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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/OCBR com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para a implantação e execução
do Programa de Revitalização do Centro Histórico de São Luís. Neste contexto estão inseridas
as Praças da Misericórdia e da Saudade, cujos projetos foram desenvolvidos com o objetivo de
organizar e estruturar estes espaços urbanos ao proporcionar a sua apropriação pelos moradores,
visitantes e turistas, contribuindo assim para a melhoria da qualidade de vida da população.

2. OBJETIVO
A intervenção proposta para Praça da Misericórdia busca restaurar a imagem
figurativa do espaço, valorizando-o enquanto ponto focal e nodal que chegou aos dias de hoje,
analisando os elementos funcionais da passagem do tempo na obra e buscando compreender
como ele contribui para valorar ou fragmentar o bem patrimonial. O tratamento das adições,
perdas e novas inserções foram analisadas criticamente, buscando sempre a reintegração da
imagem figurativa da praça com o entorno consolidadas no contexto atual.
A intervenção proposta para a Praça da Saudade, busca, através da integração entre
a preservação do espaço imaterial e de seus marcos, um projeto que propõe um novo desenho
urbano que dialogue com o contexto ao qual está inserido. Dessa maneira, o projeto buscou
valorizar os atores principais do espaço que são a comunidade do entorno (crianças, idosos e
adultos); comerciantes (fixos e ambulantes); visitantes (festas, cemitério, consumidores do
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comércio e turistas), relacionados a esse espaço que se caracteriza por espaços de troca
(reuniões, encontros, lazer e eventos) e espaços de passagens (acessíveis e fluidos).
As especificações técnicas aqui descritas têm por objetivo fornecer informações
para contratar empresa especializada em engenharia civil, para a execução das obras e serviços
necessário Requalificação Da Praça da Saudade, Praça da Misericórdia 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 serão realizados 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
Ambas as praças estão localizadas na zona central da cidade, não muito distantes
uma da outra e ligadas através da Rua do Norte. A Praça da Misericórdia com área em torno de
3.258,00m², fica em frente ao Hospital Santa Casa de Misericórdia. Está localizada no Centro
Histórico de São Luís, entre a Rua da Misericórdia, Rua da Santa Rita e Rua do Norte conforme
mostra a Figura 01 (Praça da Misericórdia).
A Praça da Saudade, com cerca de 2.230,91 m², está localizada no bairro Madre
Deus em frente ao Cemitério do Gavião, entre a Rua Norte e Rua do Passeio no sentido nortesul e entre a Rua Medeiros de Albuquerque e Rua Euclides da Cunha no sentido Leste-Oeste
conforme mostra a Figura 02 (Praça da Saudade).
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Figura 1: Locação atual dos equipamentos, acessos e percursos existentes da Praça da
Misericórdia.
Fonte: NATUREZA URBANA, 2018.
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Figura 2: Locação atual dos equipamentos, acessos e percursos existentes da Praça da Saudade.
Fonte: NATUREZA URBANA, 2018.
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.
4.1 Praça da Saudade e Praça da Misericórdia
Os projetos de requalificação das Praças foram concebidos considerando as seguintes
diretrizes:


Promover melhoria dos acessos e suas dependências, especialmente no que tange as
questões relacionadas à acessibilidade universal, pela eliminação de barreiras
arquitetônicas e sinalização;



Substituição do piso Inter travado por 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.
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O conceito dos projetos para as praças 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 das praças e entorno, criando espaços de convivência,
lazer, recreação, valorizando o conjunto arquitetônico e o espaço livre público;
- 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, destacando o patrimônio histórico do município, como por exemplo o
Cemitério do Gavião e a Santa Casa da Misericórdia;
- Versatilidade da proposta permitindo que soluções adotadas neste projeto sejam replicadas
em outras praças de São Luís e assim configurando um sistema de espaços livres públicos
qualificados para moradores e turistas.
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Figura 3: Localização Praça da Saudade. Fonte: NATUREZA URBANA, 2018.

Figura 4 e 5: Maquete eletrônica Praça da Saudade meramente ilustrativa. Fonte: NATUREZA
URBANA, 2018.
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Figura 6: Localização Praça da Misericórdia. Fonte: NATUREZA URBANA, 2018.

Figura 7 e 8: Maquete eletrônica Praça da Misericórdia meramente ilustrativa. Fonte:
NATUREZA URBANA, 2018.

4.2 Entorno
Os projetos de Requalificação do Entorno das Praças da Misericórdia e da Saudade
ressaltam, principalmente, melhorias de condições das calçadas, adequação à acessibilidade e
ajustamento da sinalização viária. Estes espaços públicos foram orientados para o (a):


Promoção da segurança viária;



Garantia da acessibilidade Universal;
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Segurança Pública;



Integração espacial;



Melhoria do microclima;



Aumento da biodiversidade urbana.

As ruas ao redor das praças sofrerão intervenção com alteração da pavimentação
asfáltica para paralelepípedos de granito bruto. Além disso, terá a inclusão de faixas de pedestre
elevadas nas extremidades das praças.
Para os pisos das praças e todas as calçadas do entorno serão regularizadas e
padronizadas com acabamento em granilite, garantindo o atendimento às normas de
acessibilidade pelo uso de uma superfície regular, contínua e com os rebaixamentos de meiofio necessário nos pontos de travessia. A aplicação de piso tátil complementa os recursos para
garantia da acessibilidade universal.
A iluminação pública será renovada com a substituição completa das luminárias e
revisão dos pontos para garantia a uniformização da iluminação em todo o entorno.

5. TRABALHO TÉCNICO SOCIAL
Ao longo do desenvolvimento dos projetos executivos para requalificação das praças da
Saudade e da Misericórdia foram elaborados Planos de Trabalho Técnico Social a serem
implementados durante o período de execução das obras.
As praças da Saudade e da Misericórdia possuem características de usos e ocupação
distintas uma da outra, o que ocasionou a elaboração de planos independentes para atender as
demandas específicas.
A praça da Misericórdia é um espaço marcado pela presença de dez trabalhadores de
economia informal, além de um posto de táxi e três guardadores de carro. Parte desse espaço
também é utilizado por um bar, que dispõe suas mesas e cadeiras para os clientes em um dos
lados de acesso à praça (pela rua de Santa Rita), quando não é ocupado por carros que buscam
nessa calçada da praça, um espaço para estacionamento. O entorno, possui estruturas
residenciais ocupadas e desocupadas, bem como comércio formal.
Enquanto que a praça da Saudade é marcada pela existência de construções residenciais
e comerciais (lanchonetes, lojas de variedades, bares entre outros). O espaço da praça em si, é
marcado pela intensa atividade comercial dos trabalhadores de economia informal: vendedores
de flores (dada a proximidade com o cemitério do Gavião), vendedores de lanches diversos (de
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churrasquinhos a sanduíches, passando por caldos e sorvetes, com sucos, bebidas alcoólicas e
refrigerantes), além da existência de estruturas de quiosques fixos (comércio de comidas e
bebidas, e de um posto de táxi), e da disposição, por particulares, de brinquedos à disposição
das crianças. Vale relembrar que a praça da Saudade traz a marca das festividades populares,
traço da cultura própria ao estado do Maranhão, com a peculiaridade do carnaval e das festas
juninas.
No período de execução das obras, a empresa executora deverá implementar as ações
previstas nos respectivos Planos de Trabalhos Técnicos Sociais em anexo, para atender as
comunidades afetadas das áreas.
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
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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
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
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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.
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 31/05//2019

_______________________________________
ELOINA MARIA MOURA REIS
Gerente de Melhorias Habitacionais – UGP/PRCHSL
Especialista Socioambiental – SEMPE

_______________________________________
CLÁUDIA RABELO BRANDÃO ARAGÃO MONTE COELHO
Consultora em Arquitetura e Urbanismo – UGP/PRCHSL
A P R O V A D O, em 10 / 06 / 2019.

____________________________________________
GUSTAVO MARTINS MARQUES
Secretário Municipal de Projetos Especiais
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