
 

CHAMADA PÚBLICA 04/2022 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO – TURISTA MORADOR LEGAL 
 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS, POR MEIO DA SECRETARIA DE 
TURISMO, COM SEDE NA RUA DA ESTRELA, 82, CENTRO, SÃO LUÍS-MA, 
TORNA PÚBLICA A ABERTURA DE CREDENCIAMENTO PARA PESSOAS 
JURÍDICAS QUE ATUEM NO SETOR TURÍSTICO, INTERESSADOS EM 
ADERIREM AO PROJETO TURISTA MORADOR LEGAL  

 

1. OBJETO 

 

1.1. O objeto do presente edital é credenciar pessoas jurídicas que prestem serviços 

de turismo, hotelaria, alimentação, guiamento, transporte turístico e outras 

atividades ligadas ao setor para fazerem parte do projeto “Turista Morador 

Legal”, que visa promover e incentivar o staycation no polo turístico de São Luís, 

através da parceria com estabelecimentos para que ofereçam descontos em 

produtos e serviços com foco na movimentação econômica do turismo para os 

moradores da ilha de São Luís.  

 

1.2. A empresa credenciada por este edital disponibilizará produtos e serviços com 

descontos em preços ou outras vantagens (compre um – leve dois; sorteio de 

produtos e serviços adicionais e outros que julgar pertinente) aos moradores 

do polo turístico de São Luís (São Luís, Raposa, São José de Ribamar, Paço 

do Lumiar e Alcântara). 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

2.1. O presente edital tem por finalidade fortalecer o turismo local por meio da 

promoção de produtos e serviços turísticos com preços especiais ou algum 

benefício para os moradores locais, como, por exemplo, percentual de 

desconto, cortesias de serviços ou produtos ou outras vantagens adicionais 

que os estabelecimentos sugerirem. O projeto contribui para o efeito 

multiplicador do turismo em esfera local, além de auxiliar os moradores a 

perceberem suas cidades com outros olhos. 

 

 

 



 

3. DO FUNDAMENTO LEGAL 

 

3.1. A presente chamada pública está fundamentada nos seguintes dispositivos: 

a) Constituição da República Federativa do Brasil; 

b) Lei Orgânica do Município de São Luís; 

c) Lei de Diretrizes Orçamentária do Município de São Luís - LDO; 

d) Plano Plurianual do Município de São Luís - PPA; 

e) Demais disposições legais aplicáveis, inclusive subsidiariamente, os 

princípios gerais de Direito na Legislação orçamentária municipal. 

f) Verificar outras leis. 

 

4. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 

4.1 Poderão participar qualquer pessoa jurídica que possua empreendimento ou que 

preste serviço no setor turístico da Ilha de São Luís. 

4.2 Os participantes deverão propor no mínimo uma ação promocional que vá ao 

encontro do objetivo do projeto. 

4.3 Os estabelecimentos que aderirem ao projeto deverão solicitar aos clientes o 

comprovante de residência e documento para que os mesmos tenham direito à 

utilização dos benefícios/vantagens. 

 

5. DO PERÍODO DE VIGÊNCIA 

5.1. As ações serão válidas para os meses de setembro, outubro e novembro de 

2022. 

5.2. Caberá ao participante definir modelo e duração da ação de incentivo, desde 

que seja dentro dos meses propostos (setembro/outubro/novembro). 

 

6. DO VALOR PRETENDIDO 

6.1. Não há cobrança de taxa por parte da municipalidade. 

6.2. Não há pagamento, de qualquer espécie, da municipalidade às empresas 

credenciadas. 

6.3. Não há previsão de transferência de recursos. 

 

 



 

7. DA POSSIBILIDADE, DOCUMENTAÇÃO E DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO 

 

7.1.      O credenciamento se efetiva após a aprovação do pedido, com análise e 

deferimento da solicitação pela Secretaria Municipal de Turismo conforme as 

especificações deste Edital. 

7.2. Podem participar pessoas jurídicas que ofertem serviços e produtos 

relacionados com turismo. 

7.3. Os interessados em participar do presente credenciamento deverão enviar 

solicitação com os benefícios e demais detalhes (conforme ficha 

disponibilizada no Anexo 1) até o dia 25 de agosto de 2022, 18 horas, para o 

e- mail secretarioturslz@gmail.com, no assunto: Credenciamento Turista 

Morador Legal 

 

8. DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

 

8.1 A comissão de avaliação dos participantes no presente edital será composta por 

03 (três) servidores da Secretaria Municipal de Turismo de São Luís. 

 

9. CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADE PRAZO 

Publicação no Diário Oficial 25 de julho de 2022 

Publicação no site da Secretaria 25 de julho de 2022 

Envio das documentações e demais informações 25 de julho a 25 de agosto de 2022 

Divulgação dos inscritos 29 de agosto de 2022 

Prazo para recurso 30 de agosto de 2022 

Publicação final após recurso/homologação 31 de agosto de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretarioturslz@gmail.com


 

10. PRODUTOS, ENTREGAS E CONTRAPARTIDAS  

 

RESPONSABILIDADE DA 

VENCEDORA 

CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA 

Cumprir todas as exigências 

do presente edital 

A Prefeitura de São Luís não é responsável pela captação de clientes; 

Divulgação dos prestadores de serviços de turismo, hotelaria, 

alimentação, guiamento e outros relacionados, por meio de matérias 

no site (www.saoluis.ma.gov.br/setur) e no instagram institucional da 

Secretaria Municipal de Turismo de São Luís (@setursaoluis) quando 

relacionado ao Projeto Turista Morador Legal; 

Inclusão da logomarca dos prestadores de serviços de turismo, 

hotelaria, alimentação, guiamento e outros relacionados, que 

oferecerão os benefícios, como descontos ou pacotes promocionais 

e/ou outros, para moradores de São Luís, em todas as peças de 

divulgação constituintes da campanha promocional do Projeto Turista 

Morador Legal; 

Citação verbal das parcerias em todas as entrevistas concedidas à 

imprensa sobre o Projeto Turista Morador Legal; 

 

11. DAS SANÇÕES 

11.1 As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas à credenciada são as 

previstas em lei. 

11.2 As penalidades poderão ser cominadas às vencedoras após defesa e direito ao 

contraditório. 

12 OUTROS CASOS 

 
12.1 Os casos omissos serão deliberados em primeira instância pela Comissão 

e em última instância pelo Secretário Municipal de Turismo. 

 

São Luís, 19 de julho de 2022 

 

 

 

Saulo Ribeiro dos Santos 

Secretário Municipal de Turismo de São Luís 

 



 

Anexo 1 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Razão Social: 

Nome Fantasia: 

CNPJ: 

Endereço: 

Email: 

Telefone: 

Promoção, benefício ou vantagem: 

Perfil nas redes sociais ou telefone que será utilizado para a campanha: 

Texto nas redes sociais que será utilizado na campanha: 

 


