Prefeitura Municipal de São Luís
Secretaria Municipal de Projetos Especiais

PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO
DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS – MA
Unidade de Gerenciamento do Programa

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Nº 002/2020

SÃO LUÍS – MA
Maio – 2020

1

Prefeitura Municipal de São Luís
Secretaria Municipal de Projetos Especiais

PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO
DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS – MA
Unidade de Gerenciamento do Programa

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE
REABILITAÇÃO E RESTAURO DO PRÉDIO DA RUA PORTUGAL, Nº 251,
PERTENCENTES AO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO
HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA.

SÃO LUÍS – MA
Maio – 2020
2

SUMÁRIO
1.

INTRODUÇÃO .................................................................................................................................. 4

2.

OBJETIVO ......................................................................................................................................... 4

3.

ÁREA ABRANGIDA PELOS SERVIÇOS................................................................................................ 5

4.

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO ......................................................................................................... 6

5.

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE ..................................................................... 10

6.

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS........................................................................................ 11

7.

RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS ........................................................................................ 11
7.1

Termo de recebimento provisório ........................................................................................ 11

7.2

Termo de recebimento definitivo ......................................................................................... 12

3

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 âmbito está
inserida a Reabilitação e o Restauro do Prédio da Rua Portugal Nº251, cujos projetos executivos
foram desenvolvidos pelo consórcio STCP/Traço Cultural, a fim de preservar as características
históricas da edificação, promover melhorias à suas instalações e acessibilidade aos seus
usuários.

2. OBJETIVO
A intervenção proposta para o Prédio da Rua Portugal, Nº251, têm por finalidade
executar a restauração e a conservação arquitetônica do Bem, interrompendo o processo de
degradação existente, adequando os imóveis aos seus usos e dando a eles condições de
acessibilidade necessárias ao uso público, respeitando suas características históricas e
garantindo a manutenção de seus valores de significância cultural.
Através da execução de projetos de arquitetura de reforma e restauração, os quais
contemplam acessibilidade à edificação, e projetos complementares, oferecendo ao edifício
condições adequadas e seguras para o desempenho das atividades necessárias e ao uso público,
sem deixar de resgatar o valor histórico que o edifício possui no Centro Histórico de São Luís.
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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 para a Reabilitação e Restauro dos imóveis.
A execução das obras e os serviços a serem contratados estão descritos nos 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. ÁREA ABRANGIDA PELOS SERVIÇOS
O imóvel está localizado na Rua Portugal, Nº 251, no bairro do centro, inserido na área
de tombamento federal e estadual. Atualmente estão destinados ao uso público, sediando a
Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação – SEMURH.
Seu entorno possui usos diversificados, como o Museu de Artes Visuais, o Mercado das
Tulhas, a sede da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, a Secretaria de Cultura do Estado
do Maranhão, entre outros.

Figura 1: Planta de localização/situação do Prédio Nº251.
Fonte: STCP/Traço Cultural, 2018.
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4. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO
Os serviços e as ações de restauro e conservação previstas nesse projeto visam atacar as
causas das patologias identificadas no diagnóstico, interrompendo os processos de degradação,
a preservação e valorização dos elementos portadores de significado, a atualização tecnológica
de suas instalações, e a realização das adaptações necessárias à garantia de acessibilidade na
edificação.

Figura 2: Fachada do Prédio da Rua Portugal, Nº251.
Fonte: STCP/ Traço Cultural, 2018.
Os projetos executivos de reabilitação e restauro do Prédio da Rua Portugal, Nº251,
foram concebidos considerando as seguintes diretrizes:


Promover melhoria dos acessos à suas dependências, especialmente no que tange as
questões relacionadas à acessibilidade universal;



Melhorias e atualização dos sistemas: elétrico, eletrônico, hidrossanitário, climatização,
segurança e proteção contra incêndio;



Adaptar-se na reorganização ou modernização dos espaços existentes tornando as
edificações mais aptas e atualizadas para a função a que se destina;



Projeto atento a questões de sustentabilidade, durabilidade, harmonia com o local que se
insere e ao mesmo tempo contemporâneo;
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Restaurar a fachada e os bens integrados das edificações, primando pela recuperação ou

reconstituição dos elementos formais baseados na autenticidade dos remanescentes
arquitetônicos, restabelecendo a formalidade estética do monumento;


Utilizar materiais e técnicas reconhecidas e recomendadas pelos processos de intervenção no
patrimônio cultural edificado que garantam a durabilidade do bem e combatam os processos
acelerados de degradação;



Adaptar-se ao existente, transmitindo sua contemporaneidade e assumindo sua
identidade através de características ou marcas do tempo, não sendo admitida a falsa
antiguidade ou o falso histórico;

O conceito dos projetos para a reabilitação dos prédios 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 de reforma integrado às premissas de restauro e preservação do
patrimônio histórico;



Organização espacial e elaboração dos layouts em acordo com a atividade a ser
desenvolvida, buscando manter o máximo de espaços integrados, mas respeitando os
espaços que requerem privacidade;



Conceito e imagem arquitetônica contemporânea e de referência internacional, mas ao
mesmo tempo com raízes locais, destacando o patrimônio histórico do município;



Manter a autenticidade dos materiais, de modo a evitar falsificações de caráter artístico e
histórico. No caso de impossibilidade da manutenção de materiais originais, deverão ser
utilizados outros compatíveis com os existentes em suas características físicas, químicas e
mecânicas e aspectos de cor e textura sem, no entanto, serem confundidos entre si;



Garantir a preservação da autenticidade dos processos construtivos e suas peculiaridades,
evitando o uso de técnica que seja incompatível e descaracterize o sistema existente;



A autenticidade estética corresponde ao respeito às ideias originais que orientam a
concepção inicial do Bem e das alterações introduzidas em todas as épocas, que agregando
valores, resultam numa outra ambiência, também reconhecida pelos seus valores estéticos
e históricos.
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Figura 3: Imagem ambiente interno do térreo do Prédio da Rua Portugal, Nº251.
Fonte: STCP/Traço Cultural, 2018.

Figura 4: Imagem ambiente interno do térreo do Prédio da Rua Portugal, Nº251.
Fonte: STCP/Traço Cultural, 2018.
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Figura 5: Imagem ambiente interno do pavimento superior do Prédio da Rua Portugal, Nº251.
Fonte: STCP/Traço Cultural, 2018.

Figura 6: Imagem ambiente interno do pavimento superior do Prédio da Rua Portugal, Nº251.

Fonte: STCP/Traço Cultural, 2018.

9

Os serviços destas especificações técnicas serão executados em atendimento ao
cronograma acordado entre a prefeitura de São Luís /MA e o BID para o Programa de
Revitalização do Centro Histórico de São Luís.
Todos os serviços e intervenções, bem como os materiais, equipamentos, métodos e
técnicas de execução, assim como prazo de execução, economia e eficiência energética e
consciência ambiental, deverão respeitar as soluções apontadas no Projeto Executivo e suas
premissas de Restauro, bem como respeitar as orientações e diretrizes das políticas públicas de
preservação e proteção dos bens culturais.

5. ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE
A Contratada 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 Contratada 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 à geometria definida no projeto executivo e observando
as especificações, normas técnicas e tolerâncias previstas para cada serviço.
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
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
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procedimentos de inspeção, liberação e controle 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.

6. 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 Contratada e
a obtenção dos elementos de campo para elaboração das medições além de um levantamento
fotográfico dos serviços executados.

7. 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.
7.1 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
se caracterizar como alteração contratual e sem prejuízo da aplicação, pela SEMPE, das
penalidades previstas contratualmente.
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7.2 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 29/05/2020

____________________________________________________
AYRESDIAIRES ALVES DINIZ AIRES
Gerente do Componente III – Fortalecimento Institucional – UGP/PRCH-SL
Especialista em Desenvolvimento Econômico e Emprego Local - SEMPE

___________________________________________________
TATYANA SILVA DE MEDEIROS EVANGELISTA
Assessora em Monitoramento – UGP/PRCHSL
Especialista em Avaliação de Projetos e Monitoramento – SEMPE

__________________________________________________
DANIELA PACHECO RODRIGUES
Consultora em Arquitetura e Urbanismo – UGP/PRCHSL
A P R O V A D O, em 30/05/2020

____________________________________________
GUSTAVO MARTINS MARQUES
Secretário Municipal de Projetos Especiais
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