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1. INTRODUÇÃO 

A Prefeitura Municipal de São Luís tem com uma das suas atribuições executar a 

política de salvaguarda e proteção do patrimônio cultural de São Luís, a partir de ações de 

preservação, restauração, manutenção, divulgação e revitalização de todo o conjunto de bens 

tangíveis e intangíveis, o que envolve o patrimônio edificado, a história da cidade, a paisagística 

tombada e as técnicas e artes de relevante interesse cultural.  

De acordo com as políticas públicas de preservação do nosso patrimônio cultural, 

foi elaborada uma proposta de revitalização do Centro Histórico de São Luís, a qual se 

caracteriza pela requalificação do espaço urbano através de melhorias físicas e socioambientais 

adequando os imóveis deteriorados a novos usos condizentes com a realidade econômica e com 

o desenvolvimento urbano, bem como recuperando monumentos históricos para o uso da 

comunidade.  

É com esta finalidade que a Prefeitura firmou o Acordo de Empréstimo nº 2715/OC-

BR com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para a implantação e execução 

do Programa de Revitalização do Centro Histórico de São Luís. Neste contexto está inserido o 

Terminal Rodoviário da Av. Vitorino Freire (Fonte do Bispo) e Entorno, cujos projetos foram 

desenvolvidos com o objetivo de organizar e estruturar a área do Terminal Rodoviário e 

entorno, proporcionando melhores condições na infraestrutura e reformulação do sistema 

viário, contribuindo ainda com a preservação da área, assim como a segurança dos usuários e a 

qualidade de vida da população. 

2. OBJETIVO 

A intervenção proposta para a área do Terminal Rodoviário da Av. Vitorino Freire 

(Fonte do Bispo) e Entorno têm como objetivos: 

 Organizar e estruturar a área do Terminal Rodoviário e entorno; 

 Melhorar as condições na infraestrutura da área, contribuindo para sua 

preservação, assim como a segurança dos usuários e a qualidade de vida da 

população; 

 Dar condição de acessibilidade ao uso público da área, respeitando suas 

características e garantindo melhor fluidez no trânsito; 
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 Oferecer melhores condições de uso para as atividades voltadas à 

população com foco na revitalização do Centro Histórico de São Luís – 

MA. 

As especificações técnicas aqui descritas têm por objetivo fornecer informações 

para contratar empresa especializada em engenharia civil, para a execução das obras e serviços 

necessários Requalificação Terminal Rodoviário da Av. Vitorino Freire (Fonte do Bispo) e 

Entorno, o qual é integrante do Componente 1 (Projetos Estratégicos) do Programa de 

Revitalização do Centro Histórico do Município de São Luís / MA. 

A execução das obras e serviços será realizada através de Projetos Básicos e/ou 

Executivos existentes nos anexos destas especificações técnicas e em conformidade com as 

Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, nos termos fixados 

na legislação municipal, federal e de acordo com o EDITAL e seus Anexos.  

3. AREA ABRANGIDA PELOS SERVIÇOS 

A Área do Terminal, que é denominado Perímetro 01, contempla o Terminal 

Rodoviário que está localizado na Avenida Senador Vitorino Freire, 7851-7875, no Anel 

Viário, entre a subida das Cajazeiras e o Fórum Eleitoral Desembargador Francisco Costa 

Fernandes, e tem como ponto de referência o Supermercado Hiper Mateus na subida das 

Cajazeiras ficando atrás do terminal, contempla área de 20.251,03m². 

O entorno, que é denominado o Perímetro 02, contempla o trecho da Avenida Vitorino 

Freire começando na Ponte do Canal do Portinho passando pelo retorno indo até a frente do 

Ceprama e terminando na subida das Cajazeiras, na intercessão com a Rua Antônio Rayol 

contempla área de 57.558,44m². 
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Figura 1: Levantamento e divisão dos Perímetros 01 e 02 do Terminal da Av. Vitorino Freire e Entorno. 
Fonte: NATUREZA URBANA, 2019. 
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Figura 2: Proposta de Implantação Geral dos Perímetros 01 e 02 do Terminal da Av. Vitorino Freire e Entorno. 
Fonte: NATUREZA URBANA, 2019. 

 

4. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

Os serviços destas especificações técnicas serão executados em 2 frentes simultâneas, 

cujo objetivo, é atender ao cronograma acordado entre a Prefeitura de São Luís /MA e o BID 

para o Programa de Revitalização do Centro Histórico de São Luís, que são: 

a) Perímetro 01: compreende a área do Terminal Rodoviário da Av. Vitorino 

Freire (Fonte do Bispo). 

b) Perímetro 02: compreende o Entorno do Terminal Rodoviário da Av. Vitorino 

Freire. 

Os projetos de requalificação do Terminal Rodoviário da Av. Vitorino Freire e Entorno 

foram concebidos considerando as seguintes diretrizes: 
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 Promover melhoria dos acessos e suas dependências, especialmente no que tange as 

questões relacionadas à acessibilidade universal, pela eliminação de barreiras 

arquitetônicas e sinalização; 

 Na área da Praça será utilizado piso granilite lapidado de alta resistência; 

 Melhoria da iluminação pública; 

 Atendimento às demandas de usos das instituições e eliminação de usos inadequados e 

espaços insalubres; 

 Regularização e melhoria das condições físicas dos pontos comerciais existentes; 

  Proposta de novos equipamentos públicos, como construções de quiosques e mobiliário 

urbano (bancos, lixeiras, postes de iluminação, placas informativas); 

 Projeto atento a questões de sustentabilidade, durabilidade, harmonia com o local que 

se insere e ao mesmo tempo contemporâneo; 

 Valorização do paisagismo, com escolha de espécies endêmicas ou bem adaptadas ao 

local e que necessitem de pouca manutenção; 

 Reformulação dos espaços para estacionamento, sem gerar impedimento ao acesso da 

praça; 

 Melhorias no sistema de saneamento e drenagem; 

 Desenho urbano que reestruture o caminho do pedestre de forma segura e acessível; 

 Nova identidade visual para o espaço. 

 

O conceito do projeto do Terminal Rodoviário e Entorno tem como base critérios comuns 

com o objetivo de potencializar ao máximo as intenções e contemplar aspectos relevantes em 

relação aos problemas levantados na fase de diagnóstico, tais como: 

- Soluções, técnicas e materiais resistentes, responsáveis e viáveis ambiental e financeiramente, 

que garantam o mínimo impacto ambiental, relacionando-se às características culturais e 

históricas do Centro Histórico de São Luís; 

- Promover projeto integrado às premissas de valorização cultural e paisagística, educação 

ambiental, criação de espaços de convívio e lazer tanto para os moradores locais como para os 

visitantes; 

- Organização espacial e paisagística da área do terminal e entorno, criando espaços de 

convivência, lazer, recreação, valorizando o conjunto arquitetônico e o espaço livre público; 
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- Volumetria e tipologia dos edifícios em acordo com a atividade a ser desenvolvida, buscando 

minimizar impactos visuais e proporcionando uma leitura clara do contexto geral da praça; 

- Conceito e imagem arquitetônica contemporânea e de referência internacional, mas ao mesmo 

tempo com raízes locais, importantes pontos turísticos da cidade como o Convento das Mercês, 

a Praça das Mercês, entre outros, visa requalificar o espaço urbano, melhorar a integração entre 

o Terminal de Integração de Ônibus da Praia Grande com o Terminal Rodoviário, 

proporcionando melhores condições para a apropriação desses espaços não só pelos moradores 

do entorno como também pelos visitantes e turistas; 

- Versatilidade da proposta permitindo que soluções adotadas neste projeto sejam replicadas 

em outros pontos de São Luís e assim configurando um sistema de espaços livres públicos 

qualificados para moradores e turistas. 

 

5. TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, PLANO DE DESLOCAMENTO 

ECONÔMICO E PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

A prefeitura desenvolveu três ferramentas de diretrizes e planejamento das ações de 

salvaguardas sociais do programa, para orientarem a empresa executora durante o período de 

execução da obra de Requalificação do Terminal Rodoviário da Av. Vitorino Freire e entorno 

a saber: Projeto de Trabalho Técnico Social – PTTS, Plano de Deslocamento Econômico – 

PDE, Plano de Comunicação Social.   

 

 

5.1 TRABALHO TÉCNICO SOCIAL 

 

No período de execução das obras, a empresa executora deverá implementar as ações 

previstas nos respectivos Planos de Trabalhos Técnicos Sociais, para atender as comunidades 

afetadas das áreas.  

O objetivo do Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) é apresentar o conjunto de 

ações da participação social, planejando a criação de mecanismos capazes de viabilizar o 

processo participativo para implantação e conservação do projeto que será implantado. Os 

documentos em anexo, possuem os objetivos do PTTS, os indicadores de resultados com a 
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definição das metas sociais a serem realizadas junto à comunidade, a definição das fases de 

implantação das atividades e composição da equipe.  

O TRABALHO SOCIAL – TS “compreende um conjunto de estratégias, processos e 

ações, realizado a partir de estudos diagnósticos integrados e participativos do território, 

compreendendo as dimensões: social, econômica, produtiva, ambiental e político institucional 

do território e da população beneficiária. Esses estudos consideram também as características 

da intervenção, visando promover o exercício da participação e a inserção social dessas 

famílias, em articulação com as demais políticas públicas, contribuindo para a melhoria da 

sua qualidade de vida e para a sustentabilidade dos bens, equipamentos e serviços 

implantados”. Ministério das Cidades, Portaria 464, de 25 de julho de 2018. 

Dessa forma, o PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL – PTTS foi elaborado 

tendo como subsídio o Diagnóstico Social e Diagnóstico Socioeconômico, realizado que 

identificou e mapeou todos os assentamentos informais e formais da área do projeto, além do 

levantamento da situação atual dos ocupantes. Para tanto, o Diagnóstico propôs um processo 

de imersão na problemática social, incorporando às discussões o conhecimento, as aspirações, 

os interesses e as deliberações dos sujeitos implicados, principalmente da população 

beneficiada e diretamente envolvida. Sendo assim, com apoio da SEMPE e juntamente com 

outras secretarias municipais, foram realizados levantamentos de campo com foco social do 

Terminal Fonte do Bispo e do entorno imediato, abrangendo tanto aspectos quantitativos, 

quanto qualitativos dos comércios, dos serviços e dos ocupantes ali encontrados (quiosques, 

ambulantes, pontos de táxi, etc.). 

O PTTS compreende a etapa de realizações dos eixos MOBILIZAÇÃO, 

ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO SOCIAL; ACOMPANHAMENTO E GESTÃO 

SOCIAL DA INTERVENÇÃO; EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PATRIMONIAL E 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. Conforme a Portaria nº 464, de 25 de julho de 2018 

do Ministério das Cidades, essa etapa objetiva desenvolver a população residente e todo o 

território nos seus aspectos ambientais, produtivo, de base comunitária e de participação social, 

visando uma articulação Inter setorial e acesso às políticas públicas e ao mercado, gerando laços 

sociais e comunitários e desenvolvendo a participação social e cidadã. 

Entendendo que as missões dos projetos sociais estão previamente definidas na 

formulação das políticas e programas sociais mais amplos, este se configura enquanto um 

campo de atuação concreta que possibilita – em um tempo determinado, com recursos 
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determinados, área de atuação delimitada e objetivos específicos bem definidos – a reversão, 

minimização e transformação dos problemas sociais, buscando sempre a melhoria da qualidade 

de vida da população em geral, já que sua execução, invariavelmente, a partir do momento em 

que produz uma mudança positiva no indivíduo, modifica também todas as suas relações com 

outros indivíduos. Dessa forma: 

 Considerando que a melhoria da qualidade de vida da comunidade, razão precípua das ações 

locais, passa pelo fortalecimento de suas dimensões espaciais, sociais, econômicas, políticas, 

ambientais e culturais; 

 Considerando que o fortalecimento dessas dimensões do ponto de vista local - e toda a sua 

rede de relações e interligações com o macro território onde estão inseridas - é uma condição 

essencial para o desenvolvimento local; 

 Considerando que o desenvolvimento local pressupõe a participação e a articulação de 

diversos atores – sociedade civil, estado e iniciativa privada – no seu processo de construção 

e reconstrução, e 

 Considerando que o Poder Público é o maior agente impulsionador do desenvolvimento local 

pela capacidade de mobilizar e alocar os recursos indispensáveis ao seu processo. 

A Prefeitura Municipal de São Luís – MA compreende que é através de intervenções 

como o Trabalho Social a ser desenvolvido junto às famílias beneficiárias do Programa de 

Revitalização do Centro Histórico de São Luís e área do Terminal Rodoviário da Avenida 

Vitorino Freire e entorno  que se tornam possíveis não somente a sustentabilidade das 

intervenções, mas também a contribuição substancial em minimizar os custos sociais de longo 

prazo que são gerados pela ausência de perspectivas futuras ocasionadas pelo desconhecimento 

do acesso ás políticas públicas, gerando o desemprego, criminalidade, tráfico e consumo de 

drogas, violência doméstica, mortalidade infantil, degradação ambiental, dentre outros. São as 

possibilidades de se manifestar, de participar, de acessar, garantir e/ou fortalecer direitos, de 

mostrar talentos, de fortalecer a cultura local, de capacitação profissional, de organização social 

comunitária associativa, de fomento à criatividade e de produção de conhecimento que 

contribuem para transformar o indivíduo em cidadão e assim garantir a apropriação dos espaços 

públicos e urbanos. 
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5.2 PLANO DE DESLOCAMENTO ECONÔMICO 

 

A Prefeitura desenvolveu um Plano de Deslocamento Econômico – PDE com objetivo 

de garantir a manutenção das atividades econômicas da área com o mínimo de impactos 

possíveis ao longo da obra, com medidas de prevenção, mitigação e/ou compensação 

adequadas, sempre que necessário. 

Essa perspectiva permeia a melhoria das condições de vida, a efetivação dos direitos 

sociais dos beneficiários do Programa de Revitalização do Centro Histórico de São Luís e a 

sustentabilidade da área do Terminal Fonte do Bispo e entorno imediato, através de ações que 

incorporam o processo de inclusão social participativa. Neste documento é possível apreciar o 

conjunto de ações adequadas para o deslocamento das atividades econômicas formais e 

informais atualmente instaladas no espaço do Terminal Fonte do Bispo, de forma a se prevenir 

possíveis adversidades ligadas à possível perda do poder de renda dos comerciantes durante a 

fase de obras e, ainda mais, proporcionar na fase de operação um ambiente com maior potencial 

para a dinamização do comércio de produtos e serviços perante a circulação de pessoas com 

perfis diferenciados e que atualmente não frequentam o local. Para tanto, estão previstas no 

PDE diversas ações que buscam: 

• O adequado manejo locacional das atividades entre as fases de obra e operação, na 

relocação dos comerciantes; 

• Promover um estado de renda minimamente semelhante ao atual durante a fase de 

obras; 

• Sensibilizar os comerciantes para os positivos benefícios nos quais o Programa está 

imbuído; 

• Sensibilizar os comerciantes para os impactos adversos e desafios durante o 

programa nas suas fases de construção e operação; 

• Garantir um manejo locacional que gere menor transtorno aos comerciantes e 

administre suas expectativas de forma adequada; 

• Fomentar a formalização das atividades, bem como, as boas práticas na gestão dos 

negócios, saúde e segurança. 

Este será disponibilizado para a executora após a assinatura do contrato. 
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5.3 PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

A Prefeitura possui também o Plano Executivo de Comunicação Social, com todas as 

ações de comunicação e mobilização a serem executadas pela empresa contratada. Este será 

disponibilizado para a executora após a assinatura do contrato. 

 

6. ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE 

A construtora deverá comprovar a qualidade dos materiais e serviços, quando for o caso, 

por meio de ensaios que deverão ser realizados por laboratório de controle tecnológico. A 

análise dos resultados dos ensaios permitirá constatar a sua conformidade com as normas, 

especificações e projetos. A fiscalização poderá solicitar o ensaio de qualquer material para 

dirimir eventuais dúvidas. Materiais e serviços que afetem a segurança estrutural como 

compactação de solo, concreto, aço, alvenaria, entre outros, serão obrigatoriamente ensaiados. 

Os ensaios deverão ser executados de acordo com as normas da ABNT e INMETRO, e 

apresentados em forma de relatório, com tratamento estatístico e resultados conclusivos.  

A Construtora deverá prever todas as verificações e inspeções necessárias em seu Plano 

da Qualidade e realizá-las a contento. O trabalho de análise consiste em obter dentro da 

amostragem utilizada, as informações necessárias relativas às características de interesse dos 

materiais (ex: resistência à compressão do concreto aos 7, 14 e 28 dias), que com os devidos 

tratamentos estatísticos, através de frequência, desvios, projeções, gráficos, permitem ao fiscal 

impugnar os materiais em desacordo com as exigências.  

O controle geométrico e topográfico será realizado no campo e escritório, de forma 

sistemática, obedecendo rigorosamente a geometria definida no projeto executivo e observando 

as especificações, normas técnicas e tolerâncias previstas para cada serviço.  

Antes de cada atividade deverão ser verificadas as locações necessárias tanto no local 

específico dos serviços como em locais de segurança, mais afastados, de forma a não perder a 

referência uma vez iniciados os serviços. Esta situação é típica de marcação de limites de corte 

e outras atividades de terraplanagem. 

Dependendo do tipo de obra em execução, a fiscalização poderá ser contínua (controle 

total dos serviços), ou descontínua (controle parcial ou inspeção por amostragem). Será 

contínua para os serviços especiais que requeiram registros e liberações frequentes. Será 
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descontínua nos casos de serviços onde a qualidade possa ser facilmente comprovada durante 

ou após sua execução e que permita correções sem comprometer sua qualidade final. Os 

procedimentos de inspeção, liberação e controle geométrico deverão estabelecer o tipo de 

fiscalização, em cada caso. 

Todas as atividades deverão ser relatadas em diário de obras, que deverá estar disponível 

na obra também para anotações diversas, tanto por parte da Contratada como pela Fiscalização. 

7. MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 

A tarefa de medição das diversas etapas da obra, com vistas à preparação do documento 

de Medição, será apoiada pelos levantamentos topográficos, controles geométricos destinados 

à obtenção dos quantitativos de obras e serviços executados. Será realizada a verificação 

geométrica da execução dos serviços, a verificação dos levantamentos feitos pela Construtora 

e a obtenção dos elementos de campo para elaboração das medições além de um levantamento 

fotográfico dos serviços executados. 

 

8. RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS  

 O objeto desta licitação será recebido provisoriamente após vistoria, que deverá ser 

realizada por uma Comissão de Fiscalização da SEMPE e da FUMPH, no prazo de até 10 (dez) 

dias úteis, contados da data em que a Contratada comunicar, por escrito, a conclusão total do 

objeto contratado e desde que a respectiva medição final tenha sido aprovada. 

8.1 Termo de recebimento provisório 

O Recebimento Provisório será caracterizado pela emissão do TERMO DE 

RECEBIMENTO PROVISÓRIO, após a lavratura de ata circunstanciada, contendo a vistoria 

realizada pela Comissão de Fiscalização, a qual deverá expressar a concordância em receber o 

objeto provisoriamente, com o conhecimento e assinatura do representante da Contratada. 

Os serviços que, a critério da Comissão de Fiscalização que não estejam em 

conformidade com as condições estabelecidas no projeto e/ou com as normas técnicas 

aplicáveis, serão rejeitados e anotados no Termo de Recebimento Provisório, devendo a 

Contratada tomar as providências para sanar os problemas constatados, sem que isso venha a 
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se caracterizar como alteração contratual e sem prejuízo da aplicação, pela SEMPE, das 

penalidades previstas contratualmente. 

8.2 Termo de recebimento definitivo 

O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO somente será lavrado após 

apresentação, por parte da licitante vencedora, dos desenhos “AS BUILT”, se houver 

necessidade, e definitivamente aprovados pela SEMPE, desde que o(s) agente(s) 

fiscalizador(es) do contrato tenha(m) aprovado a completa adequação do objeto aos termos 

contratuais. 

O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO será emitido após 90 (noventa) dias 

do recebimento provisório, observando o disposto no artigo 69 da Lei nº 8.666/93. 

 

 

 

São Luís / MA 09/12/2019 

  

 

_______________________________________ 
ROBERTO DA SILVA SOUSA 

Especialista em Água e Saneamento – SEMPE/PMSL 
Assessor em Planejamento e Obras Civis– UGP/PRCHSL 

Mat 506191-1 
 

_______________________________________ 
CLÁUDIA RABELO BRANDÃO ARAGÃO MONTE COELHO 

Consultora em Arquitetura e Urbanismo – UGP/PRCHSL 
 

 

A P R O V A D O, em 12 / 02 / 2019. 

 

____________________________________________ 
GUSTAVO MARTINS MARQUES 

Secretário Municipal de Projetos Especiais 
 


