o perigo.

Conforme Silveira (1995), a prevenção engloba, também, para a eficiência

almejada, as primeiras circunstâncias necessárias para uma eficiente avaliação:

a) Observação de todos os meios de construção que resistem ao fogo e às

intempéries;

b) O estudo e a pesquisa das causas de elevação de temperatura e outros elementos

que possam acarretar riscos;
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c) O emprego de aparelhos, equipamento e dispositivos que, manuseados ou

funcionando automaticamente, impedem a marcha de qualquer perigo nascente;

d) Determinação de áreas de refúgio eficientes para abandono das edificações ou

meios de fuga.

Hoje a tão complexa arte de extinguir incêndios e de conter o pânico, foi durante

muito tempo bastante rudimentar, devido os meios empregados serem simples e pouco

numerosos. Pouco a pouco surgiram dispositivos de construção e engenhos, preceitos e

métodos de combate e de abandono, delineando-se dessa forma a arte de prevenção contra

incêndios, que evoluiu com o decorrer dos anos, alcançando em nossos dias um elevado grau de

eficiência, fruto da experiência e dos conhecimentos científicos. Quanto à necessidade da

prevenção contra incêndios e pânico, deve-se ter em mente que “Os grandes incêndios

começam com os pequenos focos” (BAROLI, 1981).

Conforme Costa (2001), todos os sinistros são acontecimentos casuais que estão

sujeitos a um grande número de parâmetros. Cada incêndio ou situação de emergência

representa uma ocorrência única, tendo seu desenvolvimento, no decorrer do tempo,

condicionado a vários fatores que se inter-relacionam e são peculiares de um determinado

ambiente. O mesmo se pode dizer de explosões, vazamentos tóxicos e outros. Dentre esses

fatores destacam-se a quantidade, tipo e distribuição dos materiais combustíveis, inflamáveis,

explosivos ou tóxicos que compõem o ambiente; pode-se citar também grau de ventilação do

ambiente, geometria da distribuição dos elementos, forma do compartimento e características

térmicas dos materiais constituintes do local.

A chamada proteção passiva, oferecida pelas estruturas, tais como portas corta fogo,

escadas enclausuradas e compartimentação horizontal e vertical, é o modo mais simples de

garantir esta segurança durante o abandono de uma edificação que é submetida a um sinistro.

Mas é com a chamada proteção ativa que proporciona o combate ao fogo, sua extinção e a

proteção de compartimentos não expostos.

Eis aí o valor da prevenção, que não deixa qualquer dúvida quanto às suas

vantagens pessoais, materiais e pecuniárias.
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6.1 Atendimento as emergências

Conforme Cardela (1999), a emergência é uma ocorrência de eventos que

apresentam perigo, sem programação prévia e fora de controle. De acordo com essa afirmação

infere-se dizer que há emergência quando os riscos eminentes se transformam em fatos.

Risco é uma ou mais condições de uma variável, com o potencial necessário para

causar danos (lesões a pessoas, danos a equipamentos, perda de material em processo ou em

estoque ou redução da capacidade de desempenho de uma função predeterminada). Ou ainda a

possibilidade de perda ou perdas de uma empresa devido a um acidente, bem como a uma série

de acidentes. Um risco é a condição de dano (Tavares, 2007).

Cardela (1999) diz que as possíveis emergências podem ser tratadas em momentos

distintos: antes de o fato ter ocorrido, a que se denomina como prevenção, quando devem ser

previstos elementos para evitar ou conter o risco que provocaria o estado de emergência;

imediatamente após a ocorrência do fato, a que se chama de tratamento, com a finalidade de

minimizar os resultados da situação emergencial; e a investigação que, realizada após o

tratamento, tem o intuito de determinar as causas que provocaram a condição de emergência.

O evento que dá origem à emergência podem ser tanto naturais, como provocado

pela ação do homem como explosões, desabamentos e atos de sabotagem ou até mesmo um

misto das duas ações como enchentes e incêndios florestais.

A forma adequada de tratamento de uma emergência, uma vez falha a prevenção,

depende do momento e do local em que ocorre o sinistro, necessitando de recursos

diferenciados. Um incêndio em uma embarcação requer outros recursos que um incêndio em

edificações, mesmo que o evento principal seja um incêndio.

As medidas de controle das situações de emergência, tanto na prevenção como no

tratamento, devem ser planejadas de forma analítica e sistemática, prevendo-se os

acontecimentos que envolvem todos os sistemas componentes a edificação ou da indústria, a fim

de considerar todo o desenvolvimento da ação para que os impactos posteriores sejam os

menores possíveis. As atividades já devem ser previamente determinadas para que as decisões

finais sejam resolvidas com maior segurança e rapidez em caso de emergência (CAMILO JR.,

1999).

Para que a possibilidade de ocorrer uma falha no procedimento seja a menor

possível, pois quando a vida das pessoas está em risco, é essencial um planejamento e um
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treinamento. Sendo que esse treinamento deve ser complementado com simulações e avaliações

constantes para se agregar experiência na ação do atendente.

Conforme Barolli (1981), o tempo de atendimento é essencial para a eficiência da

resposta á ação de emergência, uma vez que, se a situação for contida imediatamente, a

possibilidade de retorno do problema é bem menor e a consequência será minimizada.

Os primeiros minutos são de fundamental importância nas operações de

atendimento de emergência para que se evite que vidas sejam perdidas ou que o patrimônio

seja arruinado. O sucesso da operação de atendimento à emergência depende do tempo

resposta das equipes de auxilio e do trabalho eficaz e continuado (CAMILO JR., 1999).

Uma gama de recursos deve ser conduzida para os treinamentos, entretanto o

objetivo principal deve ser o de desenvolver as habilidades para o enfrentamento de situações

reais, dessa forma o treinamento passando a ocupar uma posição estratégica no tratamento de

emergências; mas o grande desafio está na passagem desses conhecimentos e habilidades para

as operações reais de emergência.

6.2 Tempo resposta

Com o aumento da área das cidades e sua população, também aumentam a

demanda de ocorrências. Para continuar com a mesma eficiência nos serviços prestados, as

corporações de bombeiros necessitam da criação de um número maior de unidades ou postos

distribuídos em locais estratégicos e a utilização de viaturas com respostas mais rápidas e

capazes de enfrentar congestionamentos, viaturas que possam ser ágeis no trânsito.

Entende-se como tempo-resposta, o tempo em minuto decorrido entre o

acionamento das equipes de Atendimento Pré-hospitalar e Resgate, pelo Centro Integrado de

Operações de Segurança (CIOPS), por meio de rádio, as unidades bombeiro militar onde esta

baseada a viatura, e o momento em que a guarnição de Resgate chega ao local da emergência.

Em síntese, é o tempo decorrido desde o acionamento da equipe de Resgate até a chegada ao

cenário da ocorrência.

Na cidade de São luís, as unidades operacionais de atendimento as ocorrências

estão localizadas no bairro centro (1° Grupamento de Bombeiros Militar), no bairro da

COHAB (2° Grupamento de Bombeiros Militar/Grupamento de Emergência médica) e no

bairro do Santo Antônio ( Subgrupamento de Busca e Salvamento). Existem 10 (dez)
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ambulâncias, 04 (quatro) viaturas de incêndio e 04 (quatro) de salvamento que estão alocadas

nestas unidades do corpo de bombeiros. Quando existe uma emergência, a unidade mais

próxima é enviada para atender o chamado. Redução no tempo de resposta é chave para salvar

vidas e melhorar resultados.

O CBMMA procura a redução no tempo de resposta de diversas maneiras. E um

problema de otimização do atendimento, é a distância entre as unidades disponíveis e

chamadas de emergência. A ideia geral é que uma redução na distância produzirá uma

redução no tempo de resposta. Idealmente, pode-se considerar a distância entre um chamado e

um atendimento, calculando-se as distâncias entre todos os possíveis locais de chamados e

locais em que unidades de atendimento se encontram. Infelizmente isto não é tão simples, pois

os chamados podem vir, literalmente, de qualquer lugar da cidade.

O fator tempo é essencial para uma resposta eficaz as vitimas. Em APH, por

exemplo, observa-se uma estreita relação entre o tempo que o socorro leva para chegar a vitima,

os recursos a serem empregados na ocorrência e o potencial agravo da lesões. Sobre isso,

Mendes (2011, p.21) afirma que:

Existe uma intima relação entre a redução do tempo-resposta e a correspondente
redução de mortalidade. O tempo que o socorro leva para chegar até a vitima é uma
das variáveis mais importantes no Atendimento Pré-Hospitalar (APH). Esse
espaço de tempo é um dos principais indicadores da eficiência do sistema.

A analise criteriosa do tempo-resposta tem fornecido aos administradores dos

órgãos prestadores do serviço pré-hospitalar, melhores instrumentos para a tomada de decisão

na busca de um sistema cada vez mais eficiente (LOMBA; LOMBA, 2010).

Em diversas partes do mundo, estudos mostram a redução da morbimortalidade,

tanto em eventos decorrentes de trauma quanto de causas clínica, em decorrência do

atendimento pré-hospitalar com menor tempo resposta. (Silva – 2010).

De maneira simples podemos entender que o tempo geral de atendimento as

ocorrências é dividido em quatro fases: a coleta das informações e o acionamento da equipe de

socorro; o deslocamento até o local da ocorrência; o atendimento a vítima e seu deslocamento

a unidade hospitalar mais próxima e o retorno a Unidade Bombeiro Militar.
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Cada momento é fundamental para avaliação e redução do tempo-resposta total do

sistema, se não houver harmonia de todos os elementos, este tempo pode ser muito alto e não

obter êxito das ocorrências em que ele faz a diferença entre a vida e a morte. Nesta ceara o autor

explica:

No atendimento de urgência o tempo é fator crucial. Um minuto a mais na
chegada do socorro pode tornar irreversível uma parada cardíaca. Uma hemorragia
pode atingir níveis críticos. Uma hipoxia pode lesar o cérebro em definitivo. Em
cada minuto que se abrevia o início do socorro, vidas serão salvas, sequelas
reduzidas e o custo final do atendimento hospitalar e do tratamento do paciente
serão menores.
Esse espaço de tempo, conhecido como tempo-resposta, mesmo sem ser
interpretado de forma semelhante em diversos países, é um dos principais
indicadores da eficiência de um serviço de APH. É um indicador de estratégia da
mais simples às extremamente complexas, e não uma mera questão de velocidade
da ambulância a ser levada em consideração pelos administradores do sistema.
A análise criteriosa do tempo-resposta tem fornecido os melhores instrumentos
para a tomada de decisão na busca de um sistema cada vez mais eficiente. Sob a
ótica da fisiopatologia e evolução das lesões, o tempo que mais importa é o
transcorrido entre a instalação do agravo à saúde e o início das ações de socorro
junto à vítima. Esta soma é que define se a assistência foi prestada em tempo
suficiente para permitir seu real socorro [...].
Todos os sistemas de atendimento pré-hospitalar postos em prática no mundo
giram em torno da redução do tempo de assistência ao traumatizado,
proporcionando-lhe o definitivo cuidado no menor tempo possível e da maneira
mais vantajosa. (MIR, 2004, p.747).

O tempo resposta é fruto de uma competente estratégia administrativa. Que refletirá

em um estágio de desenvolvimento suficiente para uma eficaz resposta as solicitações da

sociedade.

6.3 Hora de Ouro

Outro conceito importante de se observar é o de “Hora de Ouro ou Período de

Ouro”. Ele tem sido um guia no atendimento a vítimas de trauma. A partir dele formou a base

para treino e prestação de cuidados de emergência dentro de escalas de tempo realistas para

alcançar resultados positivos no salvamento de vidas.

A “Hora de Ouro” funciona em ambiente real de salvamento contribuindo para o

salvamento das vítimas. É ainda é um período de tempo muito realista que podemos usar para

guiar nossas habilidades e ações em situações de salvamento.
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A primeira hora, conhecida também como “a hora de ouro” (golden hour) após a

ocorrência de uma lesão traumática, é considerada o tempo crítico para a implementação do

tratamento que modificará o prognóstico.

O conceito da hora de ouro é confirmado por vários estudos que demonstram que

uma considerável parcela das vítimas com lesões graves que ameaçam a vida morrem no trajeto

entre o local do evento e o hospital ou nas primeiras horas do acidente.

A morte decorrente do trauma obedece a uma distribuição trimodal. O primeiro

pico, morte imediata, ocorre nos 30 minutos, o segundo pico, morte precoce, corresponde a que

acontece nas primeiras horas após o trauma, chamado de hora de ouro do traumatizado.

(Thomaz – 2000)

De acordo com o (PHTLS, 2004), nos centros urbanos o traumatizado grave deve

chegar a um centro de trauma dentro de 25 a 30 minutos após o trauma. Para que isto seja

possível o tempo gasto na cena não deve exceder 10 minutos, pois o tempo médio de chegada

na cena é de 8 a 9 minutos e outros 8 a 9 minutos serão gastos no transporte ao hospital.

Também é preconizado que o atendimento às vítimas de trauma ocorra nos

chamados “10 minutos de platina” do APH, ou seja, não ultrapassar 10 minutos na cena do

acidente para prestar o atendimento à vítima.
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7 ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR – APH

A partir do século XIX houve no Brasil uma preocupação com o Atendimento

Pré-Hospitalar –APH no local da ocorrência. No ano de 1893 foi aprovado no Estado do Rio de

Janeiro a lei que implantaria a primeira equipe médica de atendimento em via pública, tendo sua

ambulância movida a tração animal.

Segundo Santos et al. (2000): [...] no Brasil, o Corpo de Bombeiros é um dos

pioneiros no serviço de atendimento pré-hospitalar, executando salvamento e resgate de

pessoas, os recursos eram escassos e as viaturas eram inadequadas”.

No ano de 1990, na cidade de Curitiba, foi implantado o chamado Sistema

Integrado de Atendimento ao trauma e Emergência-SIATE que propôs a adoção deu m

modelo de atendimento a emergências. De acordo com esse sistema o atendimento as vitimas

seria feito pelo Corpo de Bombeiros que, caso necessário, contariam com o apoio de médicos

que se deslocariam ao local da ocorrência.

Esse sistema serviu de base para a estruturação do APH no Brasil. E a partir da

década de 90 criou-se o Programa de Enfrentamento a Emergências e Traumas - PEET,

implantado pelo Ministério da Saúde. Com isso o Corpo de Bombeiros passou a dar mais ênfase

a aquisição de conhecimento por parte de seus militares nos procedimentos médicos

emergenciais. Sobre atendimento pre hospitalar os autores comentam que:

No momento da emergência, a maioria das vezes, exige-se do Bombeiro um
conhecimento específico dos diversos domínios da saúde. Requer, nestas
condições, capacidade e rapidez para a tomada de decisões no uso das
competências pertinentes ao quadro clinico apresentado, especialmente aqueles
com comprometimento traumato-ortopédico, frequentemente ao politraumatismo
para uma única vitima ou com grande número de vitimas (LIMA,
CAVALCANTE; MIRANDA, 2010, p. 6)

Observamos que para o atendimento de emergências clínicos-traumáticos requer do

socorrista conhecimento adequado para identificar os traumas que acometem a vítima e

sensibilidade de saber fazer a triagem para separar os que precisam ou os que podem esperar

mais um pouco para ser levado ao hospital mais próximo no caso de acidentes múltiplas vítimas.

Para Porcides (2006), os principais objetivos do Atendimento Pré-Hospitalar são:

identificar rapidamente a situações que ponham em risco a vida e demandem atenção imediata

pela equipe de socorro por intermédio do dimensionamento da cena; início do tratamento de
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modo precoce; manutenção das funções vitais; e o transporte da vitima de forma segura ao

hospital. O (PHTLS, 2004 p.8), prevê como princípios básicos do APH:

• Tempo Resposta rápido ao paciente.
• Prover cuidados eficientes, porém imediatos, para restabelecer a ventilação
adequada, prover a oxigenação suficiente e preservar perfusão adequada para
manter a produção necessária de energia para a preservação dos órgãos.
• Rapidamente transportar o paciente para o hospital mais adequado.

7.1 Atendimento Pré-hospitalar em são Luís

O Corpo de Bombeiros atua na cidade de São Luís no que concerne aoAtendimento

Pré-Hospitalar desde o ano de 1996, isso como resposta ao elevado número de ocorrências

envolvendo vários tipos de acidentes. Foi implantado a Companhia de Emergência Médica que

para a época atuou de maneira eficaz no atendimento as solicitações da capital e sua região

metropolitana.

Ocupando uma área de mais de 800 km2 e localizada no nordeste brasileiro, a

capital maranhense, possui cerca de1.014.837 habitantes (IBGE, 2012). E era resguardada no

ano de 1996 por 05 (cinco) viaturas e 68 (sessenta e oito) bombeiros (socorristas).

Em 1999 já em sua sede localizada no bairro da COHAB Anil IV o CBMMA pôs

em operação as ambulâncias do tipo Ford Ranger sendo distribuídas no atendimento de

suporte básico e resgate e passando a ser conhecido como Subgrupamento de Socorro e

Emergência -SGSU.

No ano de 2003 houve uma maior preocupação no enfrentamento as ocorrências, de

forma que o CBMMA procurou uma maior qualificação de seus militares através dos programas

de aprimoramento técnico-profissional emAPH.

E logo no início de 2004 o SGSU passou a ser chamado de Grupamento de

Emergência Médica - GEM) e com a aprovação da LOB já no ano de 2015 passa a se chamar

Batalhao de Bombeiros de Emergência Médica - BBEM.
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8 COMBATE À INCÊNDIO

O Corpo de Bombeiros sempre procurou compreender como um incêndio se

processa, e para que isso fosse possível, em primeiro lugar tenta entender, como o fogo ocorre,

uma vez que todo incêndio está relacionado à presença de fogo.

O ser humano há milhares de anos o incorporou o fogo à sua vida como algo

necessário para o dia-a-dia, e ações como aquecimento de alimentos e do ambiente,

industrialização de equipamentos, objetos e metais e outras utilizações não menos importantes,

não sendo possível à humanidade disponibilizar todas as facilidades atualmente existentes se o

fogo deixasse de existir.

Segundo a NBR 13860, “O incêndio é o fogo fora de controle”. Assim queimando

tudo aquilo que a ele não é destinado queimar; capaz de produzir danos ao patrimônio e à vida

por ação das chamas, do calor e da fumaça.

O Engenheiro Erix A. Sholl, decano em Engenharia de Segurança e Proteção

contra Incêndio no Brasil, diz que:

“Qualquer inicio de incêndio deve ser combatido nos seus três primeiros minutos
e a cada minuto excedente representará mais uma hora de combate ao incêndio”.

Nesse contexto onde a preocupação é extinguir o mais rápido possível o foco de

incêndio antes que o mesmo fique descontrolado, é que vemos a relevância em priorizar o tempo

resposta no atendimento a uma ocorrência de incêndio ou qualquer outra que em virtude da

situação possa evoluir para ela.

Visando o aprimoramento dos mecanismos de pronta resposta para evitar,

minimizar e extinguir os incêndios, os corpos de bombeiros, organizações cuja missão primeira

é combater os incêndios, também conhecidos como sinistros, de forma eficiente, diminuindo ou

impedindo os danos por eles causados.

Os incêndios sempre causam prejuízos, sendo função dos bombeiros prevenir,

erradicar ou diminuir seus danos, realizando suas ações de forma eficiente. (CBMDF, 2009).

Por isso o conhecimento apurado de como se processa o fogo, é essencial para que

o Corpo de Bombeiros possa cada vez mais utilizar os recursos de combate aos incêndios

(equipamentos, técnicas e táticas) de forma otimizada, visando sempre à preservação da vida,

do meio ambiente e do patrimônio.
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8.1 Combustão

Reação química que se processa entre uma substância combustível (como um

pedaço de madeira, papel, tecido, borracha, etc.), ao sofrer um aquecimento, e o ar, produzindo

luz e calor em uma forma de reação sustentável.

Fogo e combustão são termos freqüentemente usados como sinônimos. Entretanto,

tecnicamente, o fogo é uma forma de combustão (Carter, 1998).Enquanto aquele é mais

conhecido usualmente, este é bastante utilizado nos estudos científicos e ambos significam

queima.

Segundo Richard L. Tuve (1976, p.46), “o fogo é um processo (reação química)

de oxidação rápida, auto-sustentável, acompanhada pela produção de luz e calor em

intensidades variáveis.”

8.2 Elementos do fogo

O calor é o componente energético do fogo, sendo este o elemento responsável

pelo início da combustão. Ele causa a vaporização do combustível (sólido ou líquido), de

forma a ser o responsável por manter a temperatura da reação, que, durante a combustão,

continuará havendo a liberação de mais calor. O calor é responsável por:

• produzir os vapores combustíveis em materiais sólidos e líquidos (pirólise);

• causar a ignição do material combustível (sólido, líquido ou gasoso); e

• promover o crescimento e propagação das chamas, pela manutenção de um ciclo

contínuo de produção de vapor de combustível e de energia para ignição desse material. É de

importância indiscutível, quer nos trabalhos de extinção, ou nos trabalhos de

prevenção o conhecimento de quantas e quais as maneiras do calor poderá ser transmitido. As

formas de transmissão de calor de um corpo para o outro ou para um meio, são:

• Condução;

• Convecção;

• Radiação ou irradiação.

Elas favorecem para que o incêndio possa se prapagar, bastando para isso que o

meio ofereça as condições adequadas para a evolução de um incêndio.
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8.2.1 Considerações sobre o comburente

É a substância que reage com os gases combustíveis liberados na pirólise, também

conhecida como agente oxidante. Na maioria das vezes será o oxigênio.

Em torno de 21%, o oxigênio permite que ocorra a livre queima das substâncias,

com a presença de chamas. Caso a concentração de oxigênio na reação diminuir, as chamas

sofrerão diminuição ou total extinção.

O bombeiro também pode se deparar com ocorrência de fogo em atmosferas com

ausência de oxigênio, isso acontece quando os combustíveis comuns são misturados com

oxidantes químicos, que conseguem liberar oxigênio com facilidade, como o fertilizante

nitrato de amônio (NH4NO3), nitrato de potássio (KNO3) e peróxido de hidrogênio (H2O2).

8.2.2 Considerações sobre o combustível

É todo material capaz de queimar quando aquecido e mantém a combustão. É o

campo de propagação do fogo.

Os combustíveis podem ser classificados conforme o seu estado físico em sólido,

líquido ou gasoso:

• sólido: madeira, papel, tecido, borracha, etc;

• líquido: diesel, gasolina, álcool, querosene, etc; e

• gasoso: G.L.P. (gás liquefeito de petróleo), acetileno, gás natural, etc.

Chama-se de estado normal dos combustíveis aquele no qual o material existe sob

condições normais de temperatura e pressão, ou seja, 21 ºC e 1 atmosfera. Condições acima

desses valores são comuns em incêndios e fazem com que os combustíveis entrem em pirólise

e, continuando a reação, atinjam o seu ponto de ignição, propagando o incêndio.

Segundo Grimwood (2003, p.123), “a pirólise é a decomposição química de uma

substância mediante a ação do calor.”

Em alguns manuais, combustíveis são considerados os materiais que queimam

abaixo de determinada temperatura (normalmente consideram 1000 0C). Isso deixa muitos
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materiais de fora da lista de combustíveis. Esse posicionamento não nos parece o mais

apropriado quando estudamos incêndios estruturais, haja vista que um incêndio urbano comum

em um cômodo ordinário, facilmente atinge mais de 1000 0C. abaixo verifica-se a taxa de

liberação de calor de alguns materiais.

Quadro 1: Taxa de Liberação de Calor

Fonte: Norma NFPA 921, Guia de investigaciones sobre incêndios y explosiones, tabla 3-4, Edición 1995.

8.2.3 Reação em cadeia

É a reação química ocorrida na combustão que se processa pela combinação do

oxigênio com os átomos e moléculas, resultantes da quebra molecular do material combustível

pela ação do calor. É o processo que envolve os três elementos: combustível, comburente e

fonte de calor.

O calor inicial quebra as moléculas do combustível, as quais reagem com o

oxigênio, gerando mais luz e calor que, por sua vez, vão decompor outras moléculas,

continuando o processo de forma sustentável (CBMDF, 2009).

O fenômeno químico do fogo é uma reação que se processa em cadeia. Após seu

início, a combustão é mantida pelo calor produzido durante o processamento da reação. A

reação produz calor e é exatamente o que ela precisa para ocorrer.
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A cadeia de reação formada durante o fogo propicia a formação de produtos

intermediários instáveis, principalmente radicais livres, prontos para combinarem com outros

elementos, dando origem a novos radicais, ou finalmente a corpos estáveis. A estes radicais

livres cabe a responsabilidade de transferir a energia necessária à transformação da energia

química em calorífica, decompondo as moléculas ainda intactas e, desta vez, provocando a

propagação do fogo numa verdadeira cadeia de reação.

8.3 Carga de incêndio

De acordo com a NBR 14.432:2001, carga de incêndio é a “soma das energias

caloríficas que poderiam ser liberadas pela combustão completa de todos os materiais

combustíveis em um espaço, inclusive os revestimentos das paredes divisórias, pisos e tetos”.

A Figura 1 apresenta a evolução de um incêndio em um compartimento,

demonstrando a relação entre a temperatura dos gases e o tempo desde o início da ignição.

Figura 1 –Evolução de um incêndio em um compartimento

Fonte: NFPA

Segundo Pignatta e Silva (1997), a curva da Figura 1 “apresenta uma região inicial

(pré-flashover) com baixas temperaturas, em que o incêndio é considerado de pequenas

proporções”. Quando a superfície de toda a carga combustível presente no ambiente entra em

ignição, o incêndio torna-se de grandes proporções, tomando todo o compartimento. Neste

instante, ocorre o aumento brusco de inclinação da curva, que é conhecida como “flashover”,
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onde a temperatura dos gases eleva-se rapidamente até o material combustível extinguir-se, a

partir do que há a redução gradativa da temperatura dos gases (PIGNATTA e SILVA, 1997).

Segundo Claret (2009) apud Antunes (2011), há pouco risco de sinistros de

consequências graves para a estrutura da edificação na fase de início da ignição.

Entretanto, há considerável risco de morte dos ocupantes e elevado risco de perda

de bens materiais.

Na fase de “pré-flashover”, há a formação de uma quantidade significativa de

fumaça e, consequentemente, a redução da visibilidade. A atmosfera circundante passa a conter

produtos típicos da combustão, tais como o dióxido de carbono, monóxido de carbono, fuligem

e vapores, formando um colchão de gases sob o teto do compartimento (CLARET, 2009, apud

ANTUNES, 2011).

Com o aumento da temperatura, ocorre o “flashover”, que é a inflamação

generalizada, decorrente da entrada súbita de ar no ambiente (quebra de vidros das janelas ou

abertura de portas externas para o combate ao incêndio).

Em artigo editado na revista “Bombeiros em Emergências” (2004, pág. 16 a 27), o

Cel BM RR Edson Sampaio traduz uma definição de flashover a partir do original da Fire

Research Station da seguinte forma:

“Em um determinado ambiente, o fogo pode chegar a uma situação na qual a
radiação térmica total desprendida pelo fogo, pelos gases aquecidos e pelas
paredes e teto aquecido do compartimento causam a combustão de todos materiais
combustíveis expostos dentro do mesmo. Esta inesperada e contínua transição do
fogo em desenvolvimento para um incêndio totalmente desenvolvido é chamada
de flashover (Fire Research Station – UK 1993)”.

O ponto (ou faixa) de “flashover” ocorre, em geral, 3 a 20 minutos após o início da

ignição, e demarca a transição entre um incêndio localizado e um incêndio generalizado. Nesta

fase, denominada “pós-flashover”, a inflamação generalizada no compartimento e adjacências

ocorre pela ignição espontânea do restante de seu conteúdo (CLARET, 2009, apud ANTUNES,

2011).

Depois da ocorrência da ignição súbita generalizada, as superfícies expostas de

todos os materiais combustíveis do compartimento estarão queimando e a taxa de liberação do

calor (TLC) atingirá seu ponto máximo, produzindo altas temperaturas - tipicamente, essas

temperaturas poderão atingir 1.100ºC ou mais em determinadas circunstâncias especiais

(Drysdale, 1998).
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Neste sentido o bombeiro precisa agora focar sua atenção na avaliação de riscos e

na identificação das melhores opções táticas para assegurar-se de que toda a aproximação e

combate sejam realizados corretamente pela combinação segura de técnicas de acesso e

supressão do fogo. De forma que sejam a mais rápida possível.

8.4 Classes de Incêndio

Segundo o Manual de Segurança Contra Incêndio no Brasil (2008, pg. 105),

classifica os tipos de incêndio. E usualmente, estão divididos em quatro classes.

• CLASSE “A”

São os incêndios ocorridos em materiais fibrosos ou combustíveis sólidos, os

quais queimam em razão do seu volume, isto é, em superfície e profundidade. Sua característica

principal é deixar resíduos (cinzas ou brasas), Ex.: madeira, papel, borracha, cereais, tecidos etc.

• CLASSE “B”

São os incêndios ocorridos em combustíveis líquidos ou gases combustíveis. A

queima é feita através da sua superfície. Não deixa resíduos. Ex: G.L. P., óleos, gasolina, éter,

butano etc.

• CLASSE “C”

São os incêndios ocorridos em equipamentos elétricos, quando energizados, que

ofereçam risco à vida na ação de combate, pela presença de eletricidade. Ex: transformadores,

motores interruptores etc.

• CLASSE “D”

São os incêndios ocorridos em metais pirofóricos, exigem para sua extinção,

agentes extintores especiais, os quais se fundem com o metal combustível, formando uma

película (capa) que protege e isola do ar atmosférico, interrompendo aí a combustão. Ex: rodas

de magnésio, potássio, alumínio em pó, titânio, sódio etc.
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9 MAIORES DANOS E PREJUÍZOS

Os danos e prejuízos causados para as vítimas, sociedade e ao Estado, acabam por

influenciar em sequelas físicas e econômicas, pois gerará prejuízos financeiros a todos as partes

envolvidas que seja acometida por um dano que cause prejuízos, seja a vida ou a economia.

9.1 Às vitimas e a sociedade

A perda da saúde ocasionada por um acidente, e por sua vez numa possível demora

do socorro ao acidentado é uma variável de suma importância, pois gera danos e prejuízos

diretos e indiretos ao ser humano.

Dentre estes a Agência Européia para a Segurança e Saúde no Trabalho (2010)

destaca: o afastamento do trabalho por internamento, tratamento não hospitalar, compra de

medicamentos, incapacidade permanente, reabilitação não médica, adaptações das residências

as novas necessidades do obreiro, despesas incorridas com cuidados médicos que não são

compartilhados pelo seguro e entidade patronal, além da diminuição da qualidade de vida.

Segundo Sasaki (2007, p. 27) apud a Organização Mundial da Saúde (1957) se

entende como saúde “um estado completo de bem – estar físico, mental e social e não

meramente a ausência de doença ou defeito”. Em âmbito nacional de acordo com a Lei 8.080 de

16 de dezembro de 1990 (Lei Orgânica da Saúde), em seu Artigo 2 reconhece a saúde como um

direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado garantir as condições para o seu pleno

exercício (LEI 8.080/1990):

O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de
políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de
outros agravos e no estabelecimento das condições que asseguram acesso
universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção e recuperação.

Dessa forma a importância dada à prevenção dos acidentes por parte do Estado está

intimamente relacionada às consequências destes para o próprio acidentado, para o

empregador, para o poder público e para a sociedade em geral. São impactos que extrapolam o

meio intrafamiliar, levando a danos e prejuízos aos empregadores e a elevação dos custos da
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Previdência Social e Sistema Público de Saúde. No primeiro caso, em virtude da excessiva

concessão de benefícios previdenciários e, no segundo, devido ao aumento desproporcional de

solicitantes de recursos disponíveis pelo Sistema Público de Saúde.

Segundo Scaldelai (2009) os fatores que afetam o trabalhador vão além do contexto

interno da organização e também estão associados ao panorama social, político, cultural e

econômico da comunidade onde vive. Neste contexto, Medeiros (? , p. 4) acrescenta que a

“avaliação dos prejuízos sofridos pelo empregado deve ir além da esfera material, recaindo

também sobre as consequências sociais que este passou a sofrer após a ocorrência do acidente”.

Isso porque as cinco esferas: indivíduo, seu setor de trabalho, a empresa, o cenário externo e a

família são interdependentes e se afetam mutuamente.

O trabalho é parte intrínseca da vida das pessoas, sobretudo,

contemporaneamente. Por natureza, o trabalho é um ato ligado ao ser humano e que lhe permite,

não só constituir um mundo de objetos úteis e concretos, mas também favorece a interação entre

as pessoas (MARX Apud SAINT-JEAN e THERRIAULT, 2007).

O trabalho é constituinte do sujeito. Tomar consciência de si, de suas

necessidades, de sua vocação e de suas escolhas pode acordar o indivíduo desse sono e o

implicar com seu desejo e sua vocação reais, o que pode permitir a ele trilhar um encontro

mais verdadeiro e prazeroso com o trabalho, revestindo-o de significado e sentido. Contato,

enquanto relação eu-trabalho-mundo. “Trabalhar é impor à natureza nossa face. O mundo

fica mais parecido conosco e, portando nossa subjetividade ali, fora de nós, nos

representando” (CODO; SAMPAIO; HITOMI, 1992, p.190).

Neste sentido, o trabalho, com o tempo, deixou de ser apenas um meio de ocupação

do ser humano, passando a ser o ponto central na vida das pessoas. Um exemplo é o

fato de no período da Revolução Industrial, onde as pessoas trabalhavam em condições

insalubres por várias horas ao longo do dia:

Estes trabalhadores [...] chegavam a trabalhar em cargas horárias desumanas, seus
ambientes de trabalho e moradia eram lugares altamente precários em todas as
áreas, dentre elas as mais comuns eram: água poluída, iluminação inadequada,
falta de saneamento básico, o que facilitava, muitas vezes, a proliferação de
doenças e violências constantes. (GOMES; MORAES, 2010, p. 28).

Desta forma, os infortúnios, causados por um acidente, produzem vários danos e

prejuízos aos acidentados como perdas de tempo, vantagens salariais, remunerações futuras,

ascensão na carreira, qualidade de vida no trabalho, perdas materiais, financeiras, exclusão do
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mercado de consumo e dificuldades familiares, porém para Scaldelai (2009) a mais grave de

todas, sob a ótica individual, é a perda humana, uma vez que afeta a saúde ou coloca em risco a

vida do trabalhador.

9.2 Ao Estado

Segundo estudos feitos pela Secretaria de Previdência Pública do Ministério da

Previdência os gastos da Previdência Social com benefícios decorrentes de acidentes de

trânsito somaram R$ 12 bilhões no ano de 2012 ante os R$ 7,8 bilhões em 2011.

Os números do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de

Vias Terrestres - DPVAT, administrado pela Seguradora Líder, mostram que, levando em conta

os seguros pagos, foram registrados 366,4 mil acidentes em 2011. Somente no primeiro

semestre do ano de 2012, 299,3 mil sinistros levaram ao pagamento do seguro obrigatório.

Segundo o então secretário, Leonardo Rolim, o aumento das indenizações causadas

por acidentes de trânsito tem pressionado as despesas de aposentadoria por invalidez e

auxílio-doença. Esses gastos totalizaram R$ 65,4 bilhões em 2013.

É de fundamental importância ressaltar que o contribuinte individual, entre eles, o

empresário, o profissional liberal, os que trabalham por conta própria, entre outros (facultativo,

especial e avulsos), recebe da Previdência o período integral do afastamento, a partir da data do

requerimento. Para ter direito ao benefício é preciso o segurado ter contribuído para a

Previdência Social por, no mínimo, 12 meses. Com isso, ele se mantém na qualidade de

segurado e que varia de acordo com o número de contribuições previdenciárias pagas

anteriormente, conforme determina a Lei n.º 8.213/91.

A Tabela 1, a seguir faz referência aos custos dos acidentes em todo o território

nacional, em um período compreendido de janeiro a dezembro de 2011, tomando como base o

valor mensal das despesas do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).



41

Tabela 1: Custo das rubricas acidentárias referência 2011 (R$ mil).

Rubricas
Aposentadoria

Especial

Aposentadoria

por Invalidez

Auxílio-

Doença

Auxílio-

Acidente

Auxílio-

Suplementar

Janeiro 671.619 214.975 194.381 140.977 10.565

Fevereiro 594.235 178.103 202.921 142.288 10.473

Março 592.916 179.423 207.168 142.134 10.540

Abril 595.782 180.734 214.347 143.536 10.486

Maio 597.605 181.921 210.807 144.529 10.538

Junho 595.259 182.976 209.032 143.238 10.410

Julho 597.603 183.883 216.027 146.116 10.425

Agosto 899.923 274.751 238.191 217.882 10.507

Setembro 613.613 184.742 209.397 140.320 10.408

Outubro 602.005 186.145 220.484 149.056 10.357

Novembro 898.725 277.655 314.760 177.633 10.280

Dezembro 614.210 146.135 190.002 129.915 9.599

Total 7.873.494 2.371.443 2.627.518 1.817.623 124.587
Fonte: Anuário Brasileiro de Proteção, 2013.

Os custos do INSS com as rubricas acidentárias no ano de 2011 conforme tabela

acima girou em torno de 15 milhões. Os principais responsáveis por este elevado valor são a

aposentadoria especial e o auxilio doença. No ano de 2011 foi gasto um valor de R$ 2.627.518

com o auxílio-doença acidentário um custo 9,1% maior que o recurso disponibilizado no ano

anterior.
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10 POSTO AVANÇADO DE BOMBEIROS PELO BRASIL

Neste item é apresentado a experiencias de postos avançados pelo Brasil, a exemplo

o da cidade do Arraial do Cabo-RJ, o posto da cidade de Major Vieira- SC que ainda deverá ser

contruído no ano de 2015, e a ativação de postos de salvamentos avançados na BR 101, BR 304

e BR 427.

10.1 Posto avançado do Corpo de Bombeiros, Arraial do Cabo-RJ

Figura 2: Posto avançado bombeiro militar, Arraial do Cabo-RJ

Fonte: Portal G1

Na imagem acima, o posto avançado de bombeiros retirado do Portal G1, o

mesmo foi Inaugurado no dia 11/02/2015, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, o

primeiro Posto Avançado do Corpo de Bombeiros da cidade que tem o objetivo de atender com

celeridade às ocorrências próximas ao local. A unidade se localiza na entrada do município,

proximo à Secretária Municipal de Turismo, no Pórtico, sua reforma se deu com verba da

prefeitura. A localização acaba sendo estratégica, pois fica próxima ao Centro da cidade que dá

acesso aos demais distritos.

As ocorrências eram atendidas pelos bombeiros de Cabo Frio. Com o posto em

Arraial do Cabo, os atendimentos serão mais rápidos. O posto possui alojamento para cinco

militares de plantão e uma viatura de busca, salvamento e combate a incêndios, que custou R$

700.000,00. A verba para compra da viatura foi obtida através da arrecadação da taxa estadual

de incêndio.



43

10.2 Postos Avançados de Salvamentos nas estradas do RN

Na imagem abaixo vemos viaturas que compõe postos avançados do estado do Rio

Grande do Norte retirado da reportagem do portal Tribuna do Norte, onde o Corpo de

Bombeiros do RN ativou “Postos Avançados de Salvamento (PAS)” durante o Carnaval de

2012, o nas principais BRs do estado entre elas, BR 101, BR 304 e BR 427. Com o objetivo é

diminuir o tempo resposta nos atendimentos de combate a incêndio, salvamento terrestre e pré-

hospitalar.

Figura 3 –Posto avançado de salvamento nas estradas do RN.

Fonte: Tribuna do Norte.

Com isso as viaturas que comumente ficariam nos quarteis, já se deslocavam para

os postos vançados em locais estratégicos, objetivando atender ainda mais rápido a vítimas de

acidentes de trânsito, entre outras ocorrências, que possam acontecer neste período de carnaval.

10.3 Posto Avançado do Corpo de Bombeiros, Major Vieira- SC

Ainda em 2015 a cidade de Major Vieira-SC, deverá contar com um Posto

Avançado do Corpo de Bombeiros Militar. A informação foi confirmada pelo comandante do

9º Batalhão de Bombeiro Militar de Canoinhas, Tenente Coronel Edson Beluk. O prefeito de

Major Vieira se mostrou favorável a instalação da unidade em seu município. O
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Comando Geral do Corpo de Bombeiros também autorizou a instalação do posto avançado em

Major Vieira.

Segundo Beluk, a cidade de Major Vieira, apesar de ter uma população pequena

de 7500 habitantes, está localizada em um ponto estratégico, entre as cidades de Canoinhas,

Papanduva, Monte Castelo e Bela Vista do Toldo.

"Com uma unidade do Corpo de Bombeiros emMajor Vieira poderemos atender de

forma mais rápida ocorrências de acidentes na rodovia SC 477, bem como na cidade e no

interior de Major Vieira e outros municípios próximos".

O Posto Avançado deverá conter um efetivo de bombeiros militares e voluntários,

veículos e equipamentos necessários para prestar atendimentos pré-hospitalar e incêndios.

Segundo Beluk os trâmites burocráticos estão em andamento, bem como a

instituição e a prefeitura trabalham para encontrar um prédio adequado para receber a nova

unidade do Corpo de Bombeiros.
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11 ANÁLISE DAS OCORRÊNCIAS DO CIOPS

Análise do quantitativo de ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar

Maranhão nos anos de 2013 e 2014 registradas pelo CIOPS na região metropolitana de São

Luis-MA.

11.1 Área de atuação do CBMMA em São Luis-MA

O CBMMA atua em toda São Luís e em sua região metropolitana. Como visto

anteriormente, ocupando uma área de mais de 800 km2 e localizada no nordeste brasileiro, a

capital maranhense, possui cerca de 1.014.837 habitantes (IBGE, 2012). Dessa forma

estabelecer um planejamento estratégico para continuar promovendo um bom atendimento é

essencial. “O planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas às implicações futuras de

decisões presentes” (Peter Drucker,1962).

A elaboração de um plano estratégico através da implantação de postos de

bombeiros tem como objetivo principal fornecer à população um atendimento eficaz no que diz

respeito as ocorrências de incêndio e acidentes automobilístico, identificando

responsabilidades, garantindo alinhamento e oferecendo meios para medição do sucesso da

estratégia de modo focado, visando o alcance dos objetivos institucionais e a maximização dos

resultados.

Porter (1985), destaca que cenários constituem importantes ferramentas para

considerar o futuro no campo estratégico. Segundo o autor as técnicas de cenários permitem a

criação de visões de futuro consistentes.

A ideia do presente trabalho é apresentar uma possível ferramenta para uma

elaboração do planejamento estratégico ao CBMMA, com a utilização dos postos de bombeiros

capaz de atender as necessidades atuais e futuras no que tange ao atendimento às emergências

que advém do desenvolvimento e crescimento de uma cidade.

Almeida (2001), ensina que a organização que não prioriza o processo de constante

inovação do seu modelo de negócio para aproveitar as oportunidades que venham a surgir num

futuro não muito distante, está fadada na melhor das hipóteses à estagnação ou ao consequente

desaparecimento.
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A analise feita neste trabalho foi a partir das ocorrências atendidas pelo Corpo de

Bombeiros no município de São Luis e região metropolitana. Neste sentido verificamos que a

área de atuação foi dividida pelo CIOPS em quatro regiões (Zona Norte, Zona Leste, Zona

Oeste e Zona Sul) que foram divididas para a atuação dos principais quarteis (1° BBM, 2°

BBM/ BBEM e BBS). A partir do resultado do estudo este trabalho poderá mostrar as

possíveis áreas de implantação dos postos de bombeiros para que o serviço seja melhor prestado

a sociedade. Através do zoneamento passamos a contabilizar as ocorrências em cada bairro e a

partir de então verificamos o melhor local para a implantação.

Os gráficos vêm mostrar o número de ocorrências atendidas em suas respectivas

zonas. No que tange ao serviço de combate a incêndio verificou-se todos os tipos - em

residência, em vegetação e etc., em APH foi analisado todos os tipos de atendimento

automobilístico (queda de moto, atropelamento e etc.).

Com a verificação das estatísticas o número total de atendimentos nos anos de

2013 e 2014 em APH foram 3242 acidentes contabilizados, no serviço de combate a incêndio

um número total de 5286 atuações do Corpo de Bombeiros, no mesmo período.

Para as zonas referenciadas foi computado os seguintes números de atendimento

também no período entre os anos de 2013 e 2014. Zona Norte (ZN) – Bairros próximos ao

Vinhais e Araçagy; Zona Leste (ZL) - Bairros próximos ao São Cristovão e Cidade Operária;

Zona Oeste (ZO) - Bairros próximos ao Centro e Cruzeiro do Anil; Zona Sul (ZS) - Bairros

próximos ao bairro Anjo da Guarda:

Tabela 2: Quantidade de ocorrências de APH por zonas na cidade de São Luis-MA, ano de 2013 e 2014.

APH- 2013 ( Total de Atendimentos: 1666)

ZN
Bairros próximos

Vinhais
Araçagy

ZL
Bairros próximos
São Cristovão

Cidade Operária

ZS
Bairros próximos
Anjo da Guarda

ZO
Bairros próximos

Centro
Cruzeiro do Anil

637 519 194 316

APH-2014 ( Total de Atendimentos: 1576)

ZN ZL ZS ZO
608 479 189 300

Fonte: Ocorrências de APH do CIOPS ano 2013 e 2014.
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Gráfico 1: Quantidade e Percentual (%) de APH no ano de 2013.

Fonte: Ocorrências de APH do CIOPS ano 2013.

Gráfico 2: Quantidade e Percentual (%) de APH no ano de 2014.

Fonte: Ocorrências de APH do CIOPS ano 2014.

Em 2014 os bairros de maior atuação do CBMMA no período referido estão na

zona norte, de forma que respondem por praticamente 40% (608) das saídas dos bombeiros do

quartel. A segunda zona mais atendida é a leste com cerca de 30% (479) de intervenções dos

militares.
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Tabela 3: Quantidade de ocorrências de Incêndio por zonas na cidade de São Luis-MA, ano de 2013 e 2014.
INCÊNDIO – 2013

ZN
Bairros próximos

Vinhais
Araçagy

ZL
Bairros próximos
São Cristovão

Cidade Operária

ZS
Bairros próximos
Anjo da Guarda

ZO
Bairros próximos

Centro
Cruzeiro do Anil

651 247 342 191

INCÊNDIO – 2014
ZN ZL ZS ZO
1034 618 350 298

Fonte: Ocorrências de incêndio do CIOPS ano 2013 e 2014.

Gráfico 3: Quantidade e Percentual (%) de Incêndio no ano de 2013.

Fonte: Ocorrências de incêndio do CIOPS ano 2013.

Gráfico 4: Quantidade e Percentual (%) de Incêndio no ano de 2014.

Fonte: Ocorrências de incêndio do CIOPS ano 2014.
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Para o serviço de combate a incêndio a zona norte, bairros próximos ao Vinhais,

continua respondendo pelo maior número de atuações, representando 45% das chamadas, mas

já com um crescimento no número de intervenções de 2013 para 2014. Assim como aconteceu

com a zona leste, bairros próximos Cidade Operária, que foi de 247 em 2013, passando para 618

ocorrências em 2014.

Figura 4: Mapa dos quartéis existentes em São Luis – MA

Fonte: Google Maps.
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BBS
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Figura 5: Mapa dos quartéis existentes e proposta de Postos Avançados de Bombeiros.

Fonte: Google Maps.

Legenda:

Quarteis Existentes. Zona norte
Zona oeste

Proposta de Postos Avançado de Bombeiros. Zona sul
Zona leste
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11.2 Reconhecmento legal de posto de bombeiros militar

É reconhecido pela Lei Organização Básica do Corpo de Bombeiros Militar do

Maranhão, a ativação de Postos de Bombeiros Militar-PBM para melhor atendimento em

determinada região, conforme diz na LOB, Capítulo IV, Art. 28, § 1º:

As Unidades Operacionais em nível de Batalhão de Bombeiros poderão ser
estruturadas em até 03 (três) Companhias e, estas, criadas por lei, podem ter
quantos Postos de Bombeiros forem necessários ao atendimento da região para
cumprimento do Plano de Emprego pelo comando da Corporação prevendo os
locais estratégicos para ativação dos Postos de Bombeiros e a qual Companhia
ficará subordinado em sua área de circunscrição.

Verificamos que há uma preocupação em estabelecer unidades menores que possam

auxiliar batalhões e companhias de bombeiros no plano de serviço ao atendimento das

ocorrências que possam vir a surgir em uma região para que ocorra uma melhor distribuição dos

serviços de bombeiros à população.
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12 PROCEDIMENTO OPERACIONAL DA PROPOSTA

A proposta aborda a necessidade de se criar postos avançados de bombeiros para

melhor aproveitamento e distribuição do serviço operacional no intuito de oferecer à

população uma melhor prestação de serviço, além de brevidade no atendimento às chamadas de

ocorrências.

Primeiramente foi abordada uma referência ao serviço de bombeiros, a pesquisa foi

feita em trabalhos, livros e estudos acadêmicos correlatos que serviram para aquisição de

conhecimento acerca do serviço em atendimento às ocorrências, viaturas utilizadas, tipos de

ocorrências e unidades de posto avançado existente no Brasil.

O segundo passo foi verificar a viabilidade de construção dos postos na região

metropolitana de São Luis-MA, além do custo de um projeto arquitetônico condizente para

alojar pessoal, materiais e viatura, levando em consideração sua estrutura, materiais, técnicas

empregadas.

O terceiro passo foi verificar o princípio de funcionamento do posto avançado que

será de 24h, além da sugestão de construção de 4 (quatro) postos, baseando-se na triagem das

ocorrências para adoção física dos mesmos, distribuídos pela região metropolitana de São Luis

– MA, contemplando as Zonas, norte, leste, sul e oeste, conforme figura 05, , e como será

empregado uma viatura tipo Auto Busca e Salvamento que comporta 4 (quatro) militares, o

motorista e mais 3 (três) homens, assim cada posto avançado deverá funcionar com pelo menos

5 (cinco) militares por dia para que na saída para o atendimento às ocorrências sempre

permaneça um militar no posto.

A ultima fase foi verificar o financiamento para a construção da unidade

operacional, a fim de estipular um orçamento para um posto de 184,00 m².

Assim com base nos dados partiu-se para elaboração arquitetônica do posto

avançado. Antes foram desenvolvidos estudos preliminares para melhor adaptação da estrutura

ao serviço de bombeiros.
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13 PROJETO ARQUITETÔNICO

Este projeto é direcionado para atender a população circunvizinha e outras áreas

adjacentes de onde for construído, no que tange a atendimento de ocorrências que necessitem de

apoio dos serviços de bombeiros, além de possibilitar a permanência adequada da gruarnição de

serviço, viaturas e materiais. Segue abaixo a fachada do posto avançado.

Figura 6: Fachada do Posto Avançado.

Fonte: Arquivo pessoal.

13.1 Partido Arquitetônico

A intenção deste partido arquitetônico é de oferecer um projeto racional e capaz

absorver a demanda operacional no sentido de manter em seguranda a guarnica de serviço,

guarda de viatura e materiais.

O partido adotado foi o horizontal isolado e cobertura em duas águas e uma com

laje prevendo uma futura ampliação vertical, na parte de cobertura com telhas capa canal o

madeiramento de caibros se estende no sentido perpendicular da edificação, as terças, frechais

e cumieira no sentido longitudinal.

A proposta foi desenvolvida para satisfazer o melhor local de acordo com as

necessidades para o atendimento às emergências circunvizinhas. Quanto ao projeto

arquitetônico do posto, o programa de necessidades segue com os seguintes ambientes

discriminados no quadro abaixo, sendo área útil de 69,20 m².
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Quadro 2: Área útil dos compartimentos do posto avançado.

AMBIENTES ÁREAS

PB Viaturas 32,25 m²

Alojamento 9,00 m²

Refeitório 9,00 m²

Ambulatório 9,00 m²

Dep. materiais 5,45 m²

WC 4,50 m²

Lavatório 1,45 m²
Fonte: Arquivo pessoal.

13.2 Memorial Descritivo

Toda a edificação será construída com o uso materiais padrão do mercado para a

construção civil, citando alguns deles como, cimento, tĳolo cerâmico, telha cerâmica, ferro,

entre outros, isso para garantir que não faltará material durante a execução dos postos de

bombeiros.

Será utilizado para a estrutura da edificação concreto armada para os pilares, vigas

e fundação, na vedação das paredes tĳolo cerâmico, com acabamento interno de chapisco,

emboço, reboco e pintura, no externo receberá chapisco, emboço e revestimento com cerâmia

10 x 10 cm.

O pé direito da edificação, foi definido em 3.95 m do piso ao forro. A fundação é

em concreto armado em viga baldrame, sobre fundação rasa tipo radier, de onde os pilares

nascem devidamente distribuídos pela edificação,

O piso da garagem da viatura terrá acabamento em piso industrial com juntas

dilatadoras de plástico em marcação de 2 m², no banheiro cerâmica no piso e nas paredes

internas, nos outros cômodos piso cerâmico 40 x 40 cm.

A estrutura do telhado é em madeira e para cobertura utilizou-se telhas cerâmicas

capa canal, com beirais de 60 cm.

Quanto às esquadrias, as portas são de madeira, as janelas com estrutura de

alumínio e vidro temperado, além de dois portões metálicos.



55

Deve-se ressaltar que o foco da apresentação do projeto arquitetônico neste

trabalho, é somente vislumbrar como deve ficar futura construção do posto de bombeiros. Os

demais detalhes relativos, às instalações hidro–sanitárias, elétricas e de telefone, serão

considerados no desenvolvimento do projeto executivo da edificação e não serão apresentados

neste trabalho. Segue abaixo quadro de resumo de matérias construtivos do Posto de

Bombeiros.

Quadro 3: Resumo de sistemas e materiais utilizados

Fonte: Arquivo pessoal.

13.3 Memorial justificativo

Na busca por uma iniciativa de cunho social este projeto vem propor um

atendimento eficaz às necessidades no das ocorrências, vindo a contribuir no menor tempo

resposta devido a localização estratégica do Posto Avançado, possibilitando uma diminuição

nos danos e prejuízos à vítima e às demais consequências que podem surgir em virtude do

acidente, além de proporcionar um posto base com condições adequadas de habitação para

resguardar os recursos humanos e materiais necessários para o serviço de bombeiros.

O terreno será escolhido de acordo com o estudo dos locais de maior índice de

ocorrência extraídos dos dados do CIOPS em que a área de abrangência de socorro seja melhor

distribuída na região metropolitana de São Luis-MA, a área do posto será delimitada, sendo

privativa para que esteja de acordo com o plano de trabalho do Corpo de Bombeiro Militar.

AMBIENTES FUNDAÇÃO ESTRUTURA PISO PAREDE TETO

PB Viaturas Viga baldrame Pilar Concreto Piso
industrial

Pintura
acrílica Forro PVC

Alojamento Viga baldrame Pilar Concreto Cerâmica Pintura
acrílica

Forro PVC

Refeitório Viga baldrame Pilar Concreto Cerâmica Pintura
acrílica

Forro PVC

Ambulatório Viga baldrame Pilar Concreto Cerâmica Pintura
acrílica

Forro PVC

Dep. materiais Viga baldrame Pilar Concreto Cerâmica Pintura
acrílica

Forro PVC

WC Viga baldrame Pilar Concreto Cerâmica cerâmica Forro PVC

Lavatório Viga baldrame Pilar Concreto Cerâmica Cerâmica Forro PVC
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O projeto do posto avançado de bombeiros contribui também para uma maior autonomia

de trabalho das unidades consolidadas, pois estas com o auxílio do serviço desempenhado pelos

postos possibilitará que outros ocorrências de maior vulto sejam atendidas tão logo quanto

forem solicitado. Há ainda a possibilidade de abertura do quadro funcional para que seja

selecionado recursos humanos para ocuparem essas novas unidades de bombeiros, e também

poderá ser feito parceria com a prefeitura, disponibilizando pessoal para atuar junto aos

bombeiros no atendimento às ocorrências.

A parte técnica construtiva do posto avançado leva em consideração o terreno plano,

paredes de tĳolo cerâmico que ofereça conforto térmico e beirais para proteção contra o sol, e

também um partido que permita uma ampliação futura sem interferência na área construída.

O programa de necessidades proposto foi definido em, garagem de viatura,

alojamento, refeitório, ambulatório, deposito materiais, banheiro e lavatório, a fim de satisfazer

as condições de necessárias serviço em um ambiente digno, e dentro de limites econômicos pra

sua execução, buscando qualidade na edificação, sendo um projeto racional e com poucas

paredes. As técnicas e o material utilizado oferece ao projeto aparência moderna, por fazer uso

de materiais como tinta acrílica e cerâmicas para o revestimento externo.

O posto Avançado é um projeto construtivo, que requer fundos financeiros, espaço

físico em área urbana, além de um agente financiador, tal financiamento pode ser adquirido

junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento-BNDES. Sua estimativa de custo é de R$

161.617,95 ( cento e sessenta e um mil, seiscentos e dezessete reais e noventa e cinco

centavos), ver (Apêndice B), o espaço físico pode ser adquirido junto ao governo do estado e a

prefeitura municipal, levando em consideração sua legalização ou regularização fundiária.

Assim, a Lei 11.977/2009, diz que têm legitimidade para promover a regularização fundiária:

• a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios;
• a população moradora dos assentamentos informais, de maneira individual ou
em grupo;

• cooperativas habitacionais, associações de moradores, organizações sociais,
organizações da sociedade civil de interesse público; e

• entidades civis constituídas com a finalidade de promover atividades ligadas ao
desenvolvimento urbano ou à regularização fundiária.

Este projeto é uma idéia passível de modificações, podendo ser implantado de

acordo com as reais necessidades do local a ser construído. Ele surgi com uma proposta muito

nobre e ética que é a preocupação de salvaguardar a vida do ser humano, onde é a missão fim do

Corpo Bombeiros Militar, proteger vidas e bens.
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14 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o crescimento do número de veículos que transitam no município de São Luís

- MA, sem que ocorra aumento na malha viária urbana, observa-se consequentemente um

crescente número de congestionamentos, diminuindo a velocidade média dos veículos e

ocasionando aumento no tempo de chegada das viaturas do Corpo de Bombeiros Militar nos

locais das emergências.

Aliado ao crescimento das zonas urbanas, cresce também a demanda do número

de ocorrências, e devido aos congestionamentos que dificultam os deslocamentos das viaturas

e a necessidade de chegar rápido nas cenas das ocorrências. Surge a necessidade do Corpo de

Bombeiros Militar buscar novas alternativas para garantir a eficiência dos serviços prestados,

para que com isso possa diminuir as sequelas e os prejuízos advindos desses infortúnios.

Este trabalho teve como objetivo propor a criação de postos de bombeiros em

pontos estratégicos através da análise da quantidade de ocorrências de acidentes

automobilísticos e incêndios no município de São Luís - MA, bem como observando-se também

a melhor distribuição desses postos avançados. Para tanto, foi abordado primeiramente a

concepção de Atendimento Pré-Hospitalar, incêndio e prevenção, apresentando os seus

conceitos, e pautando-se na análise feita a partir das ocorrências atendidas pelo Corpo

Bombeiros entre os anos de 2013 e 2014.

A análise dos dados constatou que do universo de todas as ocorrências atendidas

pelas equipes do Corpo de Bombeiros, a maioria das emergências de acidentes automobilístico,

com cerca 38%, deste montante, ocorreram na zona norte, seguido da zona leste com um

percentual de 30% das saídas dos bombeiros de suas unidades. No ponto de vista de incêndios

observou-se um aumento no número de ocorrências no mesmo período.

Portanto é imperioso a implementação, de postos avançados de bombeiros para

melhor gestão dos serviços prestados ao Atendimento Pré-Hospitalar e de Incêndios, uma vez

que se verificou que as ações de socorro no município de São Luis - MA, são decisivas para a

redução das consequências deixadas pelos acidentes ou incêndios, já que a intervenção das

equipes de serviço trabalhando com um menor tempo-resposta, foram determinantes para

favorecer a sobrevida das vítimas e por reduzir as sequelas. Isso representaria, em última

análise, numa economia para o Estado brasileiro, quanto aos custos com internações,

reabilitação e previdência social e a todos envolvidos no sinistro.



58

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Djalma de Pinho Rebouças de. Planejamento estratégico: conceitos,
metodologia e práticas. 15 ed. São Paulo: Atlas, 2001.

BRENTANO, Telmo.A Proteção Contra Incêndios no Projeto de Edificações. 1ª ed. Telmo
Brentano. Porto Alegre-RS, 2007.

BRASÍLIA, Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009., Dispõe sobre o ProgramaMinha Casa, Minha
Vida – PMCMV e a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas.
Presidência da República Casa Civil, Brasília, DF, 07 jul. 2009.

________. Instalações Hidráulicas de Combate a Incêndio nas Edificações. 3ª ed.
EDIPUCRS. Porto Alegre-RS, 2007b.

CORPO DE BOMBEIROS DA PMESP. Manual de Fundamentos do Corpo de Bombeiros.
Volumes 1, 5, 6, 8, 9, 12 e 14. São Paulo: Script um: 2006.

Codo, W; Sampaio; J.J.C.; Hitomi, A.H. Indivíduo, trabalho e sofrimento. Petrópolis:
Vozes, 1992.

Cowley, Adams. “Hora de ouro ou Período de ouro”. Disponível em
<http://helpcare.pt/wordpress/?p=20> Acesso em: 14 fev. 2015.

CLARET, ANTÔNIO MARIA apud ANTUNES, MARCO ANTÔNIO DAS GRAÇAS. A
Gestão de Risco como Alternativa de Prevenção de Incêndio emArquivos Públicos: Estudo
de Casos. 2011. 110p. Dissertação de Mestrado, Engenharia Geotécnica – Escola de Minas da
Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto.

DRYSDALE, Dougal. Introduction to fire dynamics. 2nd ed. ngland: Wiley, 1998.

FRANÇA, Carlos David Veiga; MORAES, Alexsandro Muniz.ACIDENTES DE
TRABALHO E DOENÇAS OCUPACIONAIS: impactos na atividade operacional bombeiro
militar em São Luís – MA. São Luís: UEMA, 2013. (Monografia).

GRIMWOOD, Paul. Flashover – Q & A. Disponível em: < http://www.firetactics.com/
FLASHOVER-Q&A.htm>. Acesso em 05 abr. 2015, 16:30:30.

Knobel, E. Condutas no paciente grave. 3ª ed. São Paulo: Atheneu; 2006.

LOMBA, Marcos; LOMBA, André. Objetivo Saúde: Emergências e Atendimento Pré-
Hospitalares. 2. Ed., Olinda: Grupo Universitário, 2010.

Mock CN, Jurkovich GJ, Nii-Amon-Kotei D, Arreola RC, Maier RV. Trauma mortality
patterns in three nations at different economic levels: implications for global trauma
system development. J Trauma. 1998; 44:804-14.



59

MIR, Luis. Guerra civil-estado e trauma . São Paulo: Geração Editorial, 2004.

MARANHÃO, Projeto de lei nº 056 / 15, Dispõe sobre a Organização Básica do Corpo de
Bombeiros Militar do Maranhão e dá outras providências. Diário da Assembleia do
Maranhão, São Luis, MA, p. 03, 9 abr. 2015, Seção 1.

PHTLS. Comitê do Prehospital Trauma Life Suport (PHTLS) da National Association of
Emergency Medical Technicians (NAEMT) em colaboração com o Colégio Americano de
Cirurgiões. Atendimento pré-hospitalar ao traumatizado. Tradutor: Renato Sergio
Poggetti.et al.5.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

Portal G1. Posto avançado do Corpo de Bombeiros. Disponívelem
<http://g1.globo.com/rj/regiao-dos-lagos/noticia/2015/02/arraial-do-cabo-rj-inaugura-posto-
avancado-do-corpo-de-bombeiros.html> Acesso em: 16 abr. 2015.

Portal de canoinhas. Posto Avançado do Corpo de Bombeiros. Disponívelem
http://www.aliancafm879.com.br/noticias/regional/major-vieira-tera-posto-avancado-do-
corpo-de-bombeiros-7212.html#.VT6u09VVikp> Acesso em: 16 abr. 2015.

SIMÃO, Edna; MARCHESINI, Lucas. Gastos com Acidentes. Disponível em
<http://fsindical.org.br/imprensa/gastos-da-previdencia-com-acidentes-de-transitocrescem-54-
em-dois-anos/> Acesso em: 14 fev. 2015.

SILVA, VALDIR PIGNATA; COELHO FILHO, HAMILTON DE SILVA. Índice de
Segurança contra Incêndio para Edificações. Ambiente Construído. Porto Alegre, v.7, n.4,
p. 103-121, out./dez. 2007.

SAMPAIO, Edson. Flashover, backdraft e combustão de gases produzidos pelo incêndio -
graves riscos aos bombeiros . Bombeiros em Emergências, 32ª edição, 2004, pág.16 a 27.

Tribuna do Norte. Postos Avançados de Salvamentos nas estradas do RN. Disponível em
<http://tribunadonorte.com.br/noticia/bombeiros-ativam-postos-avancados-de-salvamentos-
nas-estradas-do-rn/212442. Acesso em : 16 abr. 2015.

TUVE, Richard L. Principios de la química de protección contra incêndios.Espanha:
CEPREVEN, 1993.

VARGAS, Mauri Resende e SILVA, Valdir Pignatta.Resistência ao Fogo das Estruturas
de Aço. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Siderurgia - IBS/Centro Brasileiro da
Construção emAço - CBCA, 2003.



60

APÊNDICES



61

APÊNDICE A
PROJETO BÁSICO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO



ESTADO DO MARANHÃO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

ACADEMIA BOMBEIRO MILITAR “JOSUÉ MONTELLO”
CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS

PROJETO BÁSICO

OBRA DE CONSTRUÇÃO DO POSTO AVANÇADO DE
BOMBEIROS – SÃO LUIS/MA

SÃO LUÍS - MARANHÃO
MAIO / 2015



1. INTRODUÇÃO

O presente projeto básico baseia-se nos dispostos da lei nº8.666/1993 e da LEI nº

9.579/2012 (Código de Licitações e Contratos do Maranhão).

Tem como finalidade a contratação de empresa de engenharia para a execução da

obra de construção do Posto avançado de Bombeiros de São Luis/MA, localizado em áreas

específicas de São Luis/MA.

Estabelece os paramentos e caracterizações dos serviços para a execução da referida

obra.

2. JUSTIFICATIVA

Os serviços são necessários em virtude da necessidade de melhorias do Sistema de

Segurança para a prestação de um serviço público eficiente e de qualidade nas ações

desenvolvidas nos programas de prevenção e atendimento a ocorrências de incêndios e acidentes

automobilísticos e demais acidentes em que as ações de bombeiros sejam solicitadas.

3. OBJETO

Contratação de empresa de engenharia para a execução da obra do Posto Avançado

de Bombeiros de São Luis /MA, localizado em áreas específicas de São Luis/MA.

4. OBJETIVO

A execução da obra de construção do Posto avançado de Bombeiros de São Luis/ MA

que contempla toda a edificação bem como urbanização, muro e guarita. localizado em áreas

específicas de São Luis/MA.

TERMINOLOGIA

Para os estritos efeitos deste Projeto Básico, são adotadas as seguintes definições:

a. Contratante: Órgão que contrata a elaboração do Projeto Executivo.

b. Contratada: Empresa contratada para a elaboração do Projeto Executivo.

c. Fiscalização: Atividade exercida de modo sistemático pelo Contratante e seus prepostos,

objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e

administrativas, em todos os seus aspectos.



ffffffffffffffffffff. Programa de Necessidades: Conjunto de características e condições

necessárias ao desenvolvimento das atividades dos usuários da edificação que, adequadamente

consideradas, definem e originam a proposição para o empreendimento a ser realizado.

gggggggggggggggggggg. Estudo Preliminar: Estudo efetuado para assegurar a viabilidade

técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, a partir dos dados

levantados no Programa de Necessidades, bem como das condicionantes estabelecidas neste

Projeto Básico e pelo Contratante.

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Projeto Básico: Conjunto de informações técnicas necessárias e

suficientes para caracterizar a obra, elaborado com base no Estudo Preliminar, e que apresente

o detalhamento necessário para a perfeita definição e quantificação dos materiais,

equipamentos e serviços relativos ao empreendimento.

g. Projeto Executivo: Conjunto de informações técnicas necessárias e suficientes para a

realização do empreendimento, contendo de forma clara, precisae completa todas as

indicações e detalhes construtivos para a perfeita instalação, montagem e execução da obra.

5. PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

O prazo de execução é de, no máximo, de 150 (cento e cinquenta) dias corridos,

contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, emitida pela Supervisão de Obras e Reformas-

SOR/SSP-MA.

O prazo de vigência deverá iniciar-se após a publicação do contrato no Diário

Oficial do Estado e findar-se com o pagamento da última medição, que deverá ocorrer conforme

prazos de execução e pagamento das respectivas cláusulas contratuais.

6. PRAZO DE VALIDADE

O prazo de validade constará de 05 (cinco) anos, a contar da data do recebimento

definitivo da obra.

7. ORIENTAÇÕES GERAIS

Para a perfeita execução e completo acabamento da obra e serviços referidos no presente

Projeto Básico a CONTRATADA se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar

toda a assistência técnica e administrativa necessária para dar andamento aos trabalhos.



Os projetos complementares especificados em Planilha Orçamentária deverão ser

providenciados pela CONTRATADA, juntamente com o registro e aprovação dos mesmos junto

aos órgãos competentes em concordância com o gestor desta obra.

Nenhuma alteração nos projetos, bem como as especificações aqui contidas, poderá ser

feita sem a autorização por escrito do gestor da SSP-MA.

8. DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO OBJETO

A licitante deverá incluir na proposta, uma Declaração de conhecimento do objeto nas

condições locais e atuais, se responsabilizando por sua execução e pela fiel observância da

execução do objeto de acordo com os projetos, memoriais e especificações técnicas,

quantitativos, detalhes, caderno de encargos e planilha orçamentária.

9. ESTIMATIVA DE CUSTOS

Para determinação do preço máximo global aceitável, assim como dos limites para cada

item e subitem, adotou-se por base para os custos unitários de insumos e serviços, os recursos

seguintes:

• SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção

Civil), mês referência MARÇO/2014;

• Tabela de referência da SINFRA (Secretaria de Estado da Infraestrutura);

• Pesquisa de mercado da região.

A estimativa de custo para a execução dos serviços, objeto deste PROJETO BÁSICO é

de R$161.617,95 ( CENTO E SESSENTA E UM MIL, SEISCENTOS E DEZESSETE

REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), conforme Planilha Orçamentária em anexo.

10. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Todos os serviços deverão ser executados conforme as normas e padrões da construção

civil com acompanhamento de profissional habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia – CREA/ Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, através de ART/RRT,

sempre observando que os produtos fornecidos deverão ser de 1ª linha, assim como os trabalhos

desenvolvidos deverão ser executados em conformidade com as normas técnicas de segurança do

trabalho.



A execução dos serviços deverá seguir os projetos e Caderno de Encargos constantes

dos anexos deste PROJETO BÁSICO, e ainda havendo qualquer discordância dos mesmos

deverá ser comunicado à Supervisão de Obras e Reformas – SSP-MA.

11. CONTRATO

A CONTRATANTE convidará por carta a empresa vencedora da licitação, cuja

proposta for escolhida, para assinar o contrato de empreitada para construção do objeto.

Será adotado o Regime de Empreitada por preço unitário, conforme preconiza a Lei Nº

8.666/93 para a execução das obras e serviços, incluindo materiais, mão-de-obra, encargos

sociais, equipamentos, EPI´s, transportes, vigilância, BDI e demais insumos necessários à

execução total da obra contratada.

12. SUBEMPREITADA

É vedada a subempreitada integral das obras e serviços contratados.

A subempreitada parcial de serviços que, por seu grau de especialização, requeiram o

concurso de firmas ou profissionais, especialmente habilitados, deverá ser submetida à prévia e

expressa anuência da CONTRATANTE, que se manifestará por escrito.

A CONTRATADA continuará respondendo direta e exclusivamente pelos serviços

realizados por tais subempreiteiros, não podendo transferir sua responsabilidade pelas

obrigações estabelecidas no EDITAL, nas Especificações, nos Projetos, neste Caderno de

Encargos e Memoriais, que integram o CONTRATO.

13. FISCALIZAÇÃO

A CONTRATANTE fiscalizará a execução da obra através de uma Equipe de

Fiscalização por ela dimensionada e nomeada para tal fim, mantendo no canteiro de obras os

profissionais que forem necessários, todos devidamente credenciados junto à CONTRATADA

e sempre adiante designados por FISCALIZAÇÃO, com autoridade para exercer, em nome da

CONTRATANTE, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e

serviços contratados, até a conclusão e fiel cumprimento do CONTRATO de empreitada

celebrado entre as partes.

À FISCALIZAÇÃO fica assegurado o direito de:



• Exigir o cumprimento de todas as disposições firmadas nos documentos

contratuais;

• Examinar todos os materiais recebidos na obra antes de sua utilização e decidir

sobre a aceitação ou rejeição dos mesmos, consignando oficialmente no livro de

ocorrências ou diário de obras, a decisão tomada;

• Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou que não tenha sido

especificado e estipular o prazo para sua retirada da obra;

• Solicitar imediata retirada da obra de Engenheiros, Mestres ou qualquer elemento

que venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica, não podendo tal

providência implicar em modificações de prazo ou de condições contratuais

previamente estabelecidas e pactuadas entre as partes.

A FISCALIZAÇÃO deverá ser notificada ou cientificada da entrada no canteiro de

obras, de qualquer equipamento, material, pessoal, insumo etc., a ser utilizado na execução do

objeto contratado. Esse procedimento deverá ser feito oficialmente através do Livro Diário de

Obras, o qual deverá ser mantido atualizado diariamente, pela CONTRATADA e pela

FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

A retirada de qualquer material não rejeitado do canteiro de obras só será permitida

após a prévia anuência da FISCALIZAÇÃO no Diário de Obras.

A presença da FISCALIZAÇÃO na obra não diminuirá a responsabilidade da

CONTRATADA e de seus prepostos.

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela boa execução, qualidade e

eficiência dos serviços que executar, de acordo com o Caderno de Encargos e Memoriais

Descritivos, Instruções do Instrumento Convocatório e demais documentos técnicos integrantes

do contrato, bem como pelos eventuais danos a terceiros ou à CONTRATANTE, decorrentes da

execução do objeto contratado. Todos e quaisquer serviços ou atividades desenvolvidas e

executadas, em desacordo com os projetos básico e executivo, além de demais peças

complementares e integrantes, caberá à CONTRATADA demolir e refazê-los de acordo com os

projetos e especificações e sem ônus para a CONTRATANTE, logo, não motivará a ampliação

dos prazos contratuais.

A CONTRATADA providenciará a contratação de todo o seu pessoal

necessário, bem como o cumprimento das leis trabalhistas e de Previdência Social e da



legislação vigente sobre saúde, higiene e segurança do trabalho, conforme portaria nº3214 do

MTb.

A CONTRATADA designará Engenheiro(s) e/ou Mestre(s) Geral(is) e/ou

Encarregados de Serviços para atuarem profissionalmente na obra de acordo com a composição

de preço unitário do Item Administração Local (Planilha Orçamentária em anexo), com suas

respectivas jornadas de trabalho, respeitando as seguintes premissas básicas:

• Todos deverão ter experiência anterior comprovada, na execução de obras de

complexidade técnica e administrativa igual ou superior à objeto da contratação,

onde tenham desempenhado função equivalente àquela para a qual estejam

sendo designados;

• O(s) Engenheiro(s) deverá (ão) ter habilitação legal para a função que irá

desempenhar e seu currículo profissional será submetido à aprovação prévia e

explícita da CONTRATANTE;

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos impugnados pela

FISCALIZAÇÃO, logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, ficando por

sua conta exclusiva as despesas decorrentes desta providência.

A CONTRATADA manterá, no canteiro de obras, perfeito e ininterrupto serviço de

vigilância até a aceitação e recebimento definitivo das obras e serviços.

Após a aceitação provisória dos serviços, a CONTRATADA deverá manter no local um

encarregado, auxiliado por pedreiro, eletricista, bombeiro e tantas outras categorias profissionais

quanto sejam necessárias para a execução de eventuais reparos ou correções que se tornem

necessárias até a aceitação definitiva dos serviços e consequente emissão do Termo de

Recebimento Definitivo da obra concluída.

A CONTRATADA responderá pela segurança e solidez da obra nos termos do Código

Civil Brasileiro, durante toda a obra e a partir da aceitação definitiva da mesma.

a. ACOMPANHAMENTO DE OBRA

I. Apresentar em meio físico e magnético de cronograma de execução dos

serviços e fornecimentos, para aprovação da CONTRATANTE, no prazo máximo de 15 dias

após assinatura do contrato. Para isso, a CONTRATADA deverá utilizar software específico de

planejamento que atenda às especificações descritas abaixo:

- Estabelecer a sequência lógica de execução das atividades da estrutura analítica; -

Indicar as interdependências entre as atividades, suas interfaces e caminho crítico;



- Alocar recursos necessários para execução das atividades;

-Permitir a visualização de percentuais previstos e executados das atividades descritas na

estrutura analítica, bem como, datas de execução das atividades previstas na linha de base,

apresentação de tendências de início e término e início e término real das atividades.

- Servir de base ao cumprimento dos prazos contratuais;

- Servir de base para estudo de alternativas para a condução das atividades;

- Permitir a elaboração das curvas de progresso físico e as subsequentes atualizações

da execução física dos serviços do Contrato.

II. Prestar à “CONTRATANTE” quaisquer informações que se fizerem

necessários para o acompanhamento da evolução dos serviços;

III. Responsabilizar-se pela obtenção e/ou execução do programa necessário

(software) ao atendimento dos requisitos de planejamento, programação e controle deste

procedimento.

IV. Apresentar, com periodicidade semanal, cronograma com atualização de

percentuais executados por meio de software especifico de planejamento.

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Promover, por meio do seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos

serviços, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as f a l h a s

detectadas e comunicando àContratada as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exĳam

medidas corretivas por parte daquela.

Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela Fiscalização serão considerados

como se fossem praticados pela Contratante.

A Contratada deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da

Fiscalização, permitindo o acesso aos serviços e obras em execução, bem como atendendo

prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas. Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo

com os prazos estabelecidos no contrato.

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

De acordo com o Decreto Estadual nº 28.905/2013, caso a licitante vencedora desista da

Proposta de Preços durante o prazo de validade, recusando-se a retirar a Nota de Empenho ou a

assinar o Contrato, a sessão poderá ser retomada e as licitantes remanescentes chamadas



na ordem de classificação, sujeitando-se o proponente desistente às seguintes penalidades, salvo

por justo motivo decorrente de fato superveniente:

• Impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Estado pelo prazo de 31

(trinta e um) dias a 6 (seis) meses, com o consequente descredenciamento do Cadastro de

Fornecedores por igual prazo;

• Multa de 20% (vinte por cento) do valor global da proposta vencedora, devidamente

atualizada.

Deverá ser apenada com a sanção prevista na alínea “a”, a licitante que:

• Desistir de proposta, salvo por justo motivo decorrente de fato superveniente;

• Solicitar sua própria desclassificação ou inabilitação, após a fase de lances, no pregão;

• Arguir a inexequibilidade dos próprios preços;

• Não cumprir os requisitos de habilitação, quando esta fase ocorrer após a análise de

conformidade da proposta, quando o licitante houver declarado previamente que os

atendia;

• Não apresentar nova proposta no prazo estabelecido pelo pregoeiro, adaptada ao valor

ofertado na fase de lances ou ao obtido mediante negociação;

• Não apresentar a amostra no prazo determinado, quando for o caso;

• Interpor recurso manifestamente protelatório;

• Reincidências no cometimento de ilícito punível com advertência, em prazo inferior a 12

(doze) meses da última sanção aplicada, que cause grave prejuízo à Administração;

• Não apresentação da garantia, nos termos do instrumento editalício;

• Reincidência na prática de ilícito sancionável na forma do inciso I deste artigo, em prazo

inferior a 24 (vinte e quatro) meses;

Aplicação de nova sanção de multa pelas seguintes condutas:

• Atraso na execução do objeto, que cause grave prejuízo à Administração;

• Alteração de quantidade ou qualidade prevista no edital ou na proposta;

A Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à contratada, na hipótese de

inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes multas, de acordo com o Decreto Estadual

nº 28.905/2013:

• Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o

valor da parcela do objeto em atraso, desde o segundo até o trigésimo dia;



• Multa moratória de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o

valor da parcela em atraso, a partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar

20%(vinte por cento) do valor do Contrato;

• Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação, no

descumprimento de cláusula contratual, à exceção:

a) da que estabeleça prazo para entrega do objeto ou de parcela deste, cuja não

observância sujeita o responsável à sanção prevista no inciso I ou II deste artigo,

conforme o caso; ou

b) de que faça parte integrante do Acordo de Níveis de Serviços previamente

estipulados no Termo de Referência.

Decorridos mais de 30 (trinta) dias de atraso na execução do objeto, a nota de empenho

será cancelada e este Contrato rescindido, exceto se houver interesse justificado da

Administração na manutenção da avença, sem prejuízo da Contratada ser apenada na forma do

inciso II desta cláusula.

No caso de não pagamento voluntário no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da

notificação da aplicação da sanção, a Administração poderá:

• Descontar o valor da multa dos pagamentos porventura devidos pelo Contratante ou por

outro órgão do Estado;

• Descontar da garantia caso a multa seja de valor superior aos créditos da Contratada;

• Inscrever a Contratada em dívida ativa para futura cobrança judicial, na impossibilidade

de adoção das medidas previstas nas alíneas ‘a’ e ‘b’ acima.

A Contratada deverá recompor a Garantia Contratual no prazo de 30 (trinta) dias, sob

pena de se configurar inexecução contratual.

A sanção pecuniária poderá deixar de ser aplicada caso haja, no processo de instrução,

elementos suficientes à conclusão de que o custo dos procedimentos é superior ao valor da multa

aplicável, devendo este fato ficar registrado no Cadastro de Fornecedores do Estado do

Maranhão.

A multa pode ser aplicada cumulativamente com outras sanções, em função da

natureza e da gravidade do ilícito.

17. ANEXOS

1 - Planilha Orçamentária de Quantitativos e de Preços.

2 - Projeto Arquitetônico.
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



ESTIMATIVA DE CUSTO

O orçamento abaixo foi extraído de acordo com os custos de produtos e serviços da

Secrataria de Infraestrutura-SINFRA, Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da

Construção Civil-SINAPI/março/2015, que estabelece os índices da construção civil e o

Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe- ORSE, este sistema, foi desenvolvido e é mantido

pela Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas de Sergipe - CEHOP há mais de dez

anos, para atender à determinação contida nos artigos 8º e 9º da Lei Estadual nº

4.189 de 28.12.1999 que criou o Sistema Estadual de Registro de Preços para Obras e

Serviços de Engenharia do Estado de Sergipe.



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO

ACADEMIA BOMBEIRO MILITAR "JOSUÉ MONTELLO"

OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO AVANÇADO DE BOMBEIRO - SANTA LUIS/MA
END: A DEFINIR

FONTE D I S C R I M I N A Ç Ã O UNI QUANT.

PREÇO PREÇO SUB
UNIT. (COM BDI)

TOTAL TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES R$
6.828,00

SINAPI Placas da obra em aço galvanizado m² 2,00 R$ 213,00 R$ 426,00
Taxas de registro no CREA/MA und 1,00 R$ 353,00 R$ 353,00 SINFRA Taxa

de Alvará e obra de construção m² 184,00 R$ 0,55 R$ 44,00

SINAPI
Mobilização e desmobilização de
equipamentos com caminhão carroceria
9 T em rodovia pavimentada

T x
Km 2000,00 R$ 0,84 R$

1.680,00

SINAPI

Barracão de obra em chapa de madeira
compensada com banheiro, cobertura
em fibrocimento 4 mm, incluso
instalações hidrossanitarias e elétricas

m² 25,00 R$ 170,72 R$
4.268,00

PAVIMENTAÇÃO R$
8.316,40

SINAPI

Piso em concreto 20 MPa preparo
mecânico, espessura 7cm, incluso
juntas de dilatação em poliuretano
2mx2m

m² 80,00 R$ 53,90 R$
4.312,00

SINAPI

PISO EM CONCRETO 20MPA
PREPARO MECANICO,
ESPESSURA 7 CM, COM
ARMACAO EM TELA SOLDADA

m² 30,00 R$ 68,60 R$
2.058,00

SINAPI
COLCHAO DE AREIA PARA
PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE
CONCRETO, E = 10 CM

m³ 20,00 R$ 97,32 R$
1.946,40

PAISAGISMO E URBANISMO R$ 369,72

SINAPI Plantio de grama batatais em placas,
inclusive preparo do solo m² 23,70 R$ 15,60 R$ 369,72

ILUMINAÇÃO EXTERNA R$
2.476,94

SINAPI Refletor retangular fechado com
lâmpada vapor metálico 400W und 2,00 R$ 305,92 R$ 611,84

SINAPI

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL
CONEXOES, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

m 30,00 R$ 16,85 R$ 505,50

SINAPI

CABO DE COBRE ISOLADO PVC
450/750V 4MM2 RESISTENTEA
CHAMA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

m 295,50 R$ 3,84 R$
1.134,72



SINAPI
Rele fotoeletrico p/ comando de
iluminacao externa 220v/1000w -
fornecimento e instalacao

und 2,00 R$ 42,98 R$ 85,96

SINAPI Caixa de passagem 30x30x40 com
tampa e dreno brita und 1,00 R$ 138,92 R$ 138,92

DIVERSOS R$
3.040,05

SINAPI PLACA INAUGURACAO EM
ALUMINIO 0,40X0,60M und 1,00 R$ 526,92 R$ 526,92

SINAPI PINTURA ACRILICA DE FAIXAS C/
LARGURA DE 5 CM m 115,66 R$ 5,84 R$ 675,45

SINAPI

SINALIZACAO HORIZONTAL COM
TINTA RETRORREFLETIVA A
BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO

m² 10,15 R$ 17,49 R$ 177,52

SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 130,00 R$ 1,36 R$ 176,80
ORSE Base para fixação de mastro triplo und 1,00 R$ 483,36 R$ 483,36

ORSE
Mastro triplo em tubo ferro
galvanizado telescópico p/ bandeira
alt= 7m (3m x 2" + 4m x 1 1/2")

und 1,00 R$
1.000,00

R$
1.000,00

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 323,20

SINAPI

LOCACAO CONVENCIONAL DE
OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO
DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS, COM
REAPROVEITAMENTO DE 3
VEZES

m² 80,00 R$ 4,04 R$ 323,20

MOVIMENTO DE TERRA R$
3.191,00

SINAPI

ATERRO APILOADO EM
CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO
MATERIAL ARGILO-ARENOSO
ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ
CONSIDERANDO UMACRÉSCIMO
DE 25% NO VOLUME DO
MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO
CONSIDERANDO O TRANSPORTE
ATÉ O ATERRO

m³ 18,00 R$ 37,90 R$ 682,20

SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3, DMT = 10Km m³ 180,00 R$ 1,20 R$ 216,00

SINAPI
ESCAVAÇÃOMANUAL EM SOLO
COM PROFUNDIDADE DEATÉ
1,50 M

m³ 40,00 R$ 16,09 R$ 643,60

SINAPI
CARGA MANUAL DE ENTULHO
EM CAMINHAO BASCULANTE 6
M3

m³ 56,00 R$ 15,52 R$ 869,12

SINFRA

TRANSPORTE DE ENTULHO COM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT
ENTRE 5 E 10 KM

m³ 56,00 R$ 13,93 R$ 780,08

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS R$
29.722,48

SINFRA FUNDAÇÃO EMALICERCE EM
ALVENARIA DE PEDRA m³ 18,00 R$ 294,88 R$

5.307,84



ARGAMASSADA COM CIMENTO E
AREIA 1:4

SINFRA

BALDRAME EM ALVENARIA DE
PEDRA ARGAMASSA COM
CIMENTO E AREIA 1:4,
INCLUSIVE FÔRMAS

m³ 8,00 R$ 351,30 R$
2.810,40

SINFRA CONCRETO ARMADO 20 MPA
PARA ESTRUTURAS, FABRICADO
NA OBRA

m³ 9,00 R$
1.847,90

R$
16.631,10

SINFRA CONCRETO ARMADO
FCK=15MPA PARA FUNDAÇÕES,
FABRICADO NA OBRA

m³ 2,30 R$
1.612,02

R$
3.707,65

SINAPI

VERGA 10X10CM EM CONCRETO
PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA
(PREPARO COM BETONEIRA) AÇO
CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE
FORMAS TABUA 3A.

m 12,00 R$ 15,51 R$ 186,12

SINAPI

CONTRAVERGA 10X10CM EM
CONCRETO PRÉ-MOLDADO
FCK=20MPA (PREPARO COM
BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA
FINA, INCLUSIVE FORMAS
TABUA 3A.

m 15,00 R$ 15,51 R$ 232,65

SINAPI

LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/
3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL
VIGOTAS TĲOLOS ARMADURA
NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM
CONCRETO 15MPA
ESCORAMENTO MATERIAL E
MAO DE OBRA.

m² 6,00 R$ 141,12 R$ 846,72

ALVENARIAS E VEDAÇÕES R$
7.100,00

SINAPI

ALVENARIA EM TĲOLO
CERÂMICO FURADO
10X20X20CM, 1/2 VEZ,
ASSENTADO EMARGAMASSA
TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
E=1CM

m² 200,00 R$ 35,50 R$
7.100,00

PISO R$
5.819,20

SINAPI

REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4
(CIMENTO EAREIA), ESPESSURA
3,0CM, PREPARO MANUAL

m² 80,00 R$ 19,04 R$
1.523,20

SINAPI

PISO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO
PEI 5 ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E
AREIA) E REJUNTADO COM
CIMENTO BRANCO

m² 80,00 R$ 53,70 R$
4.296,00

REVESTIMENTOS R$
16.940,00

SINAPI
CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO
E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5
CM

m² 200,00 R$ 4,73 R$ 946,00



SINAPI
EMBOCO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E
AREIA MEDIA), ESPESSURA
2,0CM

m² 200,00 R$ 22,96 R$
4.592,00

SINAPI

REBOCO (EMBOCO PAULISTA -
MASSA ÚNICA) NO TRAÇO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA),
ESPESSURA 2,5 CM

m² 200,00 R$ 25,21 R$
5.042,00

SINAPI

REVESTIMENTO COM CERÂMICA
ESMALTADA 20X20CM, 1A
LINHA, PADRÃO MÉDIO,
ASSENTADA COM ARGAMASSA
PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO
COLANTE E REJUNTAMENTO
COM CIMENTO BRANCO

m² 200,00 R$ 31,80 R$
6.360,00

SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS R$ 629,94

SINAPI

RODAPÉ EM CERÂMICA PADRÃO
MÉDIO PEI-4 ALTURA 8CM
ASSENTADO SOBREARGAMASSA
DE CIMENTO COLANTE
REJUNTADO COM CIMENTO
BRANCO

m 45,00 R$ 8,86 R$ 398,70

SINAPI

PEITORIL EM GRANILITE
PREMOLDADO, COMPRIMENTO
DE 13 A 20CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA MEDIA),
PREPARO MANUAL DA
ARGAMASSA

m 4,00 R$ 57,81 R$ 231,24

LOUÇAS E METÁIS R$
2.984,06

ORSE
SABONETEIRA EM PLÁSTICO
ABS, PARA SABONETE LÍQUIDO,
DA JSN, REF. J7 OU SIMILAR

und 2,00 R$ 73,08 R$ 146,16

ORSE
PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA
DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER
OU SIMILAR

und 2,00 R$ 79,97 R$ 159,94

SINAPI
CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO
SIMPLES - FORNECIMENTO E
ESTALAÇÃO

und 2,00 R$ 13,42 R$ 26,84

SINAPI
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA
4MM, COM PARAFUSOS DE
FIXAÇÃO, SEM MOLDURA

m² 1,00 R$ 203,35 R$ 203,35

ORSE PORTA PAPEL TOALHA INOX
PARA PAPEL TOALHA EM FOLHA und 2,00 R$ 125,71 R$ 251,42

ORSE

Pia de cozinha com bancada em granito
cinza andorinha, e = 2cm, dim
2.50x0.60, com 02 cubas de aço inox,
sifão cromado, válvula cromada,
torneira em aço inox, inclusive rodopia
7 cm, assentada.

und 1,00 R$
1.122,45

R$
1.122,45

SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA
SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO
POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO
GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM

und 2,00 R$ 133,06 R$ 266,12



PLÁSTICO E TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P

SINAPI
VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE
DESCARGA ACOPLADA - LOUCA
BRANCA

und 2,00 R$ 325,06 R$ 650,12

SINAPI

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU
3/4" DE BANCADA PARA
LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR
COM ENGATE FLEXÍVEL EM
METAL CROMADO 1/2"X30CM-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

und 2,00 R$ 45,59 R$ 91,18

SINAPI

TORNEIRACROMADALONGA, DE
PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA
DE COZINHA,PADRÃO MÉDIO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2013

und 1,00 R$ 66,48 R$ 66,48

ESQUADRIAS R$
23.256,79

SINAPI

PORTA DE MADEIRA PARA
BANHEIRO, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA,
REVESTIDA COM LAMINADO
TEXTURIZADO, 60X160CM,
INCLUSO MARCO E DOBRADICAS

und 2,00 R$ 231,24 R$ 462,48

SINAPI
JANELA DE ALUMINIO TIPO
MAXIMAR, INCLUSO
GUARNICOES E VIDRO FANTASIA

m² 4,84 R$ 585,98 R$
2.836,14

SINAPI

JANELA DE CORRER EM
ALUMINIO, FOLHAS PARA
VIDRO, INCLUSOGUARNICAO E
VIDRO LISO INCOLOR

m² 20,79 R$ 682,37 R$
14.186,47

SINFRA
Porta de madeira de lei 1 folha (0,80 x
2,10)m - completa c/ batentes,
guarnições e ferragens (trinco)

und 6,00 R$ 461,95 R$
2.771,70

SINFRA

PORTÃO DE METALON 5,00X2,945
M DE CORRER EM TUBO DE 6CM
E TELA DEARAME
GALVANIZADO PLASTIFICADO
COMMALHA LOZANGULAR A
ESCOLHER

und 2,00 R$
1.500,00

R$
3.000,00

PINTURA R$
7.211,00

SINAPI FUNDO SELADORACRÍLICO,
UMA DEMÃO m² 150,00 R$ 2,62 R$ 393,00

SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA
PVA, DUAS DEMÃOS m² 150,00 R$ 8,98 R$

1.347,00

SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA
ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS m² 150,00 R$ 11,61 R$

1.741,50

SINAPI PINTURA PVA, DUAS DEMAOS m² 150,00 R$ 8,46 R$
1.269,00

SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA,
DUAS DEMÃOS m² 80,00 R$ 9,23 R$ 738,40



SINAPI PINTURA COM TINTA
TEXTURIZADA ACRILICA m² 80,00 R$ 17,07 R$

1.365,60

SINAPI
PINTURA VERNIZ POLIURETANO
BRILHANTE EMMADEIRA, TRES
DEMAOS

m² 25,00 R$ 14,26 R$ 356,50

COBERTURA R$
13.456,00

SINAPI
Estrutura de madeira de lei, primeira
qualidade, serrada, para telhas
onduladas, vãos de até 7m

m² 40,00 R$ 65,91 R$
2.636,40

SINAPI
Estrutura de madeira de lei, primeira
qualidade, serrada, para telhas
cerâmicas, vãos de até 13m até 18m

m² 40,00 R$ 139,38 R$
5.575,20

SINAPI
Cobertura em telha cerâmica tipo
colonial, com argamassa traço 1:3
(cimento e areia)

m² 70,00 R$ 52,65 R$
3.685,50

SINAPI
CALHA DE CHAPA
GALVANIZADA NUMERO 26, COM
DESENVOLVIMENTO DE 10 CM

m 5,00 R$ 10,02 R$ 50,10

SINAPI
Cumeeira com telha cerâmica
embocada com argamassa traço 1:2:8
(cimento, cal e areia)

m 10,20 R$ 14,86 R$ 151,57

SINAPI

Cumeeira universal para telha de
fibrocimento ondulada espessura 6 mm,
incluso juntas de vedação e acessórios
de fixação

m 10,64 R$ 61,31 R$ 652,34

SINAPI Rufo em concreto armado, largura
40cm, espessura 7cm m 11,30 R$ 62,38 R$ 704,89

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$
2.643,62

ORSE
Luminária de emergência 2 x 8 g-light
ou similar, autonomia minima de 2
horas

und 1,00 R$ 26,25 R$ 26,25

SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES DE
EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, COM
PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

und 8,00 R$ 10,11 R$ 80,88

SINAPI
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
10A/250V C/ PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

und 15,00 R$ 13,16 R$ 197,40

ORSE PONTO PARA SPLIT und 2,00 R$ 168,83 R$ 337,66

SINAPI

LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1
LAMPADA
INCANDESCENTE/FLUORESCENT
E COMPACTA

und 30,00 R$ 25,14 R$ 754,20

SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES SEM
BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM
CHAPA METALICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

und 1,00 R$ 41,79 R$ 41,79

ORSE
CAIXA DE MEDICAO TRIFÁSICA
COM CAIXA EM NORIL-
FORNECIMENTO E INSTALACAO

und 1,00 R$ 270,35 R$ 270,35



ORSE

ATERRAMENTO COMPOSTO DE 3
HASTES DE COBRE H=2,40
INTERLIGAGODO COM CABO DE
COBRE TIPO CORDOALHO

und 1,00 R$ 143,89 R$ 143,89

SINAPI
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL
CORRUGADO DN 20MM (3/4")
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 80,00 R$ 4,34 R$ 347,20

SINAPI
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL
CORRUGADO DN 25MM (1")
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 80,00 R$ 5,55 R$ 444,00

LÓGICA R$
1.103,01

ORSE

PONTO DE TELEFONE,COM
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO
EMBUTIDO D=3/4", INCLUSIVE
FIO TRANÇADO.

und 2,00 R$ 97,07 R$ 194,14

ORSE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DE PATH CORDS 110/RJ45 C/1,5M
/ADAPT CORDS

und 16,00 R$ 11,52 R$ 184,32

SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
PARA TELEFONE N.2, 20x20x12CM
EM CHAPA METALICA, DE
EMBUTIR, SEMACESSORIOS,
PADRÃO TELEBRAS,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

und 1,00 R$ 81,26 R$ 81,26

ORSE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DE MINI RACK DE PAREDE 19" x
16u x 450MM

und 1,00 R$ 643,29 R$ 643,29

HIDROSSANITÁRIO R$
8.319,72

SINAPI
Tubo PVC soldável agua fria DN
25mm, inclusive conexões,
fornecimento e instalação

m 30,00 R$ 13,55 R$ 406,50

SINAPI
Tubo PVC soldável agua fria DN
32mm, inclusive conexões,
fornecimento e instalação

m 20,00 R$ 20,48 R$ 409,60

SINAPI
Tubo PVC soldável agua fria DN
40mm, inclusive conexões,
fornecimento e instalação

m 30,00 R$ 25,53 R$ 765,90

SINAPI
Tubo de PVC esgoto js predial dn
75mm, inclusive conexões,
fornecimento e instalação

m 5,34 R$ 34,80 R$ 185,83

SINAPI
Tubo de PVC esgoto js predial dn
100mm, inclusive conexões,
fornecimento e instalação

m 50,00 R$ 37,44 R$
1.872,00

SINAPI

Caixa de inspeção em alvenaria de
tĳolo maciço 60x60x60cm, revestida
internamento com barra lisa (cimento e
areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa
pré-moldada de concreto e fundo de
concreto 15mpa tipo c - escavação e
confecção

und 2,00 R$ 152,16 R$ 304,32

SINAPI Caixa de gordura PVC 250 x 230 x 75
mm c/ tampa e porta und 1,00 R$ 75,19 R$ 75,19

SINAPI Caixa sifonada PVC 150x150x50mm
com grelha redonda branca und 3,00 R$ 34,47 R$ 103,41



SINAPI Ralo Seco Quadrado c/ Grelha Branca
100 x 100 und 2,00 R$ 16,61 R$ 33,22

ORSE
Registro de pressão 1" com canopla
acabamento cromado - fornecimento e
instalação

und 2,00 R$ 71,25 R$ 142,50

SINAPI
Registro de gaveta 1" com canopla
acabamento cromado simples -
fornecimento e instalação

und 2,00 R$ 78,95 R$ 157,90

SINAPI Registro de gaveta 1.1/4" bruto latão -
fornecimento e instalação und 1,00 R$ 63,63 R$ 63,63

SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO
2.1/2" (65MM), INCLUSIVE
CONEXÕESFORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

m 20,00 R$ 128,81 R$
2.576,20

SINFRA Caixa d´água em fibra de vidro -
instalada, incluindo acessórios, sem
estrutura de suporte cap. 1.500 litros

UN
D 1,00 R$ 932,40 R$ 932,40

ORSE
Válvula de descarga Hydra Max
cromada c/ canopla lisa 32mm (1 1/4"),
Deca ou similar

UN
D 1,00 R$ 291,12 R$ 291,12

COMBATE A INCÊNDIO R$
1.448,59

SINAPI EXTINTOR DE CO2 6KG -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN
D 1,00 R$ 748,30 R$ 748,30

SINAPI EXTINTOR DE PQS 4KG -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN
D 1,00 R$ 189,83 R$ 189,83

SINAPI

EXTINTOR INCENDIO AGUA-
PRESSURIZADA 10L INCL
SUPORTE PAREDE
CARGACOMPLETA
FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN
D 1,00 R$ 219,58 R$ 219,58

SINAPI Placa de rota de fuga em poliestileno
anti-chama fotoluminescente
certificada

UN
D 3,00 R$ 48,48 R$ 145,44

SINAPI Placa de saída em poliestileno anti-
chama fotoluminescente certificada

UN
D 3,00 R$ 48,48 R$ 145,44

DIVERSOS R$
11.438,03

-
Confecção de placas de identificação
de salas em PVC adesivada Medindo
0,15 x 0,18

und 3,00 R$ 31,48 R$ 94,44

-
Confecção e instalação de longarina de
ACM med.: 4,80 x 1,00 com letras em
alto relevo com pintura automotiva

und 1,00 R$
7.755,44

R$
7.755,44

-
Confecção de brasão em chapa
galvanizada sendo a mesma adesivada
med.: 1,50 x 1,36.

und 1,00 R$
3.588,15

R$
3.588,15

SINALIZAÇÃO E
COMPLEMENTOS

R$
5.000,00

ORSE

Platibanda em estrutura metalicacom
placa ACM ( PERFIL ALUMINIO
METÁLICO ) medindo (15,52x1,20),
incluindo letreiro, Brasão e logotipo

und 1,00 R$
5.000,00

R$
5.000,00

R$
161.617,95



-

IMPORTA O PRESENTE
ORÇAMENTO ANALÍTICO EM
R$161.617,95 ( CENTO E SESSENTA E
UM MIL, SEISCENTOS E DEZESSETE
REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)
LOCAL E DATA: SÃO LUÍS/MA, 20
DE MAIO DE 2015

Quadro 4 – Orçamento do Posto avançado de bombeiros.
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