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1.

INTRODUÇÃO
A Prefeitura Municipal de São Luís tem realizado ações para fortalecer o

arcabouço institucional do setor de saneamento básico no município. Neste sentido
concluiu o Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico – PMISB, em 2011 e o
Estudo de Concepção do Sistema de Drenagem Urbana Sustentável de São Luís, em
2015.
Existem no município de São Luís onze bacias hidrográficas, total ou
parcialmente contidas em seu território, e a região das praias. As áreas mais urbanizadas
do município encontram-se na região das praias e em três dessas bacias (denominadas
Paciência, Anil e Anjo da Guarda). O Estudo de Concepção supracitado caracterizou os
sistemas de drenagem e detalhou, como anteprojeto, diversas intervenções necessárias
para equacionar os principais problemas de inundação que ocorrem nessas áreas mais
urbanizadas.
Ressalta-se que a região das praias é formada por pequenas bacias
hidrográficas que contribuem diretamente para o mar. As bacias Ana Jansen, Calhau,
Pimenta e Claro, localizadas nesta região, fazem parte do objeto da presente licitação.
O projeto em licitação tem por objeto o detalhamento de algumas intervenções
previstas, pelo referido Estudo de Concepção, para serem implantadas em 1ª Etapa.
A figura a seguir apresenta a localização da região das praias e das onze bacias
hidrográficas localizadas na Ilha de São Luís (apenas a bacia Guarapiranga encontra-se
totalmente fora do município de São Luís) e destaca a localização das áreas para as
quais o referido Estudo de Concepção de Drenagem previu intervenções estruturais no
sistema de drenagem.
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2.

OBJETIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA
O objetivo deste Termo de Referência é definir as obras que deverão ser

projetadas e estabelecer as condições mínimas a atender, sejam elas relativas a
tecnologias a utilizar, conceitos a adotar, produtos – associados aos respectivos
conteúdos – a entregar e cronogramas a cumprir.
Também integra o objetivo deste Termo de Referência a apresentação dos
critérios de julgamento das propostas apresentadas neste processo licitatório.
3.

DEFINIÇÃO DOS PROJETOS E DOS ESTUDOS A ELABORAR

3.1. Introdução
Os projetos de drenagem a realizar foram selecionados a partir de três
indicadores: maior contingente de residências atingidas; maior impacto direto nas
atividades produtivas; e interrupções mais impactantes de avenidas que integram a
malha viária que estrutura o trânsito local e regional, causando prejuízos à mobilidade
urbana, com evidentes repercussões na economia local e regional.
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3.2. Abrangência
As áreas abrangidas pelo projeto em licitação encontram-se nos desenhos a
seguir relacionados:
- Desenho 1 – Projetos a contratar – Bacia Paciência
- Desenho 2 – Projetos a contratar – Bacia Calhau (Região das Praias)
- Desenho 3 – Projetos a contratar – Bacia Pimenta (Região das Praias)
- Desenho 4 – Projetos a contratar – Bacias Ana Jansen e Claro (Região das Praias)
- Desenho 5 – Projetos a contratar – Bacia Jaracati (Rio Anil)
- Desenho 6 – Projetos a contratar – Bacias Santa Eulália e Vinhais (Rio Anil)
- Desenho 7 – Projetos a contratar – Bacia Canto do Bem-Te-Vi (Rio Anil)
- Desenho 8 – Projetos a contratar – Bacias Bequimão e Ingaúra (Rio Anil)
- Desenho 9 – Projetos a contratar – Bacia Vila Isabel (Rio Anil)
- Desenho 10 – Projetos a contratar – Bacia Jaguarema (Rio Anil)
- Desenho 11 – Projetos a contratar – Bacia Alemanha (Rio Anil)
- Desenho 12 – Projetos a contratar – Sub-bacia Mauro Fecury II (Anjo da Guarda)
Estes desenhos encontram-se no Anexo 10 do presente Termo de Referência.
Em todos os casos em que os equacionamentos dos problemas de drenagem
necessitarem de intervenções no sistema de macrodrenagem, essas necessariamente
serão acompanhadas por adequações no sistema de microdrenagem, promovendo a
integração entre eles.
Os projetos de microdrenagem podem não estar associados aos de
macrodrenagem.
4.

LEVANTAMENTOS, ESTUDOS E PROJETOS A DESENVOLVER
Deverão ser desenvolvidos os projetos executivos das estruturas hidráulicas

propostas no Estudo de Concepção de Drenagem Urbana Sustentável de São Luís.
Estes projetos serão compostos pelos detalhamentos executivos de hidráulica, de
fundação e de estrutura. Todos os componentes dos sistemas propostos serão
detalhados (sarjetões, canaletas, bocas de lobo, poços de visita, caixas de transição,
muros de ala, muros de testa, bacias de dissipação, galerias moldadas, reservatórios de
detenção, canais abertos ou fechados, pontes etc.).
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Em princípio os critérios e os parâmetros de projeto a adotar são os definidos no
Estudo de Concepção. Eventuais alterações e inclusões deverão ser submetidas à
aprovação da Contratante.
No contrato objeto da presente licitação também é prevista a realização dos
serviços planialtimétricos e cadastrais dos sistemas de micro e de macrodrenagem das
localidades que integram a presente licitação.
A Contratada deverá fornecer, tanto para os sistemas de macro quanto para os
de microdrenagem, pareceres geotécnicos e detalhamentos executivos para as
fundações, contenções provisórias e definitivas, escoramentos de vala e para todas as
demais obras intermediárias associadas às obras projetadas. Os métodos executivos
propostos deverão ser explicitados e detalhados.
Todos os estudos hidrológicos necessários para o dimensionamento das
estruturas hidráulicas a projetar deverão ser realizados no âmbito da presente licitação.
Nos casos em que existam estudos recentes, estes deverão ser confirmados e
consolidados.
Nas avenidas de trânsito intenso e em locais com dificuldades construtivas
significativas deve-se analisar a possibilidade de adoção de métodos não destrutivos
(MND). Nos casos em que for preconizada a implantação por MND, devem ser realizadas
sondagens suficientes para se evitar alterações do método construtivo previsto. A
Contratada deverá demonstrar a viabilidade de implantação do método adotado,
indicando o espaço destinado ao canteiro da obra, a posição dos equipamentos, dos
reservatórios de fluídos, dos poços de ataque e de chegada.
Os projetos das eventuais infraestruturas a remanejar (relativas ao sistema de
esgoto sanitário e dos demais serviços de infraestrutura urbana) não fazem parte dos
serviços objeto da presente licitação, mas os mesmos, deverão ser indicados nos
levantamentos. As tubulações do sistema de distribuição e adução de água constituemse em exceções a esta premissa. Nos casos em que houver interferência entre este
sistema e o de drenagem deverão ser projetados os remanejamentos necessários. Antes
da elaboração dos eventuais remanejamentos, a Contratada deverá obter diretrizes na
CAEMA que orientarão os projetos a desenvolver.
As travessias em pontes estão incluídas nos projetos desta licitação e deverão
ser projetadas e detalhadas logo após definidas as condições hidráulicas e de contorno
para sua implantação, tais como: as cotas de fundo do canal, a seção transversal mínima
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que deverá ser disponibilizada, o material de revestimento e o N.A. máximo
(considerando-se uma vazão com período de retorno de 50 anos).
A elaboração de todos os estudos e relatórios necessários para a obtenção do
licenciamento ambiental das obras projetadas também fazem parte da presente licitação.
A Contratada deverá preparar toda a documentação para dar entrada às solicitações dos
licenciamentos requeridos nas diversas entidades responsáveis pelo fornecimento das
licenças pretendidas. A Contratante acompanhará o processo de licenciamento e a
Contratada fornecerá o apoio técnico necessário até a obtenção das licenças.
Os levantamentos fundiários das localidades impactadas pelas futuras obras,
que deverão ser realizados nos cartórios de registro de imóveis e na Prefeitura Municipal,
também fazem parte das atividades que serão desenvolvidas pela Contratada.
A Contratada indicará os locais possíveis para empréstimos (jazidas) e bota-fora.
Os locais considerados deverão possuir autorizações, alvarás e as licenças ambientais
pertinentes. Estes locais serão mapeados, em escala conveniente, juntamente com as
áreas beneficiadas pelas futuras obras. A Contratante definirá quais jazidas e bota-fora
serão utilizados para que sejam avaliados os custos de transporte, do material
(depositado ou retirado) e de sua movimentação.
Para as obras implantadas sob o sistema viário a Contratada deverá realizar um
projeto de sinalização e de orientação do tráfego e submeter à aprovação dos
departamentos responsáveis pelo trânsito local ou regional.
Nos subitens a seguir encontram-se especificadas, por bacia hidrográfica, as
obras que deverão ser projetadas e os estudos complementares que devem ser
realizados.
4.1. Bacia Paciência
As localizações das obras a projetar na Bacia Paciência encontram-se no
Desenho 1 – Projetos a contratar – Bacia Paciência e são apresentadas abaixo.
4.1.1.

Macrodrenagem

As intervenções previstas nas travessias do sistema viário são apresentadas a
seguir.
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Intervenção

Quantidade

Travessias a substituir
T1, T3, T5 e T6
Travessias a avaliar
T2 e T4

4
2*

*A capacidade hidráulica das pontes T2 e T4 (vide Desenho 1) será reavaliada
após a realização dos levantamentos batimétrico e planialtimétrico cadastral. Na
eventualidade de substituição, de ambas ou de uma delas, deverão ser definidas
a cota do fundo do canal, a seção transversal, o revestimento e a lâmina d´água
máxima, o projetos e detalhamentos executivos das pontes.

O anteprojeto hidráulico da canalização do Afluente 2 encontra-se no Estudo de
Concepção do Sistema de Drenagem Urbana Sustentável de São Luís, Tomo V, Volume
6.
Após o levantamento planialtimétrico da região adjacente ao aeroporto e o
cadastro do sistema de drenagem, deve ser elaborado o projeto executivo do “Canal do
Setor 6”, indicado no Desenho 1 – Projetos a contratar – Bacia Paciência.
Não se prevê a canalização do Rio Paciência e do Afluente 3. Após as execuções
da batimetria desses canais e dos levantamentos planialtimétricos das áreas que os
margeiam

serão

definidas

as

seções

dos

canais

(que

resultarão

após

desassoreamentos, limpeza e/ou dragagens), os locais a desobstruir e a consolidação
de suas margens. Os detalhamentos dessas intervenções fazem parte da presente
licitação.
As extensões a projetar ou a adequar nos diversos canais são as seguintes.
Curso d’água

Extensão (km)

Cohatrac (Afluente 1)
Afluente 2

0,40
1,80

Afluente 3
Canal do Setor 6
Rio Paciência

1,60
1,60
4,70

Total

10,10

A partir do levantamento planialtimétrico e fundiário, deve-se consolidar as três
áreas de detenção na bacia, indicadas também no Desenho 1 do presente Termo de
Referência.
A definição das cotas das áreas que irão compor os reservatórios de detenção,
dos taludes que os delimitam e a apresentação de seções de cortes e aterros que os
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caracterizam fazem parte do projeto em licitação bem como as estruturas hidráulicas de
controle (entrada e saída de água) desses reservatórios deverão ser explicitadas e
detalhadas.
O detalhamento dos projetos viários, estruturais e geotécnicos necessários para
a implantação das obras desses reservatórios estão incluídos nos projetos em licitação.
Eventuais proposições para remoções de edificações devem ser previamente
submetidas a aprovação da Contratante.
4.1.2.

Microdrenagem

No quadro abaixo são apresentadas, para cada setor indicado no Desenho 1 –
Projetos a contratar – Bacia Paciência, as extensões estimadas de vias a estudar e de
galerias a implantar.

* Deve-se realizar um estudo da capacidade hidráulica das vias para definição dos
pontos de início das galerias.

4.2. Bacia Ana Jansen
As localizações das obras a projetar na Bacia Ana Jansen encontram-se no
Desenho 4 – Projetos a contratar – Bacias Ana Jansen e Claro (Região das Praias) e
são apresentadas abaixo.
4.2.1.

Macrodrenagem

Não são previstas intervenções no sistema de macrodrenagem da Bacia Ana
Jansen neste Termo de Referência.

9

4.2.2.

Microdrenagem

No quadro abaixo apresenta-se, para cada setor indicado no Desenho 4, as
extensões estimadas de vias a estudar e de galerias a implantar.

* Deve-se realizar um estudo da capacidade hidráulica das vias para definição dos
pontos de início das galerias.

Para o setor 2 deverá ser consolidada a solução de microdrenagem da área. Se
confirmada a necessidade de implantação de uma elevatória, deverá ser definido o local
e realizada a caracterização fundiária do mesmo. A estação elevatória e as galerias do
sistema de drenagem deverão ser projetadas em nível executivo.
4.3. Bacia Calhau
As localizações das obras a projetar na Bacia Calhau encontram-se no Desenho
2 – Projetos a contratar – Bacia Calhau (Região das Praias) e são apresentadas abaixo.
4.3.1.

Macrodrenagem

As intervenções nas travessias do sistema viário e nos cursos d’água adjacentes
a elas são apresentadas a seguir.

Intervenção
Travessias a substituir (1)
T4, T5, T9 e T10
Travessias a adequar (2)
T1, T7 e T8
Travessias a avaliar (3)
T6 e T11

Unidades
4
3
2
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(1) Inclui

a travessia a ser implantada na Rua Arlinda Chagas;
Melhorar as condições de emboque e desemboque, diminuir a rugosidade das
paredes internas e remanejar eventuais interferências.
(3) As capacidades hidráulicas das travessias T6 e T11 (vide Desenho 2) e das
canalizações adjacentes a elas serão avaliadas após a realização do levantamento
planialtimétrico cadastral. Projetar, se necessário, as eventuais substituições ou
adequações.
(2)

Integra a presente licitação o projeto executivo da canalização a jusante da
travessia da Rua Arlinda Chagas (T4), incluindo a travessia e a reestruturação do viário.
O anteprojeto hidráulico dessa obra encontra-se no Estudo de Concepção do Sistema
de Drenagem Urbana Sustentável de São Luís, Tomo V, Volume 9.
As extensões dos canais a projetar, a avaliar e a adequar são as seguintes.

Curso d’água

Extensão (km)

Rio Calhau

1,80

Afluente 2
Afluente 3

0,30
0,70

Total

2,80

Não se prevê a canalização do Rio Calhau (exceto do trecho adjacente à Rua
Arlinda Chagas) e dos afluentes 2 e 3. Após as execuções dos levantamentos
planialtimétricos das áreas que os margeiam serão definidas as seções (que resultarão
após desassoreamentos, limpeza e/ou dragagens), os locais a desobstruir e a
consolidação de suas margens. Os detalhamentos dessas intervenções fazem parte da
presente licitação.
4.3.2.

Microdrenagem

No quadro a seguir apresenta-se, para o setor indicado no Desenho 2 – Projetos
a contratar – Bacia Calhau (Região das Praias), as extensões estimadas de vias a
estudar e de galerias a implantar.

Setor

Extensão de vias a
estudar * (km)

1
Total

1,60
1,60

Microdrenagem
Extensão de galerias
adjacente às travessias (km)
ext.≤ 0,40 km (un)
0,60
5,0
0,60
5,0
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* Deve-se realizar um estudo da capacidade hidráulica das vias para definição dos pontos de
início das galerias.

4.4. Bacia Pimenta
As localizações das obras a projetar na Bacia Pimenta encontram-se no
Desenho 3 – Projetos a contratar – Bacia Pimenta (Região das Praias) e são
apresentadas abaixo.
4.4.1.

Macrodrenagem

Não são previstas intervenções no sistema de macrodrenagem da Bacia
Pimenta neste Termo de Referência.
4.4.2.

Microdrenagem

As extensões estimadas de vias a estudar e de galerias a implantar são
apresentadas no quadro abaixo, para cada setor indicado no Desenho 3.

* Deve-se realizar um estudo da capacidade hidráulica das vias para definição
dos pontos de início das galerias.

4.5. Bacia Claro
As localizações das obras a projetar na Bacia Claro encontram-se no Desenho
4 – Projetos a contratar – Bacias Ana Jansen e Claro (Região das Praias) e são
apresentadas abaixo.
4.5.1.

Macrodrenagem

Não são previstas intervenções no sistema de macrodrenagem da Bacia Claro
neste Termo de Referência.
4.5.2.

Microdrenagem

No quadro abaixo encontram-se as extensões estimadas de vias a estudar e de
galerias a implantar.
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Setor

Extensão de vias a estudar*
(km)

Extensão de galerias (km)

1

1,60

0,40

* Deve-se realizar um estudo da capacidade hidráulica das vias para definição dos
pontos de início das galerias.

4.6. Bacia Anil
As localizações das obras a projetar na Bacia do Rio Anil encontram-se nos
Desenho 5 – Projetos a contratar – Bacia Jaracati (Rio Anil), Desenho 6 – Projetos a
contratar – Bacias Santa Eulália e Vinhais (Rio Anil), Desenho 7 – Projetos a contratar –
Bacia Canto do Bem-Te-Vi (Rio Anil), Desenho 8 – Projetos a contratar – Bacias
Bequimão e Ingaúra (Rio Anil) e Desenho 9 – Projetos a contratar – Bacia Vila Isabel
(Rio Anil), Desenho 10 – Projetos a contratar – Bacia Jaguarema (Rio Anil) e Desenho
11 – Projetos a contratar – Bacia Alemanha (Rio Anil) e são apresentadas abaixo.
4.6.1.

Macrodrenagem

As intervenções a projetar nas travessias do sistema viário e nos cursos d’água
são explicitadas a seguir.
Encontra-se no quadro abaixo a quantidade de travessias a substituir e a avaliar
na bacia do Rio Anil, conforme indicado nos Desenhos 6, 7, 8 e 10.
Bacia
Vinhais
Canto Bem-Te-Vi
Bequimão
Ingaúra
Jaguarema
Total

Travessias a substituir
A avaliar (1)
Travessias
Quant. Travessias Quant.
T2 e T3
T1
2,0
1,0
T2
T1, T2, T3 E T4
T1 (4)
8,0

1,0
(2)

4,0
1,0

T5
T1
T5
-

1,0
1,0

(3)

1,0
-

4,0

(1)

A necessidade de substituição será definida após a realização do
levantamento planialtimétrico cadastral;
(2) Outras seis travessias encontram-se no trecho a canalizar do Rio Ingaúra e do
Afluente 7;
(3) A ponte da Rua Tarquínio Lopes (T5) sobre o Rio Ingaúra pode ser utilizada
caso seja compatível com o projeto do trecho a canalizar. Caso seja substituída,
seu projeto faz parte do canal;
(4) Travessia a ampliar.
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As extensões dos canais a projetar, a avaliar ou a adequar são as seguintes
(vide desenhos 7, 8, 9 e 10).

Curso d’água

Extensão (km)

Afluente 9 do Riacho Canto do Bem-Te-Vi
Rio Ingaúra

0,50
1,00

Afluente 7 do Rio Ingaúra
Rio Vila Isabel
Córrego Jaguarema

0,50
0,40
0,40

Total

2,80

4.6.2.

Microdrenagem

As extensões estimadas de vias a estudar e de galerias a implantar são
apresentadas no quadro abaixo, para cada setor indicado no Desenho 5 – Projetos a
contratar – Bacia Jaracati (Rio Anil), Desenho 6 – Projetos a contratar – Bacias Santa
Eulália e Vinhais (Rio Anil), Desenho 7 – Projetos a contratar – Bacia Canto do Bem-TeVi (Rio Anil), Desenho 8 – Projetos a contratar – Bacias Bequimão e Ingaúra (Rio Anil),
Desenho 9 – Projetos a contratar – Bacia Vila Isabel, Desenho 10 – Projetos a contratar
– Bacia Jaguarema (Rio Anil) e Desenho 11 – Projetos a contratar – Bacia Alemanha
(Rio Anil).
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* Deve-se realizar um estudo da capacidade hidráulica das vias para definição dos pontos
de início das galerias.

4.7. Bacia Anjo da Guarda
As localizações das obras a projetar na Sub-bacia Mauro Fecury II (Bacia Anjo
da Guarda – Região do Itaqui) encontram-se no Desenho 12 – Projetos a contratar –
Sub-bacia Mauro Fecury II (Anjo da Guarda) e são apresentadas abaixo.
4.7.1.

Macrodrenagem

Não são previstas intervenções no sistema de macrodrenagem da Bacia Anjo da
Guarda.
4.7.2.

Microdrenagem

O anteprojeto hidráulico da galeria da sub-bacia Mauro Fecury II encontra-se no
Estudo de Concepção do Sistema de Drenagem Urbana Sustentável de São Luís, Tomo
V, Volume 8.
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No quadro abaixo é apresentado, para o setor indicado no Desenho 12, as
extensões estimadas de vias a estudar e de galerias a implantar.

Setor

Extensão de vias a estudar*
(km)

Extensão de galerias (km)

1

1,60

0,80

* Deve-se realizar um estudo da capacidade hidráulica das vias para definição dos
pontos de início das galerias.

4.8. Resumo
A relação dos projetos e dos estudos a realizar é resumida a seguir.

(1)

Inclui os projetos para implantação de três áreas de detenção;
o Estudo de Concepção do Sistema de Drenagem do Setor 6;
(3) Inclui as travessias T6 e T11;
(4) Referente ao Canal da Rua Arlinda Chagas;
(5) Inclui a travessia da Rua Tarquínio Lopes;
(6) Inclui microdrenagem adjacente a travessias (ext.≤ 0,4 km).
(2) Inclui

5.

DIRETRIZES GERAIS E PROCEDIMENTOS
Os parâmetros e os critérios a adotar para elaboração dos estudos hidrológicos

e dos cálculos hidráulicos estão definidos no Estudo de Concepção do Sistema de
Drenagem Urbana Sustentável de São Luís, recém elaborado.
De modo resumido para os estudos hidrológicos, define-se:
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Chuva de projeto:

Cálculo das vazões:

Curvas IDF (Otto Pfasftetter para São Luís – MA)
Áreas ≤ 200 ha – Método Racional com coeficiente de
dispersão
Áreas > 200 ha – Simulações hidrológicas para bacias
complexas (programas tipo ABC 6)
Verificação de estruturas existentes: Tr 2 anos, para
urbanização futura

Risco hidrológico:

Projeto de galerias de microdrenagem: Tr 10 anos, para
urbanização futura
Projeto de travessias e canais: Tr 25 anos, para urbanização
futura
Projeto de obras especiais: Tr 50 anos, para urbanização futura

Ressalta-se que no referido Estudo de Concepção considerou-se que os
equacionamentos dos problemas de inundação de áreas situadas a montante de outras
localidades não devem provocar a transferência da mesma para áreas mais a jusante.
Quando houver possibilidade dessa ocorrência, as obras de jusante deverão ser
condicionadas às intervenções propostas a montante. Esta premissa continuará válida
para as obras que serão projetadas no âmbito dos projetos executivos objeto da presente
licitação.
Na concepção do sistema de microdrenagem, para definição dos pontos de início
das galerias, os cálculos das capacidades das vias deverão considerar, entre outros
parâmetros, o tipo do pavimento, as seções transversais e longitudinais das vias. Os
critérios e os parâmetros estabelecidos deverão ser aprovados pela Contratante.
A Contratada deverá apresentar modelos de bocas de lobo e de outras estruturas
de captação com os cálculos das estimativas das vazões captadas por cada uma delas.
Estes cálculos deverão considerar, entre outros parâmetros, a declividades transversais
e longitudinais das vias. Após a aprovação pela Contratante destas estruturas de
captação, as mesmas deverão ser projetadas (detalhamentos hidráulicos, de fundação
e de estrutura).
Para o dimensionamento hidráulico das galerias do sistema de microdrenagem
deverão ser utilizados modelos de cálculo hidrodinâmicos.
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No cálculo dos canais e das travessias também deverão ser utilizados modelos
que considerem a energia do escoamento, ou seja, a linha d’água não será
necessariamente paralela ao fundo do canal.
Os softwares utilizados no desenvolvimento dos trabalhos deverão ser
aprovados pela Contratante. Os dados de entrada dos programas e os resultados obtidos
deverão ser apresentados com clareza.
A Contratada deverá apresentar justificativas técnicas, que deverão ser
previamente aprovadas pela Contratante, para as definições do tipo do material que
revestirá os canais e das seções transversais adotadas.
Sempre que sejam necessárias relocações de edificações, a Contratada deverá
apresentar para avaliação e aprovação da Contratante, na escala conveniente, uma
planta com o eixo da canalização a projetar e com a indicação das edificações que
deverão ser removidas.
Em princípio as soluções para a drenagem das áreas com problemas de
inundação serão as recomendadas no Estudo de Concepção recém elaborado. Após a
realização da 1ª fase dos levantamentos topográficos e cadastrais, a Contratada deverá
consolidar as soluções preconizadas; eventuais modificações deverão ser previamente
aprovadas pela Contratante.
Apenas após a aprovação da consolidação das soluções apresentadas no
Estudo de Concepção, a Contratada estará autorizada a desenvolver os projetos
executivos de drenagem.
A empresa contratada deverá solicitar cartas de apresentação e de autorização
para a obtenção de dados de interesse e para realizar todos os serviços de campo e os
levantamentos fundiários requeridos (nos cartórios e nas diversas secretarias
municipais).
Nos serviços de campo todos os profissionais que representarem a Contratada,
bem como seus veículos e equipamentos, deverão estar identificados e autorizados pela
Contratante para a realização dos serviços.
Todos os equipamentos utilizados nos levantamentos de campo deverão estar
aferidos e os respectivos atestados de aferição deverão ser encaminhados à
Contratante.
Todos os levantamentos dos serviços de campo deverão ser precedidos de
ações de integração entre as equipes técnicas da Contratada e as comunidades locais.
Essas ações serão realizadas por assistentes sociais integrantes da equipe técnica da
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Contratada. A metodologia empregada nestas ações deverá ser previamente aprovada
pela Contratante.
A Fiscalização fará avaliações sistemáticas de todos os produtos entregues. A
Contratada executará os ajustes, alterações ou complementações solicitadas e enviará
as correções para a Contratante nos prazos estipulados nos cronogramas físicos
apresentados neste Termo de Referência, para cada bacia hidrográfica. Caso a
Contratada não concorde com as modificações solicitadas, ou não possa cumpri-las nos
prazos estipulados, a mesma deverá justificar por escrito, submetendo suas razões à
aprovação da Contratante.
Todos os dados e informações utilizados na elaboração dos projetos em licitação
deverão ter suas fontes perfeitamente identificadas.
Os procedimentos metodológicos adotados deverão ser claramente indicados e
justificados.
Qualquer atividade que afete o trânsito das vias somente poderá ser realizada
após a aprovação da autoridade responsável pela operação do trânsito local. A
sinalização e os dispositivos de segurança exigidos para o desempenho das atividades
serão de responsabilidade da Contratada e qualquer problema detectado sujeitará a
Contratada, a critério da Contratante e respeitando-se as cláusulas contratais, a multas
e, dependendo da gravidade dos fatos, até mesmo ao encerramento do contrato.
Danos à comunidade local, causados por ações da Contratante motivadas por
imperícia, falta de segurança ou de zelo, podem, a critério da Contratante, ser motivo de
multa, suspensão ou mesmo, nos casos mais extremos, de encerramento do contrato.
6.

LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS REQUERIDOS
Todas as documentações necessárias para a obtenção dos licenciamentos e das

outorgas, de cada bacia, deverão ser preparadas pela Contratada e entregues à
Contratante nos prazos estabelecidos neste Termo de Referência.
Prevê-se a elaboração dos seguintes documentos:
- Relatórios Ambientais que serão encaminhados à Prefeitura Municipal de São Luís
(para obtenção da Licença Única – LU, Certidão de Uso e Ocupação do Solo e para a
Anuência Ambiental da prefeitura de acordo de acordo com a Resolução CONAMA nº
237/97, artigos 10 e 5);
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- Termo de Compromisso de Empreendedor – TCE, atendendo a Instrução Normativa nº
001/15 do Ministério da Cultura;
- Solicitação de Outorga de Direito de Uso junto à SEMA, para obtenção da autorização
para intervenção no recurso hídrico;
- Licença Ambiental Única – LAU, requerida junto à SEMA.
No Anexo 7 do presente Termo de Referência encontra-se um resumo do
arcabouço das leis que regem, ou interferem no processo do licenciamento ambiental
requerido.
7.

ETAPAS DE PROJETO, PRAZOS E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Os projetos e estudos serão desenvolvidos por bacia hidrográfica e as etapas

básicas que devem ser cumpridas, dependendo da especificidade de cada uma das
bacias, são as seguintes:
- Plano de trabalho;
- Estudos hidrológicos;
- Consolidação das soluções preconizadas no Estudo de Concepção do Sistema de
Drenagem Urbana Sustentável de São Luís, recém-elaborado;
- Elaboração dos serviços topográficos e cadastrais (para projeto das obras previstas e
para desapropriações ou instituição de faixas de servidão eventualmente necessárias);
- Elaboração dos serviços geotécnicos – sondagens;
- Projetos hidráulicos: canalizações ou de adequação de canais existentes, travessias,
áreas ou reservatórios de detenção, estação elevatória e galerias de águas pluviais;
- Projeto de obras de arte e viário: pontes e adequação de viário (se necessário);
- Projetos complementares (geotécnicos, de fundação e de estrutura, elétricos e
automação, pavimentação e sinalização etc.) e métodos construtivos;
- Levantamentos fundiários;
- Relatórios ambientais;
- Consolidação final, especificações técnicas, quantitativos e orçamentos.
Para cada bacia hidrográfica será desenvolvido um Plano de Trabalho que
considere as especificidades de cada uma delas.
O Plano de Trabalho Consolidado consistirá na formalização do planejamento
contemplando todas as atividades que serão desenvolvidas e norteará a condução dos
trabalhos do início ao fim. Será precedido de uma reunião, a se realizar logo após a
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assinatura do Contrato, da qual participarão representantes da Prefeitura de São Luís,
do Governo do Estado do Maranhão, da Contratada e da CAIXA. Nessa reunião serão
esclarecidas eventuais dúvidas e definidos detalhes sobre a condução dos trabalhos,
tais como:
- Esclarecimento de possíveis dúvidas e eventuais complementações de assuntos de
interesse, que não tenham ficado suficientemente explícitos neste Termo de Referência
e na proposta da Contratada;
- Confirmação dos componentes da equipe da contratada e das respectivas funções;
- Apresentação da equipe de acompanhamento e fiscalização da Prefeitura e da CAIXA;
- Procedimentos para o fornecimento de dados da Prefeitura/Estado e das demais
entidades envolvidas;
- Formas de comunicação entre a Contratada e a Contratante;
- Procedimentos de avaliação periódica;
- Outras questões relativas ao bom andamento dos trabalhos;
- Agendamento das reuniões sistemáticas de acompanhamento e outros eventos
relacionados ao desenvolvimento dos trabalhos;
- Consolidação do cronograma.
O Plano de Trabalho Consolidado deverá necessariamente refletir o consenso
sobre essas questões entre a Contratada, a Contratante e a CAIXA. Sua apresentação
na forma de Plano de Trabalho Consolidado será feita em um relatório específico, uma
vez aprovado pela Contratante.
Em qualquer época até a aprovação final dos projetos, a Contratante poderá
solicitar complementações, esclarecimentos e/ou reformulações dos mesmos, sem que
haja ônus adicional à mesma, desde que as modificações solicitadas não sejam
incompatíveis com premissas e critérios aprovados pela Contratante nas fases anteriores
dos trabalhos.
O prazo para o desenvolvimento total dos trabalhos é de 300 (trezentos) dias
corridos, a contar da data de emissão da Ordem de Serviço. Será emitida apenas uma
Ordem de Serviço para o desenvolvimento dos serviços contratados.
Os cronogramas físicos a serem cumpridos, para cada uma das bacias
hidrográficas, são apresentados a seguir, em conjunto com os cronogramas financeiros.

21

8.

REMUNERAÇÃO
Os recursos financeiros que custearão o contrato em licitação serão repassados

pelo Governo Federal, através do Ministério das Cidades. Os trabalhos aprovados pela
SEMPE também serão submetidos à aprovação da Caixa Econômica Federal - CAIXA.
A SEMPE terá 30 dias para analisar os produtos entregues. Após a aprovação pela
SEMPE os produtos serão encaminhados à CAIXA. Estima-se que os pagamentos serão
realizados em até 45 (quarenta e cinco dias) após a aprovação da SEMPE.
O preço máximo para realização dos serviços é de R$ 5.374.413,40 (cinco
milhões, trezentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e treze reais e quarenta
centavos). A data base dos preços é maio de 2018. O banco de preços
preferencialmente utilizado foi o do SINAPI – MA (na ausência de informações e de
preços específicos utilizou-se os bancos de preços do DNIT, ORSE, SINE).
9.

SERVIÇOS A PREÇO GLOBAL
Os estudos e os projetos executivos serão remunerados a preço global, exceto

os projetos de microdrenagem.
Os serviços remunerados a preço global, para cada bacia hidrográfica, são os
seguintes.
Estudos e Projetos Executivos
Paciência (1)

548.561,30

Calhau

601.604,43

Pimenta

37.377,95

Claro

37.377,95

Anil

1.071.449,14

TOTAL
(2)

1.494.986,67

Ana Jansen(2)

Anjo da Guarda

(1)

Preço (R$)

33.330,63
3.824.688,07

Inclui o projeto para implantação de três áreas de detenção.
Inclui estudo de concepção de microdrenagem do Setor 2.
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10. SERVIÇOS A PREÇOS UNITÁRIOS
Os projetos de microdrenagem e os serviços topográficos, cadastrais e de
sondagens serão remunerados a preços unitários. Os períodos de execução e os
produtos a serem entregues são indicados nos cronogramas apresentados no item 7 do
presente Termo de Referência.
11. PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS DISPONÍVEIS
Os principais estudos de interesse, sem se restringir a eles, que deverão ser
consultados e que fornecerão dados importantes para a elaboração dos projetos em
licitação, são os seguintes:

- Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico - PMISB


Contratante: Prefeitura Municipal de São Luís – Secretaria Municipal Extraordinária
de Projetos Especiais – SEMPE;



Contratada: Consórcio ESSE Engenharia e Consultoria / Hidraele Projetos e
Serviços;



Ano de Elaboração: 2011.

- Estudo de Concepção do Sistema de Drenagem Urbana Sustentável de São Luís:


Contratante: Prefeitura Municipal de São Luís – Secretaria Municipal Extraordinária
de Projetos Especiais – SEMPE;



Contratada: Consórcio Drenagem São Luís;



Ano de Elaboração: 2014-2015.

- Projeto Executivo de Drenagem para Canalização e Retificação do Rio Gangan:


Contratante: Prefeitura Municipal de São Luís – Secretaria Municipal de Obras e
Serviços Públicos (SEMOSP);



Contratada: MC Engenharia Ltda.;



Ano de Elaboração: 2002.

- Projeto Executivo de Drenagem para Canalização do Canal do Cohatrac:


Contratante: Prefeitura Municipal de São Luís – Secretaria Municipal de Obras e
Serviços Públicos (SEMOSP);



Contratada: MC Engenharia Ltda.;



Ano de Elaboração: 2009.

- Projeto Executivo de Drenagem para Melhorias de Infraestrutura Urbana –
Estacionamento do Tropical Shopping Center e suas adjacências:
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Contratante: Prefeitura Municipal de São Luís – Secretaria Municipal de Serviços
Urbanos (SEMSUR);



Contratada: MC Engenharia Ltda.;



Ano de Elaboração: 2002.

- Projeto Executivo de Drenagem para Galeria de Águas Pluviais na rua Cônego Tavares
e adjacências:


Contratante: Prefeitura Municipal de São Luís – Secretaria Municipal de Obras e
Serviços Públicos (SEMOSP);



Contratada: MC Engenharia Ltda.;



Ano de Elaboração: 2009.

- Projeto da Restauração da Barragem do Bacanga:


Contratante: Governo do Maranhão – Secretaria de Infraestrutura (SINFRA);



Contratada: PROGEN – Projetos, Gerenciamento e Engenharia Ltda.;



Ano de Elaboração: 2013.

- Projeto Executivo de Microdrenagem da Sub-Bacia do Salinas / Rio das Bicas – Bairro
Coroadinho:


Contratante: Prefeitura Municipal de São Luís – Secretaria de Planejamento e
Desenvolvimento (SEPLAN);



Contratada: Altran – TCBR;



Ano de Elaboração: 2012.

- Programa Bacia do Bacanga – Projetos Executivos de Urbanização e Infraestrutura de
Assentamentos Precários e de Arquitetura das Unidades Habitacionais:


Contratante: Prefeitura Municipal de São Luís – Secretaria Municipal Extraordinária
de Projetos Especiais – SEMPE;



Contratada: Urbe Consultoria e Projetos Ltda.;



Ano de Elaboração: 2015.
12. LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços de escritório poderão ser executados na sede da Contratada e em

outros locais a serem acordados com a equipe de Fiscalização.
As reuniões técnicas serão frequentes e quando convocadas pela Contratante
deverão contar com a presença do coordenador dos trabalhos ou com o responsável
técnico pelos serviços em desenvolvimento.
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13. RECOMENDAÇÕES FINAIS
Os projetos executivos de drenagem e os estudos a desenvolver deverão
atender as diretrizes básicas explicitadas neste Termo de Referência e as Normas
Técnicas mencionadas em seu Anexo 8.
Todos os programas, estudos, projetos e cadastros de interesse para o
desenvolvimento dos projetos em licitação (e não apenas os mencionados no item 6
deste Termo de Referência) deverão ser conhecidos e analisados. Os dados de interesse
deverão ser solicitados formalmente às secretarias ou entidades detentoras dos
elementos de interesse.
A Contratada deverá ter sempre presente as restrições de ordem técnica, legal
e político-administrativa existentes e respeitar as jurisdições e competências de cada
órgão que possuem atribuições sobre questões específicas a resolver.
14. ANEXOS AO TERMO DE REFERÊNCIA
1. Apresentação dos Trabalhos
2. Acompanhamento e Fiscalização
3. Conteúdo Mínimo dos Estudos e Projetos
4. Orçamentos de Referência
5. Especificações Técnicas para os Serviços Topográficos e Cadastrais
6. Especificações Técnicas para os Serviços de Sondagens
7. Licenciamentos Ambientais Requeridos
8. Normas Técnicas Aplicáveis
9. Regulamentação de Preços e Critérios de Medição dos Serviços de Campo
10. Desenhos
11. Critérios de Julgamento das Propostas
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Anexo 1
Apresentação dos Trabalhos
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Anexo 2
Acompanhamento e Fiscalização
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Anexo 3
Conteúdo Mínimo dos Estudos e Projetos
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Anexo 4
Orçamentos de Referência
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Anexo 5
Especificações Técnicas para os Serviços Topográficos e Cadastrais
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Anexo 6
Especificações Técnicas para os Serviços de Sondagens
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Anexo 7
Licenciamentos Ambientais Requeridos
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Anexo 8
Normas Técnicas Aplicáveis
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Anexo 9
Regulamentação de Preços e Critérios de Medição dos Serviços de
Campo
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Anexo 10
Desenhos
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Anexo 11
Critérios de Julgamento das Propostas
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