PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA
GABINETE DO PPREFEITO
CNPJ 14.234.850/0001-69

CONVÊNIO Nº _________/2022.
1. DADOS CADASTRAIS
Proponente
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DO ROCHA
Endereço
RUA MARIA OLIVEIRA BITTENCOURT, 122 - CENTRO
Cidade
UF
CEP
DDD/telefone
BARRA DO ROCHA

BA

45560-000

Banco Oficial
Agencia/Digito
BANCO DO BRASIL
Nome do responsável – Prefeito Municipal
JOSÉ LUIZ FRANCO RAMOS COSTA
CI/Órgão expedidor/UF
Cargo

CNPJ
10.790.994/0001-40

(73) 3202-2362
Conta corrente

Endereço eletrônico (e-mail)
saudebarradorocha@gmail.co
m
Praça de Pagamento
Ipiaú
CPF
019.653.405-47

Função
CHEFE DO PODER EXECUTIVO
09.026.172-06/SSP-BA
PREFEITO MUNICIPAL
MUNICIPAL
Endereço
CEP
FAZENDA AMARALINA, BR 330 - ZONA RURAL
45560-000
Nome do responsável – Secretária Municipal de Saúde
CPF
ROMEU BONFIM SANTOS
926.820.145-34
CI/Órgão expedidor/UF Cargo
Função
0581188969/SSP-BA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
GESTOR DO FMS
Endereço
CEP
R UBATÃ 125, SÃO RAIMUNDO UBATÃ

45550-000

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO
Título do projeto:
Construção de 1 Unidade Básica de Saúde

Período de Execução
Início
Término
SETEMBRO –
JUNHO - 2022
2023

Identificação do objeto do convênio
Construção de 1 Unidade Básica de Saúde, para 1 Equipe de Saúde da Família e 1 Equipe de Saúde Bucal,
a ser construída no Município de Barra do Rocha, no assentamento Coroa Verde, conforme registro em cartório de
imóveis e hipotecas da comarca de Ipiaú, sob registro nº 1.371. Livro A – 40, protocolo 8.318, A descrição completa
e precisa da construção encontra-se nos Projetos Arquitetônico e Complementares, na Planilha Orçamentária e no
Memorial Descritivo com as respectivas especificações técnicas.
Responsável técnico do projeto
Caiam Novaes Lopes Santos / CREA – BA nº 0515966487
Endereço do responsável técnico
Rua Otávio Mangabeira/255

DDD/Telefone
(73) 98176-4641

Endereço eletrônico (E-mail)
eng.caiam@hotmail.com
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3. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO
Em 1916, através da Lei estadual nº 90, de 1º de junho, aprovada pela Lei nº 1156 de 1º de agosto do
mesmo ano, o povoado de Barra do Rocha, passou a pertencer ao Distrito de Alfredo Martins, atual Ipiaú,
incorporado ao Município de Camamu. Que por sua vez, em 1930, passou a categoria de subprefeitura com o nome
de Rio Novo. No ano seguinte, o território do Distrito de Rio Novo foi anexado ao Município de Jequié e dividido em
03 três) distritos, dentre os quais o de Barra do Rocha, através do Decreto Estadual nº 8.249 de 31 de dezembro
de 1932.Em 1960 se iniciou a luta pela emancipação, em 24 de agosto de 1961 ocorreu o desmembramento do
Município de Ipiaú e elevou-se a categoria de Município em 1963.
O município de Barra do Rocha está localizado no Sul da Bahia, 432 Km da Capital da Bahia, no vale do
Rio das Contas, com extensão territorial segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010) de 208,352
km².Limita-se ao norte pelos municípios de Ibirataia e Nova Ibiá, ao sul com Gongogi, ao Leste com Ubatã e ao
oeste com Ipiaú, Latitude: 14º 12” 38” S, Longitude:39º 36” 07” W, Altitude: 142m. Vem crescendo as margens da
BR 330. A região possui um clima sub úmido, o bioma é formado pela Mata Atlântica, e o município é banhado pelo
Rio de Contas e Ribeirão.
A população do município de Barra do Rocha, segundo o IBGE (Censo de 2010), é composta por 6.431
pessoas, 3.237 homens e 3.194 mulheres. No entanto, segundo Sistema de Informação da Atenção Básica – ESUS, em dezembro de 2021 dispomos no cadastro de 7.614 pessoas, com incidência maior de homens e mulheres
em idade adulta, com um total de domicílios de 4.174 e total de 1.968.
No que concerne a indicadores de saúde, a taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 25.97 para
1.000 nascidos vivos. As internações devido a diarreias são de 2.1 para cada 1.000 habitantes. Comparado com
todos os municípios do Estado, fica nas posições 56 de 417 e 156 de 417, respectivamente. Quando comparado a
cidades do Brasil todo, essas posições são de 637 de 5570 e 1485 de 5570, respectivamente. Dentre as causas
evitáveis de mortalidade infantil, a diarreia se configura com maior prevalência. Segundo dados do IBGE em 2016
houve um percentual de aproximadamente 0,2% de internações de crianças por diarreia.
O perfil epidemiológico do município nos últimos anos vem sofrendo profundas mudanças com declínio das
taxas de mortalidade por doenças infecciosas e parasitarias, enquanto aumenta as mortes por doenças crônicas
degenerativas. 55.3% de domicílios apresentam esgotamento sanitário adequado, 80.9% de domicílios urbanos em
vias públicas com arborização e 55% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença
de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Quando comparado com os outros municípios do estado, fica na
posição 77 de 417, 100 de 417 e 5 de 417, respectivamente. Já quando comparado a outras cidades do Brasil, sua
posição é 2014 de 5570, 2335 de 5570 e 316 de 5570, respectivamente. Cabe ressaltar que em 2018 o município
efetuou operação de credito no valor de 891.05,09 R$ para pavimentação de vias públicas.
A realização pré-natal fundamental para prevenção e/ou detecção precoce de patologias tanto materna
quanto fetal. Segundo dados da fundação Maria Cecília Souto Vidigal, em estudo do perfil epidemiológico do
município de Barra do Rocha, houve uma redução no número de gestantes com mais de 7 consultas pré-natal entre
2008 a 2018.
Para o Percentual de Cobertura de Equipe Saúde da Família o município demonstra qualidade em oferta
deste serviço. A evolução do atendimento das famílias por equipes multidisciplinares e, ao mesmo tempo, a
distância do município para a situação ideal (100%). Trata-se de um dado quantitativo. Ou seja, mesmo municípios
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que já atingiram a universalização das visitas podem investir na melhoria da qualidade do serviço. Este indicador é
crucial, porque as equipes podem influir em várias políticas públicas ao mesmo tempo: alerta para risco de violência
contra crianças, incentivo à matrícula na creche e aleitamento materno, cuidados contra obesidade etc.
O município utiliza a rede de Atenção de média complexidade com alguns serviços ofertados no próprio
território que são: atendimento clínico, consulta em pediatria, ginecologia, obstetrícia, psiquiatria, assistência as
demais especialidades e a alta complexidade utilizamos a rede com encaminhamentos principalmente para a
Policlínica Regional de Jequié, e demais serviços em Jequié, Itabuna Vitória da Conquista e Salvador. O município
possui uma Central de Regulação responsável pela administração/regulação dos sistemas e encaminhamentos.
As principais doenças que acometem a população, nos últimos anos, ajudam a indicar o direcionamento
dos investimentos necessários a rede de saúde municipal. Dados epidemiológicos, retirados no DATASUS, de
doenças infecciosas e parasitarias entre 2015 e 2021 relatam 4 casos de Hanseníase, 20 casos de Tuberculose,
440 casos de dengue, 49 de Zika vírus, 2.729 de Esquistossomose, 2 de Sífilis Congênita e 5 de Sífilis em Gestante.
Referente as doenças crônicas e outras da população de Barra do Rocha foram registrados 4914 casos de
Hipertensão para maiores de 15 anos, 1078 casos de Diabetes para maiores de 15 anos, 273 casos de Alcoolismo
para maiores de 15 anos e 74 casos de Violência Interpessoal ou Auto Violência.
Diante dos dados citados acima, nota-se a importância da cobertura de assistência básica, sendo
necessário a busca de cobertura integral da população rural, buscando o princípio da universalidade e equidade.
Atualmente o município de Barra do Rocha possui duas unidades de saúde da família, sendo elas: USF Maria
Moura, identificada pelo CNES de número 3666425, situado na zona urbana, abrangendo os bairros Aluísio Galvão
e Firmino Ferreira Leal, região rural do Aricangua, Assentamento Coroa Verde e fazendas adjacentes; USF Aloísio
Souza de Oliveira, identificado pelo CNES de numeração 2384507, também situado na zona urbana, abrangendo
a região do centro, região rural da Lua Nova e demais áreas rurais. Como dito, o Assentamento Coroa Verde, área
pleiteada para construção da UBS referida nesse plano de trabalho, é assistida remotamente pela equipe de saúde
da USF Maria José Moura. Essa assistência remota abrange mais de 200 famílias, estando em média há 10km de
distância da unidade de referência, sendo acesso composto boa parte por estrada vicinal, recebendo visita médica,
uma vez por mês, e contando com assistência permanente de agente comunitário.
Estudos apontam que, quando comparada à população urbana, a situação de saúde da população rural é
mais precária, com baixa cobertura de saneamento básico (32,8%) e maior parte da população (67,2%) captando
água sem tratamento ou com condições insalubres, o que impacta no número de doenças de veiculação hídrica,
parasitoses intestinais e diarréias (Brasil 2014). Os moradores de comunidades rurais avaliam pior sua saúde
quando comparados a população urbana e procuram menos pelo serviço de saúde. Isso pode estar relacionado a
uma menor oferta de serviços nas proximidades rurais, exigindo dos usuários gastos financeiros para
deslocamento. (ARRUDA; MAIA; ALVES, 2018) Apesar dos avanços da APS, sobretudo na ampliação da cobertura
da Estratégia Saúde da Família e no acesso da população aos serviços de saúde permanece o desafio de garantir
o direito e o acesso à saúde da população rural.
A construção de uma Unidade Básica de Saúde no “Assentamento Coroa Verde” se configura como a mais
importante ação pública segundo a comunidade local. Em pesquisa de campo, realizada em 2021 pela
administração municipal, quase totalidade da comunidade local aponta como maior necessidade “a construção de
um posto de saúde”.
A existência de ações de Atenção Básica utilizadas no grupo referido é restrita e pontual, não havendo uma
atenção integral com foco no território voltado para as especificidades loco regionais, abrangendo um cuidado
longitudinal que busca garantir qualidade de vida com ações de promoção da saúde, a fim de reduzir
vulnerabilidades e fatores de risco, relacionados aos seus determinantes e condicionantes (Brasil, 2018).
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Dentre os fatores que mais complicam o acesso dessa população ao serviço de saúde e vice-versa, está a
distância em relação aos centros urbanos e a dificuldade de acesso pelos fatores econômicos. Atualmente, mesmo
com o esforço do poder público municipal em proporcionar visitas regulares de equipes de saúde no território, boa
parte da comunidade ainda enxerga o serviço de saúde de uma forma imediatistas, uma vez que é procurado
apenas quando o processo de doença está instalado e esperam que sejam disponibilizadas ações resolutivas para
o problema em questão. Desse modo, a estrutura de saúde é sobrecarregada pelo excesso de atendimentos,
exames diagnósticos e fornecimento de medicações.
Dessa forma, o lugar onde as pessoas moram impacta na qualidade de vida delas, por isso a importância
de ter uma equipe de ESF vinculada ao território. Então, o processo de saúde-doença será mais bem compreendido
e as ações serão voltadas para o foco do problema e não apenas no sintoma que o usuário apresentou.
A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) tem na Estratégia de Saúde da Família (ESF) a ferramenta
mais eficaz para promover a expansão e consolidação da Atenção Básica, propiciando garantia de saúde à
população, qualidade do atendimento ofertado e a sua alta resolutividade. Busca articular ações intersetoriais,
assim como a organização da RAS, com ênfase nas necessidades locorregionais. (BRASIL 2017).
O Decreto no 7.508 regulamentou a Lei no 8.080/1990 e dispôs sobre: organização do SUS, planejamento
da saúde, assistência à saúde e articulação interfederativa, entre outros aspectos, colocando a rede de saúde como
ponto estratégico para a melhoria da qualidade da assistência.
A Portaria Nº 2.488, de 21 de outubro de 2011 Aprova a Política Nacional de Atenção Básica,
estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da
Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
A PNAB instituída pela Portaria no 2.488/2011 12 apontava os seguintes princípios e diretrizes:
universalidade, integralidade, participação popular, equidade, acesso, coordenação e responsabilidade da atenção
básica pelo cuidado, continuidade do cuidado, ter os usuários e o território adscritos e vínculo. O acesso e a
integralidade apareceram em todos os documentos dessa categoria. Chama atenção a relação do acesso com as
condições de vida da população, que vai além da dimensão geográfica. Engloba, também, os aspectos econômico
e cultural, envolvendo normas adequadas aos hábitos da população e à funcionalidade da oferta de serviços de
acordo com as necessidades da mesma. (Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro – 2016).
JUSTIFICATIVA PARA FORMALIZAÇÃO DO CONVÊNIO
A construção da Unidade de Saúde da Família no assentamento Coroa Verde beneficiará diretamente mais
de 200 famílias assentadas assim como dispostas nas comunidades rurais periféricas, proporcionando uma
estimativa de 180 atendimentos mensais em saúde. Sendo assim, buscaremos democratização da saúde e
empoderamento dos assentados da região, significando um avanço em termos da auto-responsabilização pelos
cuidados em saúde.
Nosso desejo em implantar essa unidade nesta localidade, é tornar a saúde preventiva como nossa base,
pois sabemos que isso acarretará em uma melhor qualidade de vida para aqueles que ali vivem, e também
acarretará em uma maior economia para o município, que diminuirá substancialmente os gastos com locomoção
de pacientes, como para o Estado, minimizando consideravelmente os gastos com atendimentos e internamentos,
visto que o meio de atendimento médico disponível mais próximo, é o HGI (Hospital Geral de Ipiaú), Gestão Direta
Estadual, localizado na cidade de Ipiaú.
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Para fins de informações, em Barra do Rocha, durante os anos de 2010 a 2020 cerca de 100 pessoas
morreram de forma prematura, com idade de 30 a 69 anos, com quadros de doenças não tratáveis (DCNT –
diabetes, doenças do aparelho circulatório, câncer e doença respiratórias crônicas). Em 2021, no HGI, segundo
Datasus, foram registradas 3.342 internações hospitalares. Ressaltamos que, de acordo direção hospitalar, mais
de 60% das internações, no HGI, são oriundas de municípios circunvizinhos, onde se enquadra o município de
Barra do Rocha. Esses dados se tornam relevantes quando analisamos indicadores de recursos no Datasus onde,
no ano de 2012, o valor médio pago por internação hospitalar no SUS (AIH) já custava R$. 1.050,80.
A USF deve se constituir no primeiro contato do usuário com sistema de saúde, isto é a "porta de entrada"
do sistema. Mas essa imagem de "porta de entrada" é apenas parcial e dá margem a alguns equívocos. Uma USF
não pode ser apenas um local de triagem e encaminhamento, onde a maior parte dos casos são encaminhados
para os serviços especializados. Ela tem que ser resolutiva, com profissionais capazes de assistir aos problemas
de saúde mais comuns e de manejar novos saberes que, por meio de processos educativos, promovam a saúde e
previnam doenças em geral. É necessário promover a mudança de hábitos e costumes alimentares, promover a
atividade física e promover a higiene pessoal, do domicílio e do ambiente em geral. É preciso garantir água potável,
vacinar animais, cuidar do destino do lixo e do esgotamento sanitário. Enfim há uma série de atividades individuais
e coletivas que precisam ser promovidas e fomentadas pelas ESF em conjunto com a comunidade. (Caderno Básico
de Atenção, Brasília 2000).
A implantação de Unidades de Saúde da Família cada vez mais resolutivas estará permitindo a
reordenação do sistema de saúde como um todo, de forma que se mantenha o compromisso com o acesso da
população a todos os níveis da atenção.
A razão que justifica a celebração da proposta de convênio em termos de custo x benefício para a
construção da UBS, visa diminuir de forma substancial o número de locomoção de pacientes e internamento em
outros núcleos de saúde além de possibilitar espaços adequados a melhorar a organização dos serviços oferecidos,
garantindo uma maior cobertura para as famílias, acesso integral, com atendimento humanizado de qualidade, com
estrutura física que possibilite atendimentos eficazes pelas equipes de saúde da família e de saúde bucal.
Ressalta que o aporte de recurso do Estado para Construção desta Unidade Básica de Saúde é de suma
importância para o município, pois dinamizará o atendimento aos moradores, ampliando a oferta,
consequentemente disponibilizando um serviço de qualidade com reflexos na melhoria da saúde e qualidade de
vida dos moradores do município de Barra do Rocha, em especial, região da zona rural, Assentamento Coroa
Verde.
O Município se compromete a implantar as equipes de saúde da família e de saúde bucal, necessárias ao
pleno funcionamento da Unidade Básica de Saúde da Família a ser construída, atendendo às exigências contidas
na Portaria GM/MS nº 648/2006, do Ministério da Saúde, bem como equipar e mobiliar a referida Unidade.
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

Etapa
/fase

Especificação:

Indicador físico e
financeiro:

Valor

Duração:

Unid.

Quant.

Unitário

Total

Inicio:

Término

m / m² /
un

Diversos

Diversos

200.907,45

1º mês

11º mês

1

1.4

ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO

2

2.2

INFRAESTRUTURA

m3

Diversos

Diversos

56.351,47

1º mês

4º mês

3

3.1

SUPERESTRUTURA

m3

Diversos

Diversos

39.452,45

1º mês

4º mês
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4

4.2

ALVENARIAS / VEDAÇÕES

m / m²

Diversos

Diversos

53.931,38

4º mês

8º mês

5

5.3

COBERTURA

m / m² /
un

Diversos

Diversos

67.912,67

4º mês

12º mês

6

6.5

REVESTIMENTO DE PAREDES E
TETOS

m²

Diversos

Diversos

135.017,71

4º mês

12º mês

7

7.4

REVESTIMENTO DE PISO

m /m3 / m²

Diversos

Diversos

43.755,49

4º mês

12º mês

8

8.1

FORRO

m2

Diversos

Diversos

20.004,60

4º mês

12º mês

9

9.4

ESQUADRIAS

m2 / un

Diversos

Diversos

58.529,42

4º mês

12º mês

10

10.2

IMPERMEABILIZAÇÃO

m2 / m

Diversos

Diversos

8.139,30

1º mês

8º mês

11

11.5

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

un / m /pt

Diversos

Diversos

57.115,97

1º mês

12º mês

12

12.2

CABEAMENTO ESTRUTURADO

Diversos

Diversos

10.419,17

4º mês

12º mês

13

13.1

CIRCUITO FECHADO DE TV E CFTV

Diversos

Diversos

11.835,82

1º mês

12º mês

14

14.7

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

m / un

Diversos

Diversos

45.295,17

1º mês

12º mês

15

15.4

LOUÇAS / METAIS / BANCADAS

m2 /un /
m

Diversos

Diversos

36.942,90

4º mês

12º mês

16

16.2

un

Diversos

Diversos

4.650,47

4º mês

12º mês

17

17.1

m

Diversos

Diversos

13.025,04

8º mês

12º mês

18

18.3

INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

m / um

Diversos

Diversos

37,065,33

1º mês

12º mês

19

19.4

MUROS E FECHAMENTOS

Diversos

Diversos

79.562,16

1º mês

12º mês

20

20.18

ABRIGO DE RESÍDUOS

Diversos

Diversos

38.011,02

1º mês

12º mês

21

21.1

COMUNICAÇÃO VISUAL

un

Diversos

Diversos

3.906,25

8º mês

12º mês

22

22.1

PAVIMENTAÇÃO

m3

Diversos

Diversos

4.440,13

4º mês

12º mês

23

23.1

LIMPEZA

m²

Diversos

Diversos

829,36

8º mês

12º mês

6.

INSTALAÇÕES DE COMBATE Á
INCÊNDIO
PROTEÇÃO DE PAREDES – BATEMACA / CORRIMÃO

pt / un /
m
un / m /
cj

m / m3 /
m²
un / m2 /
m / m3 /
kg

TOTAL COM BDI 25,00%:

1.027.100,73

TOTAL GERAL:

1.027.100,73

PLANO DE APLICAÇÃO (R$)

CAPITAL

5.1 – NATUREZA DA DESPESA:
OBRAS E INSTALAÇÕES
SUB-TOTAL CAPITAL:

TOTAL GERAL:

449051

CONCEDENTE:

CONVENENTE:

TOTAL:

924.390,66

102.710,07

1.027.100,73

924.390,66

102.710,07

1.027.100,73

924.390,66

102.710,07

1.027.100,73
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7.

DESCRIÇÃO DETALHADA DA META

6.1 - Nome da proponente

6.2 - UF

Fundo Municipal de Saúde de Barra do Rocha

Bahia

6.3 - Meta

Construção de 1 Unidade Básica de Saúde, modalidade 2, para 1 Equipe de Saúde da Família e 1 Equipe de
Saúde Bucal, a ser construída no Assentamento Coroa Verde pertencente ao Município de Barra do Rocha,
visando melhorar a organização dos serviços oferecidos, garantindo uma maior cobertura de famílias da área
de abrangência da equipe, permitindo um ambiente mais acolhedor e humanizado.
6.4 - Descrição detalhada

A construção da Unidade de Saúde da Família, conforme já explanado na justificativa, será de fundamental
importância para o fortalecimento da atenção primária no município, garantindo um atendimento de qualidade,
abrangendo assim em 100% a população referenciada.
Há de se considerar com o fortalecimento da Atenção Básica, visa contribuir para a redução no atendimento de
média e alta complexidade, através dos atendimentos prestados, principalmente aqueles relativos a doenças
crônicas.
Conforme cronograma de execução, detalharemos as metas da obra, a qual contribuirá consideravelmente na
melhoria dos atendimentos desta natureza.
1- 1.1 - Para fins de viabilização das instalações complementares, o estudo preliminar de arquitetura fornecido
pela SESAB passou por ajustes com o objetivo de atender às demandas que surgiram por parte das instalações
como elétrica, cabeamento, segurança predial (CFTV), GLP e outras, configurando, desta forma, a
compatibilização e unidade entre o projeto de arquitetura, os projetos complementares, de fundação e estrutura.
Será fixada uma placa no início da obra no padrão exigido pelo Ministério da Saúde, com dimensões de 3,00 x
1,50 m.
2 - 2.4 - Haverá escavação para implantação da fundação projetada. Será utilizada a escavação manual,
devendo ser seguido rigorosamente as indicações do projeto e as especificações no que se refere a locação,
profundidade e declividade para escavação. Poderá haver mudanças na profundidade, caso seja necessário,
até que se encontrem as condições de suporte para apoio das estruturas.
Os controles e ensaios de compactação serão feitos baseando-se nos critérios estabelecidos pela NBR 7182.
Os serviços serão pagos de acordo com os volumes medidos, através da média das áreas das valas, estando
incluídos todos os custos com equipamentos, material, transporte, mão-de-obra e encargos necessários à
execução do serviço.
3 - 3.9 – Nesta meta referente a estrutura, fator fundamental na obra, considerando que todo concreto de
regularização colocado sobre solo natural, deverá ser despejado sobre superfícies limpas, úmidas, sem barro
ou poças d’agua, antecipadamente regularizadas e compactadas, e as eventuais diferenças de níveis do terreno
deverão ser preenchidas com concreto magro, que deverá possuir fck 10MPa, com aditivo impermeabilizante.
As formas de concretagens deverão ser molhadas ate a saturação, a fim de se evitar a absorção da água de
amassamento do concreto por parte dos painéis, tendo cuidado com emendas, diâmetros de pontaletes,
detalhes construtivos que deverão seguir as recomendações da NBR 6118. Deverão ser convenientemente
R. Maria Oliveira Bittencourt, s/n - Centro, Barra do Rocha - BA, 45560-000TEL: (73) 3202-2196

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA
GABINETE DO PPREFEITO
CNPJ 14.234.850/0001-69
dimensionadas, com engastamento lateral mínimo de 30 cm ou de 1,50 vezes a espessura da parede,
prevalecendo a maior. Os pilares terão seção conforme projeto e a cinta de amarração superior terá seção de
(0,15 x 0,20)m, devendo ser armados com ferros de 3/4” e 1/2” respectivamente com estribos a cada 20cm.
4 - 4.3 – esta fase da meta correspondente as paredes e painéis, da construção, sendo o assentamento,
preferencialmente, com argamassa no traço 1:4:5 (de cimento, saibro e areia). As pedras serão colocadas
lado a lado formando uma camada horizontal; em seguida, a superfície formada será umedecida em toda sua
extensão. Será, então, lançada uma camada de argamassa, de modo a possibilitar a aderência com a camada
de pedras subsequentes. Os espaços maiores entre as pedras serão preenchidos com pedras menores,
permitindo um melhor preenchimento dos vazios entre elas, aumentando, assim, a segurança da estrutura. As
camadas sucessivas, o maciço será executado até atingir a altura indicada no projeto, que será medida em
metros cúbicos de volume efetivamente executado, de acordo com o projeto estrutural. A alvenaria de vedação
será em blocos cerâmicos furados com dimensões de (9x19x39) cm com espessura aproximada de 0,09m com
argamassa mista com cal hidratada, traço 1:2:8. O assentamento será iniciado pelos cantos principais ou pelas
ligações com quaisquer outros componentes e elementos da edificação. Como guia das juntas deverá ser
utilizado o escantilhão. Após o levantamento dos cantos, será utilizada uma linha entre eles, fiada por fiada, para
que o prumo e a horizontalidade sejam garantidos. A partir de, aproximadamente 1,50m de altura, deverá ser
providenciado um sistema de cavaletes com andaimes, para que o pedreiro possa trabalhar de forma adequada.
As fiadas deverão ser individualmente niveladas e aprumadas, com a utilização do nível de bolha e prumo.
Todas as juntas deverão ser rebaixadas com a ponta da colher para que o emboço adira facilmente. A amarração
das alvenarias de alvenaria deverá ser feita em todas as fiadas, de forma a se obter um perfeito engastamento.
Os serviços serão medidos pela área de alvenaria executada em metros quadrados.
5 - 5.2.8 – As esquadrias que serão instaladas têm a finalidade de complementar à vedação dos locais e auxiliar
no isolamento acústico e térmico, proporcionando conforto e segurança às instalações do hospital, tanto as que
serão ampliadas quanto as existentes que serão substituídas. Os ambientes com as respectivas esquadrias que
serão instaladas estão indicados e especificados em Planta Baixa – Cotas.
6 - 6.5 – Deverá seguir especificações da NB-279 da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Os
revestimentos devem apresentar parâmetros perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e nivelados,
as arestas devem ser vivas e os cantos perfeitos. A argamassa será utilizada no traço 1:3, com espessura de
5mm, devendo ser aplicada sobre qualquer base a ser revestida. Nas paredes externas, será adicionado à
mistura impermeabilizante. Para a aplicação do chapisco, camada de argamassa, constituída de cimento, a base
deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos ou quaisquer produtos que
venham a prejudicar a aderência. A espessura da massa única não deverá ultrapassar a medida de 20 mm. Nas
paredes internas, será utilizado massa única no traço 1:3. Nas paredes externas, será mantido o traço, porém
será adicionado a mistura impermeabilizante. Deverão ser de 1ª qualidade, PEI IV e com dimensões de
30x30cm. Serão aplicados nas paredes dos banheiros até uma altura de 1,50m.
O assentamento será procedido com o emprego de argamassa de alta adesividade (cimento colante). Deverá
ser adicionada água a esta argamassa conforme instruções do fabricante, até obter-se a consistência pastosa.
7 - 7.5 – Todos os pisos a serem utilizados na obra serão sempre de boa qualidade, com primorosa execução
rigidamente verificada pelo Responsável Técnico da obra, desde a compra, até a aplicação final. A camada
de regularização ou contrapiso será constituída por argamassa com traço 1:4 (cimento e areia) com espessura
de 3 cm. Na hipótese de ser necessária espessura superior a 2,5cm, a camada deverá ser executada em duas
etapas, sendo a segunda etapa iniciada somente a cura completa da primeira. A quantidade de argamassa a
preparar para a regularização será tal que o início da pega do cimento venha a ocorrer posteriormente ao término
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da sua aplicação. As juntas serão corridas e rigorosamente alinhadas com espessura de 3,0 a 5,0mm. Após 48
horas do assentamento das peças, será iniciado o rejuntamento. Antes do completo endurecimento da pasta,
será procedida cuidadosamente a limpeza da pavimentação com auxilio de um pano úmido ou esponja. A
camada de regularização ou contrapiso será constituída por argamassa com traço 1:3 (cimento e areia) com
espessura de 3 cm. Esta camada deverá ser sarrafeada com uma régua de madeira e adensada de forma, a
resultar uma superfície áspera e nivelada para posterior aplicação de piso de alta resistência. O piso industrial
tipo granitina deverá atender à NB1343 – Execução de piso com argamassa de alta resistência
mecânica e EB2100 – Argamassa de alta resistência mecânica para pisos. O piso terá 8 mm de espessura e
será composto de grana mista de granito, basalto e cristal de rocha, preparado em proporções iguais, com
adição de pigmento branco. Deverá ser assentada no sistema úmido sobre seco, em quadros de 1,20 x 1,20 m,
com juntas plásticas de dilatação 3mm, na cor branca, devidamente alinhadas e esquadrejadas. Após a cura da
camada de alta resistência, será procedido o polimento com esmeris de carburundum de Nº 30 e
sucessivamente mais fino até o de Nº 120. São pisos executados com cimento e areia, deverá apresentar
acabamento liso e fck superior a 13,5MPa. Terá espessura de cerca de 20mm não podendo ser, em nenhum
ponto, inferior a 10mm. Deverá ser executado sobre lastro de concreto com função de contrapiso, devendo ser
observado quanto ao caimento. O acabamento liso dar-se-á será feito com desempenadeira de aço, devendo
ser espalhado, previamente, pó de cimento de modo uniforme sobre a argamassa sarrafeada e ainda úmida, o
que formará uma pasta a ser alisada com a desempenadeira. As soleiras serão em mármore branco, com largura
de 15 cm, devendo-se apresentar-se sem rajas, furos ou manchas. As soleiras constituem elemento da
pavimentação utilizado como transição entre pisos de características diferentes.
8 - 8.6 – As instalações serão executadas rigorosamente de acordo com os projetos e com as normas da ABNT
pertinentes. As canalizações de água e esgoto serão externas com exceção das do pavimento térreo, que ficarão
assentes sob os pisos. Nos casos em que as canalizações devam ser fixadas em lajes, pilares e paredes os
tipos, dimensões e quantidades dos elementos suportantes de fixação serão determinados de acordo com o
diâmetro, peso e posição das tubulações. As canalizações de distribuição de água nunca serão inteiramente
horizontais, devendo apresentar declividade mínima de 2% no sentido do escoamento. Durante a construção e
até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizações serão vedadas com bujões rosqueados
ou plugues, convenientemente apertados, não sendo admitido o uso de buchas de madeira ou papel. As
tubulações, antes de eventual fechamento de rasgos ou do seu recobrimento por argamassa, devem ser
lentamente cheias, para a eliminação do ar e, em seguida, submetidas à prova de pressão interna. De um modo
geral, todas as instalações serão convenientemente verificadas pela fiscalização, quanto às suas perfeitas
condições técnicas de execução e funcionamento. O sistema de ventilação das instalações de esgoto,
constituído por colunas de ventilação, tubos ventiladores e ramais de ventilação serão executados sem que
exista a menor possibilidade de gases emanados dos coletores entrarem no ambiente interno do prédio.
9 - 9.9 – Compreende os aparelhos sanitários e seus respectivos pertences e acessórios, como torneiras e
bacias sanitárias, a serem instalados em observância as indicações do projeto aprovado e as recomendações
do fabricante. Todos os aparelhos sanitários e respectivos pertences e acessórios serão de 1ª qualidade e
deverão ser instalados com o maior esmero e restrita observância às recomendações do fabricante. O
encanador deverá proceder a locação das louças de acordo com os pontos de tomada de água e esgoto. Nessa
atividade, deverá ser garantido que nenhuma tubulação se conecte à peça de maneira forçada, visando impedir
futuros rompimentos e vazamentos. Os metais e acessórios deverão ser instalados após a remoção de todos
os resíduos de argamassa, concreto e outros materiais que porventura estejam presentes nas roscas e
conexões das tubulações as quais serão conectados os metais sanitários. As bacias sanitárias serão de louça
com caixa acoplada, na cor branca, dotados de assentos e tampas de PVC na cor branca.
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10 - 10.6 – O serviço de instalações elétricas tem a finalidade de proporcionar o bom funcionamento elétrico do
hospital visando atender as normas da ABNT: NBR 13.534 – Instalações elétricas em estabelecimentos
assistenciais de saúde – Requisitos para segurança, NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão e NBR
5419 – Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas, em suas últimas versões e os padrões
estabelecidos pela RDC 50/2002.
11 - 11.5 – As superfícies a serem pintadas receberão cuidadosa limpeza, eliminando poeiras, corpos estranhos
e qualquer irregularidade que prejudique o perfeito recobrimento dos planos. Cada demão só poderá ser
aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo de 24 horas entre
demãos sucessivas, salvo especificações em contrário, devendo ser dadas tantas demãos quantas forem
necessárias (no mínimo duas), até se obter a coloração uniforme e o cobrimento desejado. Esta técnica utiliza
pigmentos em forma líquida para colorir uma superfície, atribuindo tons e texturas, podendo ser por superfície
em tela, papel ou parede.
12 – 12.1 – Tipo de acabamento que utiliza placas de gesso, produzidas industrialmente por meio de uma de
mistura de gesso, água e aditivos, e perfis metálicos.
13 – 13.3 – Este serviço apresenta relevância para o bom funcionamento da Unidade, pois tem a finalidade de
promover a ventilação mecânica, dos ambientes que não possuírem ventilação natural adequada, de forma
eficiente, econômica e silenciosa. O renovador proporciona a troca de todo o ar do ambiente, várias vezes ao
dia, além de reduzir os riscos de infecções, decorrentes de vírus e bactérias, e reduzir poluentes e odores
presentes no ambiente, garantindo a renovação do ar e a manutenção do ambiente livre de fungos, gases,
fumaça, pós, partículas em suspensão, condensação de vapores dentre outros que possam comprometer a
qualidade higiênico-sanitária. Este serviço deve atender os padrões estabelecidos pela RDC 50/2002
14 – 14.2 – Os arremates listadas as soleiras, que são peças colocadas no chão, abaixo das portas com o intuito
de marcar a mudança de piso, seja de um ambiente para outro (de uma sala para um quarto), ou a passagem
de uma área seca para outra úmida.
15 – 15.2 – O vidro é um material de grande dureza mas que, ao mesmo tempo, é bastante frágil. É inorgânico,
carece de estrutura cristalina e permitir a passagem da luz. Serão do tipo canelado com espessura de 4mm,
sendo fixados por meio de baguetes de alumínio, guarnições de neoprene ou com massa de vidraceiro. Todas
as portas serão de abrir, com dimensões especificadas em projeto. As esquadrias serão entregues nas
dimensões especificadas em projeto, devidamente aparelhadas e lixadas. Antes da pintura, deverão receber
uma demão de selador para madeira. A montagem dar-se-á inicialmente com os montantes e quadros que
deverão ser montados com sistema de encaixe tipo espiga ou cavilha. Todos os batentes serão fixados com
parafusos e chapuzes. Os peitoris serão em mármore branco, sendo considerados os seguintes aspectos:
durabilidade do material, propriedades mecânicas da pedra (resistência à compressão, resistência à flexão,
resistência à abrasão e resistência ao impacto de corpo duro) e a porosidade e a absorção de água do material.
As placas de pedra deverão ser afeiçoadas, aparelhadas e apresentar o acabamento especificado em projeto.
No assentamento dos peitoris, deve-se atentar para alguns detalhes executivos, como a previsão de uma
inclinação mínima de 3% em favor do lado externo da edificação e a adoção de pingadeiras de, no mínimo, 1,5
cm, visando evitar o escorrimento ao longo da fachada. A montagem se dará inicialmente com o assentamento
dos contramarcos. Sua função é garantir a vedação e a regularização do vão em termos de dimensões, prumos
e níveis. Serão afixados com buchas e parafusos, cuja bitola e quantidade serão especificadas pelo fabricante.
Sobre o contramarcos, serão assentados os marcos, através de parafusos ou encaixe, e correspondem ao
quadro periférico visível das esquadrias. Depois serão instalados os quadros móveis ou folhas, através de
sistemas de rodízios internos, no caso de peças de correr, ou de pinos tipo macho e fêmea, no caso de peças
de abrir. Por fim, serão instalados os vidros ou venezianas característicos da esquadria.
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16 – 16.1 – Instalações de ramais telefônicos internos e externos provendo a facilidade na comunicação.
17 – 17.1 – A instalação de rede lógica compreende Fornecimento dos materiais: eletrocalhas, eletrodutos,
Rack, Patch Panel, Patch Cord, Switch, UTP Cat5/Cat6, Fibra Ótica , RJ45, keystone, etc.; Execução de infraestrutura para a rede lógica; Lançamento, conectorização e identificação (UTP Cat5 e Cat6 – Fibra Ótica);
Instalação de Rack, Patch Panel, Patch Cord, Switch, estruturado da obra em referência, em com as informações
contidas nos originais do projeto de arquitetura, bem como as disposições dos equipamentos.
Todos os serviços a serem executados deverão obedecer à melhor técnica vigente enquadrando-se
rigorosamente, dentro dos preceitos normativos das NBR’s. As Instalações foram projetadas segundo as normas
já especificadas, e esclarecedoras em caso de omissão em alguma parte das especificações. Estas normas
deverão ser observadas, durante a execução e posteriormente na conservação das instalações, abrangendo os
materiais, o dimensionamento e a execução do projeto.
18 – 18.2 – A cobertura, estrutura do madeiramento do telhado será executada de acordo com o projeto e
totalmente em madeira de lei. As peças de madeira cujas seções transversais possuam a maior dimensão menor
ou igual a 3” só poderão ser emendadas sobre apoio. Para o apoio das estruturas (pilares) será obrigatório o
uso de contraventamentos sempre que o índice de esbeltez for maior ou igual a 100. Todo o madeiramento
antes de ser levado para a cobertura, deverá ser imunizado.
A telha utilizada será do tipo colonial comum, inclusive cumeeira. A cobertura deverá apresentar beiral mínimo
de 80cm. As telhas cerâmicas deverão ser simplesmente encaixadas sobre si, devendo ser emboçadas com
argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8. O caimento mínimo aceitável do telhado será de
35%. As cumeeiras deverão estar protegidas contra a entrada de água pela superposição de telhas com sua
parte côncava voltada para baixo. As telhas da cumeeira deverão estar perfeitamente alinhadas e emboçadas
com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8. Não poderão ser utilizadas telhas que
apresentem defeitos de fabricação como fissuras ou arestas imperfeitas. Deverão ser impermeáveis, não
podendo apresentar gotejamentos ou vazamentos quando umedecidas.
19 – 19.4 – Importantes não só pelo aspecto visual, os revestimentos de fachada cumprem um papel na
durabilidade e proteção das edificações.
20 – 20.2 – Todas as bancadas lisas e/ou com cubas deverão ser de 1ª qualidade, com largura de 0,60m,
assentadas conforme especificação do fabricante. No contorno externo do prédio construir calçada com 0,60 m
de largura e altura média de 0,06m, com caimento para fora do prédio, acabada com desempenadeira de
madeira. A concretagem dos “quadros” (de 0,60X1,00 m) da calçada deverá ser feita de modo alternado com
defasagem mínima de 24 h. Não deixar juntas de madeira entre os “quadros”. As caixas para ar condicionado
deverão ser em concreto. As barras metálicas de apoio para deficientes deverão ser chumbadas na parede
através de grapas metálicas, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:2.
21 – 21.1 – A obra será entregue perfeitamente limpa, devendo ser removidos todos os entulhos. Haverá
especial cuidado em se remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superfícies. Todas
as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, principalmente nos vidros e ferragensde
esquadrias bem como em metais e louças sanitárias.

7 . CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$)
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7.1. ESTADO / CONCEDENTE
ANO 1
CONCEDENTE

Meses

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Metas
Valores
Meses

Jun.
01 a 05, 10 e 11, 13 e 14, 18 a 20

219.546,56
Jul.

Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

Metas

01 e 04, 05 a 16,22 a 24, 27

01, 06 a 09, 11 a 23

Valores

357.786,91

347.057,19

7.2. PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)
ANO 1

PROPONENTE

Meses

Jan
Fev.
.

Mar.

Abr.

Mai.

Metas
Valores
Meses

Jun.
01 a 05, 10 e 11, 13 e 14, 18 a 20

34.236,69
Jul. Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

Metas

01 e 04, 05 a 16,22 a 24, 27

01,06 a 09, 11 a 23

Valores

34.236,69

34.236,69

8

– DECLARAÇÃO DOS PROPONENTES:

Na qualidade de Representante Legal do Proponente, declaro para os devidos fins, de prova junto à
Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito
em mora, ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional/Estadual, ou qualquer Órgão ou Entidade
da Administração Pública Federal/Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações
consignadas nos orçamentos do Estado, na forma deste Plano de Trabalho.
Pede deferimento,
Barra do Rocha, junho de 2022.
JOSE LUIZ FRANCO RAMOS
COSTA:01965340547

Assinado de forma digital por JOSE
LUIZ FRANCO RAMOS
COSTA:01965340547
Dados: 2022.06.13 14:50:00 -03'00'

José Luiz Franco Ramos Costa

Prefeito Municipal de Barra do Rocha

Assinado de forma digital por

ROMEU BOMFIM
ROMEU BOMFIM
SANTOS:92682014534 SANTOS:92682014534
Dados: 2022.06.13 14:50:28 -03'00'

Romeu Bonfim Santos

Secretário Municipal de Saúde
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8.1

- APROVAÇÃO PELO ESTADO / CONCEDENTE

Aprovado,
Salvador, junho de 2022.
Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro
Secretária da Saúde Do Estado Da Bahia
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