
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS 
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/ 2017 

PROCESSO 160-57082/2016 

 

A CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, por intermédio do 

Pregoeiro, designado pela Portaria nº 01/2017, levam ao conhecimento dos interessados que, na forma da 

Lei n.º 10.520/2002, dos Decretos n.º 7.892/2013, n.º 5.450/2005 e nº 44.675/2013, que 

regula o pregão na forma eletrônica no âmbito municipal e da Lei Complementar n.º 123/2006, 

alterada pela Lei Complementar 147/2014 e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras 

normas aplicáveis ao objeto deste certame, farão realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico 

mediante as condições estabelecidas neste Edital. 

 

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO: 

 

DIA: 22 de março de 2017 

HORÁRIO: 14:30 h (horário de Brasília/DF) 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br 

E-MAIL: andros.cpl@gmail.com  

 

SEÇÃO I - DO OBJETO 

 

1. A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa para fornecimento e instalação de 

placas de sinalização turística para atender o Programa de Estruturação e dinamização Turística do 

Município de São Luís, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência. 

 

Considerando as dificuldades em estabelecer especificações no sistema eletrônico, caso haja 

divergência entre as especificações constantes do sistema e as do Termo de Referência, serão 

consideradas como válidas as do Termo de Referência, sendo estas a que os Licitantes deverão 

se ater no momento da elaboração da proposta. A Prefeitura de São Luís utiliza opcionalmente 

o Sistema Eletrônico Comprasnet na busca de dar maior amplitude e celeridade as suas 

licitações, mas não fica restrita as limitações técnicas do mesmo. 

 

1.1. O critério de julgamento das propostas será MENOR PREÇO GLOBAL. 

 

SEÇÃO II - DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

2. A despesa com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ 190.088,21 (cento e 

noventa mil, oitenta e oito reais e vinte e um centavo), conforme o orçamento constante do 

Anexo II deste Edital. 

2.1.  a despesa orçamentária para execução do objeto desta licitação correrá à conta das 

seguintes previsões orçamentárias: 

a) R$10.000,00 (dez mil reais) - Natureza da Despesa 33.90.39 do 

Projeto/Atividade 2312204062174, do Recurso 100. 
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b) R$ 180.096,67 (cento e oitenta mil, noventa e seis reais e sessenta e sete 

centavos) - Natureza da Despesa 33.90.39 do Projeto/Atividade 

2369502412316, do Recurso 112. 

 

SEÇÃO III - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

3. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o sistema eletrônico 

provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio www.comprasnet.gov.br.  

 

3.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão 

deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde 

também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber 

instruções detalhadas para sua correta utilização. 

3.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo 

ao provedor do sistema ou a CPL responsabilidade por eventuais danos decorrentes do 

uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

3.3. O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem realizadas 

em seu nome 

 

4. Não poderão participar deste Pregão: 

 

4.1. Empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com a Prefeitura 

Municipal de São Luis, durante o prazo da sanção aplicada; 

4.2. Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

sua reabilitação; 

4.3. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

4.4. Empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão; Poderão 

participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o sistema 

eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio www.comprasnet.gov.br. 

4.5. Empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, 

recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação; 

4.6. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que 

tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos 

materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem 

representando interesse econômico em comum; 

4.7. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 
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4.8. A simples apresentação da proposta implica, por parte do licitante, de que inexistem 

fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo assim o Pregoeiro 

do disposto no art. 97 da Lei nº 8.666/93. 

 

SEÇÃO IV – DA VISTORIA 

 

5. Não se exigirá que a licitante realize vistoria do local de entrega do bem. 

 

SEÇÃO V – DA PROPOSTA 

 

6. A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a 

data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a 

fase de recebimento de propostas. 

 

6.1. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor unitário 

ofertado para o item, com no máximo 02 (duas) casa decimais após a vírgula, já 

considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes 

da execução do objeto. 

6.2. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com 

as exigências do Edital. 

6.3. A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que 

não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem 

menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 

dos quatorze anos. 

6.4. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá 

declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 

123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei. 

6.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade 

da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou 

ao direito de preferência sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital. 

 

7. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

 

7.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da 

proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital. 

7.2. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta 

anteriormente encaminhada. 

7.3. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente 

edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele 

estabelecidas. 
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8. As propostas terão validade de 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessão 

pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

 

8.1. Objetivando agilizar a formalização do contrato, o proponente deverá informar na 

proposta, o nome do representante que assinará o contrato, bem como o n° do seu RG e 

CPF, sendo que no ato da assinatura, deverá ser apresentada fotocópia autenticada de 

documento hábil que comprove sua legitimidade. 

 

8.2. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para assinatura do 

Contrato, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

 

SEÇÃO VI – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

9. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na 

hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasnet.gov.br. 

10. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá 

exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

11. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância 

de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

SEÇÃO VII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

12. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que 

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

13. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

 

SEÇÃO VIII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

14. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e 

valor consignados no registro de cada lance. 

15. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no 

sistema. 

16. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante. 

17. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro. 

18. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e 

total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

19. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja 

manifestamente inexequível. 
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20. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico 

permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 

realizados. 

21. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 

do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa 

aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br. 

22. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, com 

antecedência de 1 a 60 minutos, o prazo para início do tempo de iminência. 

23. Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento 

iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, 

aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a fase de 

lances. 

 

SEÇÃO IX – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 

24. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de 

pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem 

classificada, proceder-se-á da seguinte forma: 

 

24.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no 

prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema, 

apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, 

situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado para 

a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão; 

24.2. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem 

classificada, na forma da subcondição anterior, o sistema, de forma automática, convocará 

as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta 

condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

24.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou 

empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o 

sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora 

para o encaminhamento da oferta final do desempate; 

24.4. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, 

controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei 

Complementar n.º 123/2006; 

24.5. Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o procedimento 

licitatório prossegue com as demais licitantes. 

 

SEÇÃO X - DA NEGOCIAÇÃO 

 

25. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o 

lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação. 
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25.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas 

demais licitantes. 

 

SEÇÃO XI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

 

26. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta 

de preço adequada ao último lance, em arquivo único, no prazo de 2 (duas) horas, contado da 

convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção “Enviar Anexo” no sistema Comprasnet. 

Poderá também ser solicitado o envio da documentação para o e-mail andros.cpl@gmail.com, 

caso assim exija o pregoeiro. 

 

26.1. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet 

poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em 

prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro. 

26.2. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados: 

Central Permanente de Licitação, situada à Rua dos Ouriços, lote 11, Qd 09, Calhau, CEP 

65071-820 -São Luís – MA. 

26.3. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada 

nesta seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. 

 

27. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço 

ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do 

objeto. 

 

27.1. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da 

Secretaria Municipal de Turismo - SETUR ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas 

estranhas a ele, para orientar sua decisão. 

27.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive 

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

27.3. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à 

totalidade de remuneração. 

27.4. Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com 

preços manifestamente inexequíveis. 

27.4.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter 

demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que 

os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do 

objeto deste Pregão.  

 

28. Os Licitantes deverão apresentar junto com a proposta todos os documentos 

pertinentes às especificações do objeto cotado, constantes no item 4 do Termo de 

Referência. 
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SEÇÃO XII - DA HABILITAÇÃO 

 

29. A habilitação das licitantes será verificada por meio do Sicaf (habilitação parcial) e da 

documentação complementar especificada neste Edital. 

30. As licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar: 

 

30.1. Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado 

da contratação; 

30.2. Índices Liquidez Geral, informado pelo Sicaf, igual ou maior a 1; 

30.3. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis 

do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, tendo em vista 

o disposto no art. 3º da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011;  

30.4. Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial, 

expedida pelo distribuidor local ou da sede da pessoa jurídica ou domicílio da pessoa 

física, dentro do prazo de validade. 

30.5. Certificado de registro e regularidade da empresa junto ao CREA, comprovando o seu 

registro e dos responsáveis técnicos; 

30.6. Atestado(s) devidamente registrado no CREA da região onde os serviços foram 

executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de acervo técnico – CAT, 

expedida(s) por este(s) conselho(s) que comprovem que o licitante tenha executado para 

o órgão ou entidade da Administração Pública Direta e Indireta, Federal, Estadual, 

Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresas privadas, comprovando aptidão 

para o desempenho de atividade de confecção e instalação dos equipamentos, possuindo 

compatibilidade com o objeto desta licitação; 

 

31. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, para 

verificar as condições de habilitação das licitantes. 

32. Os documentos que não estejam contemplados no Sicaf deverão ser remetidos em conjunto com a 

proposta de preços indicada na Condição 26, em arquivo único, por meio da opção “Enviar 

Anexo” do sistema Comprasnet, no mesmo prazo estipulado na mencionada condição. 

 

32.1. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet 

poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em 

prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro. 

 

32.1.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser 

encaminhados a Central Permanente de Licitação, situada na Rua dos Ouriços, 

lote 11, Qd 09, Calhau, CEP 65071-820 -São Luís – MA. 

 

32.2. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da 

licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ. 
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32.3. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 

acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, 

e também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e 

documentos. 

32.4. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também 

deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de 

títulos e documentos. 

32.5. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal 

deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos 

somente em nome da matriz. 

32.6. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma 

restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa. 

32.7. A não regularização da documentação, no prazo previsto na subcondição anterior, 

implicará decadência do direito ao registro de preços e à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. 

 

33. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – 

SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 

2010, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade 

Fiscal e trabalhista. 

 

33.1. Habilitação jurídica:  

 

33.1.1.  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público 

de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

33.1.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 

responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social 

em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, 

acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

33.1.3. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva; 

33.1.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de 

prova da indicação dos seus administradores; 

33.1.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão 

expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 

conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de 
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pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 

30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC; 

33.1.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em 

vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na 

Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva 

sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

33.1.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no País: decreto de autorização; 

 

33.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

 

33.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

33.2.2. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, 

emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da 

União, por elas administrados, incluindo contribuições previdenciárias);  

33.2.3. Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS); 

33.2.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS); 

33.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito 

de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943; 

33.2.6. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual;  

33.2.7. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou 

sede do licitante;  

33.2.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a 

apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;  

33.2.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, 

empresa de pequeno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 

da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida 

para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

 

33.3. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 

Fornecedores - SICAF no nível da Qualificação econômico-financeira, conforme 

Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte 

documentação: 
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33.3.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação 

Judicial e Extrajudicial, expedida pelo distribuidor local ou da sede da pessoa 

jurídica ou domicílio da pessoa física, dentro do prazo de validade; 

33.3.2.  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 

boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 

ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 

encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

33.3.3.  No caso de bens para pronta entrega, não será exigido da 

microempresa, empresa de pequeno porte, nem da sociedade cooperativa 

enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, a apresentação de balanço 

patrimonial do último exercício financeiro. (art. 3º do Decreto nº 6.204, de 5 de 

setembro de 2007); 

33.3.4. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, 

admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis 

referentes ao período de existência da sociedade; 

33.3.5. Comprovação da situação financeira da empresa será constatada 

mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG) maior ou igual a 1,0 (um), 

resultantes da aplicação da fórmula: 

 

33.3.6.        LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

                     ____________________________________________ 

                            Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

33.3.7. A licitante deverá comprovar que possui patrimônio líquido 

mínimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado. 

 

33.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualificação 

técnica, por meio de: 

   

33.4.1. Certificado de registro e regularidade da empresa junto ao CREA, 

comprovando o seu registro e dos responsáveis técnicos; 

33.4.2. Atestado(s) devidamente registrado no CREA da região onde os 

serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) 

de acervo técnico – CAT, expedida(s) por este(s) conselho(s) que comprovem 

que o licitante tenha executado para o órgão ou entidade da Administração 

Pública Direta e Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou 

ainda para empresas privadas, comprovando aptidão para o desempenho de 

atividade de confecção e instalação dos equipamentos, possuindo 

compatibilidade com o objeto desta licitação. 

 

34. A validade dos documentos será a neles expressa, ou estabelecida em lei, admitindo-se como 

válidos, no caso de omissão, aqueles emitidos a menos de 90 (noventa) dias.  

35. Se a proposta não for aceitável, se a licitante não atender às exigências de habilitação, ou, ainda, 

se a amostra for rejeitada (quando houver exigência), o Pregoeiro examinará a proposta 
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subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que 

melhor atenda a este Edital. 

36. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada 

vencedora. 

37. Os licitantes, para fins de habilitação, deverão desconsiderar o item 10 do Termo de 

Referência. 

 

SEÇÃO XIII - DA AMOSTRA  

 

38. Não se exigirá no presente certame amostra por parte dos licitantes. 

 

SEÇÃO XIV – DO RECURSO 

 

39. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 minutos, durante o qual qualquer 

licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua 

intenção de recurso. 

 

39.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto 

à licitante vencedora. 

39.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, 

rejeitando-a, em campo próprio do sistema. 

39.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do 

recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais 

licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em 

igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente. 

 

40. Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, fica a vista dos autos do 

processo administrativo em epígrafe, franqueada aos interessados.  

41. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados 

pela autoridade competente. 

42. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

SEÇÃO XV – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

43. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese 

em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação. 

44. A homologação deste Pregão compete a Secretária Municipal de Turismo. 

45. O objeto deste Pregão será adjudicado às vencedoras dos respectivos itens. 
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SEÇÃO XVI – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

 

46. O fornecedor beneficiário poderá será convocado para assinatura do contrato, dentro do prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do documento oficial de convocação, sob 

pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

 

46.1. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pelo 

fornecedor em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos 

deste Edital. 

 

47. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, 

quando solicitado pelo fornecedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado 

e aceito pelo órgão contratante. 

48. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do Sicaf e de outros meios se a 

licitante vencedora mantém as condições de habilitação. 

 

SEÇÃO XVII – DAS SANÇÕES 

 

49. A licitante será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal 

de São Luis e será descredenciado no cadastro de fornecedores da Prefeitura, pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% do valor estimado para a contratação e demais 

cominações legais, nos seguintes casos: 

 

49.1. Cometer fraude fiscal; 

49.2. Apresentar documento falso; 

49.3. Fizer declaração falsa; 

49.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

49.5. Não assinar o contrato no prazo estabelecido; 

49.6. Deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

49.7. Não mantiver a proposta. 

 

50. Para os fins da Subcondição 49.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 

93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93 e a apresentação de amostra falsificada ou deteriorada. 

 

SEÇÃO XVIII – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

51. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, 

física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser 

enviada  para o endereço eletrônico andros.cpl@gmail.com, e/ou protocolada na Central 

Permanente de Licitação – CPL,  situada à Rua dos Ouriços, lote 11, Qd 09, Calhau, CEP 65071-

820 -São Luís – MA. 

52. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas.  
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53. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, 

exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

54. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis antes da 

data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico 

andros.cpl@gmail.com. 

55. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema 

eletrônico para os interessados. 

 

SEÇÃO XIX - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 

 

56. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 

Referência, Anexo I, do presente Edital. 

 

SEÇÃO XX – DAS OBRIGAÇÕES 

 

57. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência, 

Anexo I, do presente Edital. 

 

SEÇÃO XXI – DO PAGAMENTO 

 

58. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal/ 

fatura, devidamente atestado pelo fiscal indicado pela Secretaria Municipal de Turismo – SEMTUR, 

demonstrando a prestação de serviço total mencionada do objeto. 

59. Caso o ÓRGÃO CONTRATANTE não possa efetuar o pagamento, conforme previsto acima, o 

mesmo será atualizado monetariamente pelo IGPM - Índice Geral de Preços de Mercado.  

60. Será efetuada, a retenção na fonte dos tributos e contribuições em conformidade com as 

orientações da Receita Federal do Brasil. 

  

SEÇÃO XXII – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

61. Ao Secretário Municipal de Turismo compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente 

diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado. 

 

61.1. A anulação do Pregão induz à do contrato. 

61.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 

procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido 

pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

 

62. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover 

diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 

de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e 

habilitação. 
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63. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 

para fins de classificação e habilitação. 

 

63.1. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, 

eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão. 

 

64. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada 

pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão 

recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de 

documentos originais e cópias autenticadas em papel. 

65. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho 

de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte.  

66. Nos casos de divergência ou dúvida entre o texto do TERMO DE REFERÊNCIA e o texto do Edital, 

prevalecerá, no julgamento objetivo das propostas e documentos, o texto do Edital. 

67. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência do CPL, 

sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei nº 10.520/2002. 

68. Este Edital será fornecido a qualquer interessado, através dos sítios 

www.comprasgovernamentais.gov.br e www.saoluis.ma.gov.br, no link “ Central de Licitações – 

Pregão eletrônico” 

69. Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 

(Lei Anticorrupção), que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas 

jurídicas pela prática de atos lesivos contra a Administração Pública, em especial, ao constante 

no art. 5º, inciso IV, correspondente aos procedimentos licitatórios, indicando que qualquer 

indício de conluio, ou de outra forma de fraude ao certame, implicará aos envolvidos as 

penalidades previstas no mencionado diploma legal. 

 

SEÇÃO XXIII – DOS ANEXOS 

 

70. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

 

70.1. ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA  

70.2. ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ESTIMATIVA DO ÓRGÃO LICITANTE)  

70.3. ANEXO III - MODELOS:  

 

MODELO A – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR; 

MODELO B - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE; 

MODELO C - DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE 

HABILITAÇÃO 

MODELO D - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO; 

MODELO E - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
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70.4. ANEXO IV – MINUTAS: 

 

MINUTA A – CONTRATO 

 

SEÇÃO XXIII – DO FORO 

 

71. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de São Luís, Estado do 

Maranhão, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

 

São Luís, 03 de março de 2017. 

 

 

 

Andros Renquel Melo Graciano de Almeida 

Pregoeiro 

 

MENSAGEM 

RECOMENDAMOS AOS INTERESSADOS QUE FAÇAM O CADASTRAMENTO DE SUAS EMPRESAS NO 

SISTEMA, NO ENDEREÇO ABAIXO, PARA RECEBEREM INFORMAÇÕES E ACOMPANHAREM O 

DESENVOLVIMENTO DESTA LICITAÇÃO. http://www.comprasgovernamentais.gov.br. 

RECOMENDAMOS AINDA QUE OS LICITANTES JÁ VENHAM À LICITAÇÃO COM A DOCUMENTAÇÃO 

PREVIAMENTE DIGITALIZADA, A FIM DE ENVIO AO PREGOEIRO, QUANDO SOLICITADO, EVITANDO A 

PERDA DO PRAZO PARA ENCAMINHAMENTO. 
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ANEXO I 

 

 

- TERMO DE REFERÊNCIA - 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TERMO DE REFERÊNCIA 
         101 Placas Indicativas de Sinalização Turísticas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     SÃO LUÍS - MA 
                                                    2016 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 
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       PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E DINAMIZAÇÃO TURÍSTICA 

 
1. DADOS DA INSTITUIÇÃO 

1.1 PROGRAMA 

Programa: Turismo no Brasil- Ministério do Turismo 

Projeto: Sinalização Turística 

Contrato de Repasse nº: 0247797-48/2007 

Data da Assinatura: 31/10/2007 

Vigência: Até dezembro de 2017 

Valor do Contrato: R$ 1.023.750,00 

Repasse do Ministério do Turismo: R$ 975.000,00 

Contrapartida Prefeitura de São Luís: R$ 48.750,00 

Conta nº: 006.647075-7 / Agência Nº: 0027 Banco: Caixa Econômica Federal 

Local de Desenvolvimento do Trabalho: São Luís - MA 

 

1.2 DADOS DO COMPROMISSÁRIO 

Proponente: Prefeitura de São Luís 

Prefeito: Edivaldo Holanda Braga Junior 

Interveniente Executor: Secretaria Municipal de Turismo 

Secretária Municipal de Turismo: Maria do Socorro Araújo 

CNPJ: 06.307.102/0001-30 

Endereço: Rua da Palma, 53, Centro. 

E-mail: coplan.setur@gmail.com 

 

1.3 EQUIPE TÉCNICA: 

- Ana Luiza Ferro – Coordenadora de Planejamento 

- Jandira Miranda – Técnica em Planejamento 

 - Joquebede Mendes - Técnica em Planejamento 

- Fernanda Cerqueira – Técnica em Planejamento 

mailto:coplan.setur@gmail.com
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- César Martins - Técnico em Planejamento   

 

1.4 MISSÃO: Promover o turismo em São Luís de forma sustentável, participativa e 

transparente, proporcionando a todos geração de renda e melhoria na qualidade 

de vida.  

 

1.5 VISÃO: Ter São Luís como destino turístico de referência nacional em qualidade 

e inovação. 

 

2. OBJETO 

Contratação de empresa para fornecimento e instalação de 101 placas indicativa de 

sinalização turísticas para atender o Programa de Estruturação e Dinamização 

Turística do Município de São Luis, de acordo com as especificações constantes no 

presente Termo de Referência e seus anexos.  

 

3. JUSTIFICATIVA 
 

A cidade de São Luís apresenta-se como um destino turístico em plena expansão, o 

que favorece e oportuniza investimentos em várias áreas. Todavia, existem 

elementos integrantes da infraestrutura turística que maximizam o valor da viagem 

aos visitantes, como é o caso da sinalização turística, que no contexto atual da 

cidade, apresenta-se deficiente, pois não há uma ordenação capaz de permitir uma 

identificação de áreas de interesse público. Nesse sentido, a Secretaria Municipal de 

Turismo - SETUR, a partir dessa análise, percebeu a necessidade de desenvolver 

um projeto capaz de complementar a sinalização urbana existente, a fim de fortalecer a 

infraestrutura necessária ao desenvolvimento turístico da cidade. O projeto foi encaminhado 

e aprovado pelo Ministério do Turismo e está sendo executado nos termos estabelecidos no 

Contrato de Repasse nº 0247797-48/2007/Ministério do Turismo / CAIXA. 
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4. QUANTITAVOS E ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

Os elementos turísticos descriminados no objeto do presente Termo de Referência 

deverão ser instalados mediante a orientação técnica da Secretaria Municipal de 

Turismo - SETUR, da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Urbano – SMTT 

e de acordo com o mapeamento das placas realizado pelo Instituto da Cidade – 

INCID para a aplicação adequada da sinalização turística à rede viária existente, 

observadas as quantidades e especificações a seguir: 

 

4.1 QUANTITATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 ESPECIFICAÇÕES 

 

A partir da análise dos atrativos, das áreas de acesso e do sistema de identificação, 

foram definidos, mediante o padrão estabelecido no Guia Brasileiro de Sinalização 

Turística, a tipologia das placas a serem implantadas no que se refere à composição, 

tamanho, quantidade, pictogramas, cores e compatibilizações necessárias para o 

desenvolvimento de um eficiente sistema de sinalização turística. 

 

 

Nº DESCRIÇÃO  QTD 

01 PLACAS TIPO B 49 

02  PLACAS TIPO C 03 

03 PLACAS TIPO D 10 

04 PLACA TIPO E 05 

05 PLACAS TIPO F 08 

06 PLACAS TIPO G 09 

07 PLACAS TIPO H 06 

08 PLACAS TIPO J 05 

09 PLACAS TIPO K 02 

10 PLACAS TIPO L 01 

11 PLACA TIPO M 01 

12 PLACA TIPO O 02 

TOTAL  101 
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Deverá ser observado ainda o seguinte: 

Placas 

Confeccionadas sem emenda, com fundo, letras, símbolos e tarjas em película 

refletiva – Tipo A, exceto a cor preta que deverá ser impressa em película não 

refletiva. 

 

Suportes 

Deverão ser fornecidos suportes simples em aço carbono galvanizado de sessão 

circular com costura e pontas lisas. 

Deverão ser fornecimentos conjuntos de suporte com braço projetado, em aço 

carbono galvanizado de seção circular com costura e pontas lisas respeitando as 

dimensões fornecidas no projeto. 

 

Serviços 

Na implantação das placas, bem como dos suportes simples e dos conjuntos de 

suporte com o braço projetado, deverá ser fornecido todo material necessário para 

instalação e fixação das referidas placas e demais acessórios especificados para sua 

adequada implantação. Durante o período de garantia a empresa contratada será 

responsável pela manutenção das placas.  

 

Detalhamento 

 

PLACAS E SUPORTES DAS PLACAS TIPO B / TIPO C 

                                                 

Nº 
DESCRIÇÃO  MATERIAL QTD 

01 PLACA DE 1,8M X 0,5M CHAPA GALVANIZADA 01 

02 TUBO GALVANIZADO 5” (PAREDE DE 4,5) 
 

DIN2440 01 

03  TUBO GALVANIZADO 4” (PAREDE DE 4,05) DIN2440 01 

04 REDUÇÃO  AÇO CARBONO 01 

05  PORCA SEXTAVADA M12-ZF CLASSE 8,5 08 

06 PARAFUSO SEXTAVADO M12X40-ZF CLASSE 8,5 08 

07 MOLDURA EM METALON GALVANIZADO 
20X20. ABAS IGUAIS 1.1/4” X 1.1/4”X1/8” 

AÇO CARBONO 01 

08 ABRAÇADEIRA 31/4”X3,17MM AÇO CARBONO 03 

09 BARRA CHATA DE ¾”X1/8” AÇO CARBONO 03 
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PLACAS E SUPORTES DAS  PLACAS TIPO D / TIPO E/ TIPO F/ TIPO G/ TIPO H/  

TIPO J/ TIPO K/ TIPO L/ TIPO M / TIPO O 

 
 

5. PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo máximo para a entrega do objeto do presente Termo de Referência será de 

até 60 (sessenta) dias a contar da data de assinatura do contrato, observado 

cronograma de implantação abaixo: 

 

A execução dos serviços de implantação será autorizada através de Ordem de Serviço – 

O.S. expedida pela Prefeitura Municipal de São Luís, por meio da Secretaria Municipal de 

Turismo.  

 

 

 

Nº DESCRIÇÃO  MATERIAL QTD 

01 PLACA DE 2,40M X 1,20M CHAPA GALVANIZADA 01 

02 TUBO GALVANIZADO 5” (PAREDE DE 4,5) DIN2440 01 

03  TURBO GALVANIZADO 4” (PAREDE DE 4,05) DIN2440 01 

04 REDUÇÃO  AÇO CARBONO 01 

05  PORCA SEXTAVADA M12-ZF CLASSE 8,5 08 

06 PARAFUSO SEXTAVADO M12X40-ZF CLASSE 8,5 08 

07 MOLDURA EM METALON 
GALVANIZADO20X20. ABAS IGUAIS 1.1/4” X 
1.1/4”X1/8” 

AÇO CARBONO 01 

08 ABRAÇADEIRA 31/4”X3,17MM AÇO CARBONO 03 

09 BARRA CHATA DE ¾”X1/8” AÇO CARBONO 03 

        

                                      T E M P O 

       A Ç Ã O 

 

 

2 0 17 

1º mês 2º mês 

1. Produção das Placas de Sinalização Turística   

2. Instalação das Placas de Sinalização 
Turística 
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6. GARANTIA DOS ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO 
 
Durante o período de 12 (doze) meses a contratada deverá manter os elementos 

objeto do presente Termo de Referência em garantia a qual incluirá a limpeza e 

conservação das placas, suportes e braços projetados. A pintura dos elementos terá 

garantia mínima de 24 (vinte e quatro meses), contados da data de sua instalação.    

  

7. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
 
Para apresentação da proposta de preços a proponente deverá considerar os 

seguintes requisitos: 

 

a) Descrever detalhadamente o produto que deverá atender, no mínimo, às 

especificações estabelecidas no presente Termo de Referência e seus 

anexos; 

 

b) Quantidade ofertada por item, não podendo cotar proposta em quantitativos 

inferiores aos estabelecidos no item 3 deste Termo; 

 

c) Conter o valor unitário e total de cada item, com o detalhamento dos custos 

por item, conforme planilha orçamentária apresentada; 

  

d) Conter o valor global da proposta, em algarismo e por extenso; 

 

e) Conter declaração expressa de disponibilidade dos seguintes equipamentos: 

máquinas especiais à laser, tipo puncionadora CNC, viradeira de tubo de 

precisão, viradeira de chapa CNC, viradeira de tubos CNC, calandra, máquina 

de solda MIG; 

 

f) Conter declaração expressa de que possui sistemas de pintura eletrostática e 

liquida e processo de limpeza de substrato através de jateamento por granalha 

de aço. 
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g) Conter declaração expressa de que disporá de sistema de tratamento de 

efluentes líquidos (ETE), homologado pelo órgão competente. 

 

As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações 

prestadas na proposta sob pena das sanções administrativas aplicáveis, não se 

excluindo as de caráter cível e criminal. O órgão ou servidor responsável pela 

licitação poderá promover diligência destinada a esclarecer ou complementar as 

declarações prestadas, ficando a proponente responsável pela apresentação dos 

documentos, eventualmente solicitados.    

 
8. AVALIAÇÃO TÉCNICA DOS ELEMENTOS 
 
Com o objetivo de verificar a qualidade dos elementos ofertados a empresa 

declarada vencedora da licitação, antes da adjudicação, deverá apresentar protótipos 

dos modelos especificados na proposta no prazo de até 03 (três) dias, para avaliação 

dos Técnicos da Prefeitura de São Luis, o qual considerará as especificações 

estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos. 

a) A proponente vencedora deverá indicar o local onde os elementos estão 

instalados para que os técnicos responsáveis pela avaliação possam conferir a 

estrutura apresentada. 

b) Da avaliação técnica será emitido parecer pelo setor competente atestando se os 

produtos ofertados atendem ou não atendem as especificações solicitadas no 

presente instrumento e na proposta apresentada, o qual será encaminhado ao órgão 

licitante, ou servidor responsável pela licitação para conhecimento e demais 

providências cabíveis. 

c) A proponente vencedora deverá apresentar 1 (um) modelo para cada elemento, 

não sendo necessária a apresentação das impressões solicitadas neste Termo de 

Referência e seus anexos. 

 
9. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA 
 
Tendo em vista a necessidade de manter uma única empresa para resguardar a 

qualidade nos elementos e serviços discriminados no Projeto de Sinalização Turística 
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do Município, bem como assegurar a garantia dos mesmos, o critério de julgamento 

da proposta apresentada deverá ser adotado o de menor preço global. 

 
10. CONDIÇÕES PARA A HABILITAÇÃO 
 
Para efeito de habilitação a proponente deverá apresentar a seguinte documentação: 

Habilitação Jurídica 

1. Registro Comercial, no caso de empresa individual;  

2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado de documentação comprobatória da eleição de seus administradores; 

3. Decreto de autorização, no caso de sociedade estrangeira em funcionamento no 

País, e Ato de Registro ou Autorização para Funcionamento expedido por órgão 

competente, quando a atividade desempenhada assim o exigir; 

4. Declaração de que a empresa proponente não emprega menor de dezoito anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, 

nos termos do Decreto Nº 4.358, de 5  de setembro de 2002. 

Regularidade Fiscal 

1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do 

Ministério da Fazenda, nos termos do artigo 19 da Instrução Normativa N° 200 da 

Receita Federal, de 13.09.2002; 

2. Prova de regularidade, com as Fazendas Federais (Secretaria da Receita Federal 

e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional), Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede do proponente (sujeitas à verificação de autenticidade); 

3. No que diz respeito à Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições 

Federais e à Certidão Negativa da Dívida Ativa da União, será aceita a Certidão 

Conjunta conforme dispõe o Decreto Nº 5.512 de 15 de agosto de 2005. 

Observamos que continuarão válidas para fins de habilitação no processo as 

Certidões individuais que já tenham sido anteriormente expedidas e que estiverem 

dentro do prazo de validade 

4. Prova de regularidade relativa ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por 

Lei (INSS) (sujeita à verificação de autenticidade); 
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5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) (sujeita à verificação de autenticidade). 

Qualificação Técnica  

1. Certificado de registro e regularidade da empresa junto ao CREA, dentro do seu 

prazo de validade, comprovando o seu registro e dos responsáveis técnicos; 

2. Atestado de Capacidade Técnica, emitidos por pessoa jurídica de direito público, 

devidamente acompanhados de sua respectiva CAT (Certidão de Acervo Técnico) 

emitida pela entidade competente, onde deverá constar, claramente, o objeto do 

contrato (Placas de sinalização turística,) e sua abrangência, o período de execução 

do contrato e a quantidade prevista contratualmente no período, comprovando 

aptidão para o desempenho de atividade de confecção e instalação dos 

equipamentos, que guarde compatibilidade com o objeto do presente Termo de 

Referência, observado o art. 30, inciso II da Lei no 8.666/93; 

3. Para efeito de verificação dos atestados, a CPL poderá solicitar quaisquer 

documentos pertinentes, bem como proceder a quaisquer diligências, inclusive 

perante terceiros; 

 

4. Declaração da empresa de que recebeu os documentos e tomou conhecimento de 

todas as informações e condições exigidas para o cumprimento do objeto da 

licitação, incluindo especificações técnicas, quantidades mínimas e prazos; 

Qualificação Econômica-financeira 

1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

comprovando a boa situação financeira da empresa, sendo vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser   atualizados por 

índices oficiais, quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data de 

apresentação da proposta e deverá estar devidamente registrado na Junta Comercial 

correspondente; 

1.1. A boa situação do licitante será comprovada através da comprovação de índice 

de Liquidez Geral maior ou igual a 1,0 (um). 

2. Comprovação de possuir patrimônio líquido mínimo de R$ 200.000,00 (duzentos 

mil reais). 
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3. Certidão negativa de decretação de falência, recuperação judicial e/ou concordata, 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;   
 
 
11. VALOR ESTIMADO 
 
Estima-se, para a referida aquisição, o valor máximo de R$ 190.088,21 (cento e 

noventa mil oitenta e oito reais e vinte e um centavos). 

Os recursos para a aquisição dos elementos de sinalização turística são 

parcialmente provenientes do Contrato de Repasse nº. 0247797-48/2007, firmado 

entre o Município de São Luís /MA e o Ministério do Turismo representado pela Caixa 

Econômica Federal. Os recursos do Contrato de repasse são complementados por 

contrapartida do Município. 

 
 

12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
O pagamento será realizado em moeda corrente nacional, da seguinte forma: 
 

a) Após a validação pela Caixa Econômica Federal dos documentos e serviços 

executados.  

b) O pagamento será efetuado pela Caixa Econômica Federal – CEF, através de 

ordem bancária, mediante a apresentação da nota fiscal, devidamente 

atestada pela SETUR de que os materiais licitados bem como os serviços 

executados foram realizados de acordo com as exigências do Edital e seus 

anexos. 

 

c) Nos preços apresentados pelas empresas proponentes deverão estar 

incluídos todos os custos referentes a impostos, taxas, seguros, fretes, 

despesas com instalação, indenização devido a terceiros por fatos oriundos 

dos serviços e fornecimentos contratados, além de quaisquer outras despesas 

incidentes sobre o contrato, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a 

entrega das propostas. 

 



 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Secretaria Municipal de Turismo - SETUR                 Sinalização Turística                                  - 12 
- 

13. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

a) Cabe exclusivamente à contratada a responsabilidade integral por todos os 

prejuízos causados à Cidade de São Luís, aos usuários ou a terceiros, 

decorrentes dos serviços prestados relativos ao objeto em questão, sem que 

a fiscalização exercida pelos órgãos competentes exclua ou atenue esta 

responsabilidade. 

b) Fica estabelecido que os preços unitários incluam todos os custos diretos e 

indiretos para a execução das obras, de acordo com as condições previstas 

nas Especificações e nas Normas indicativas neste Termo de Referência e 

demais documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração 

pelos trabalhos contratados e executados. A empresa contratada será 

responsável pelo fornecimento e implantação das placas, inclusive transporte, 

equipamentos para implantação, escavação, compactação, formas, concreto, 

aço, remoção dos entulhos. 

c) A empresa ganhadora deverá entregar os seguintes documentos: Planilha 

orçamentária atualizada, planilha com composição de BDI, Composição de 

encargos sociais, declaração de Manutenção e Operação do objeto 

contratado.   

d) A empresa ganhadora deverá cumprir todas as condições estabelecidas neste 

Termo de Referência; 

e) Qualquer situação não prevista neste instrumento deverá ser comunicada ao 

contratante por escrito. 

 

14. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 

I. Prestar todas as informações e esclarecimentos que se fizerem necessários à boa 

realização do serviço pelo CONTRATADO; 

II. Efetuar o pagamento do serviço, mediante a apresentação de Nota fiscal e 

relatório fotográfico pela CONTRATADA, além de planilha com os serviços 

executados aprovados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; 

III. Reter todos os impostos obrigatórios regidos por Lei; e  

IV. Comunicar imediatamente à CONTRATADA ou a seu representante autorizado 

qualquer defeito ou deficiência que venha constatar nos serviços medidos.  

 

15. DAS PENALIDADES 

I. O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do 

Contrato sujeitará a CONTRATADA as sanções previstas no art. 87, da Lei nº 

8.666/93, facultada à CONTRATANTE, em todo caso, a rescisão unilateral, assegura 

a ampla defesa e o contraditório.  

II. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de 

ampla defesa por parte da CONTRATADA, na forma da lei. 
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16. DA FISCALIZAÇÃO 

I. A fiscalização da execução do contrato será exercida por um representante da 

CONTRATANTE, nomeado através de portaria. 

II. A fiscalização não exclui e nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por 

quaisquer irregularidades, ou ainda resultante de imperfeições técnicas, vício 

redibitório e, na ocorrência deste, não implica em corresponsabilidade da 

CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.  

III. A CONTRATANTE reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto do 

presente contrato, se considerados em desacordo ou insuficientes, conforme os 

termos discriminados na proposta da CONTRATADA neste projeto.  

 

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

Os recursos para cobrir as despesas decorrentes da aquisição do objeto deste termo 

estão consignados no: 2369502412.316 – Segmentação e Estruturação de Produtos 

Turísticos. Elemento de Despesa: 3.3.90.9; Fonte 112. Contrato de Repasse 

N°0247797- 48/2007 – Programa: Turismo no Brasil Ministério do Turismo/ Caixa 

Econômica Federal. 

 

18. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

      Até dezembro de 2017. 

 

 

 

 

Responsável pela elaboração do projeto. 

 

_______________________________________________ 

Ana Luíza Ferro Cunha 

 

Aprovo em            /                / 
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ANEXOS 
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Anexo I 
 

Objetivos e Princípios básicos da Sinalização 
Turística 

 

Legalidade: 

 

 Cumprir o estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro – CTB e nas 

Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN; 

 
 Cumprir a legislação de preservação de sítios tombados pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN e protegidos pela Lei de 

Arqueologia; 

 
Padronização: 

 

 Seguir um padrão pré-estabelecido quanto a formas e cores dos sinais, letras, 

tarjas, setas e pictogramas, aplicação, colocação nas vias ou nas localidades; 

 
 Cumprir a legislação de preservação de sítios tombados pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN e protegidos pela Lei de 

Arqueologia; 

 
Visibilidade, Legibilidade e Segurança: 

 

 Ser visualizada e lida a uma distância que permita segurança e tempo hábil 

para a tomada de decisão, de forma a evitar hesitação e manobras bruscas; 

 
 Selecionar trajetos de fácil compreensão para os usuários, com o objetivo de 

valorizar os aspectos de interesse cultural e turístico, levando em conta a 

segurança do trânsito; 
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 Garantir a integridade dos monumentos destacados e impedir que a 

sinalização interfira em sua visualização; 

 
 Resguardar as peculiaridades dos sítios; 

 

Suficiência 

 

 Oferecer as mensagens a fim de atender os deslocamentos dos usuários; 

 
 Auxiliar a adaptação dos usuários as diversas situações viárias. 

 

Continuidade e Coerência 

 
 Assegurar a continuidade das mensagens até atingir o destino pretendido, 

mantendo coerência nas informações; 

 
 Ordenar a cadência das mensagens, para garantir precisão e confiabilidade. 

 
Atualidade e Valorização 

 
 Acompanhar a dinâmica dos meios urbano e rural, adequando a sinalização a 

cada nova realidade; 

 Assegurar a valorização da sinalização, mantendo-a atualizada e evitando 

gerar desinformações sucessivas. 

 
Manutenção e Conservação 

 

 Estar sempre conservada, limpa, bem fixada e, quando for o caso, 

corretamente iluminada; 
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Anexo II  
 

Caderno de Especificações 

1. Placas de Sinalização 

Objetivos e Princípios básicos da Sinalização Turística (Fonte: Guia Brasileiro de 
Sinalização Turística). 
 
Legalidade:  
- Cumprir o estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro – CTB e nas Resoluções 
do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. 

- Cumprir a legislação de preservação de sítios tombados pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional – IPHAN e protegidos pela Lei de Arqueologia. 

 
Padronização: 
- Seguir o padrão estabelecido no guia brasileiro de sinalização turística do Ministério 
do Turismo quanto a formas e cores dos sinais, letras, tarjas, setas, pictogramas, 
aplicação, colocação nas vias ou nas localidades. 

- Cumprir a legislação de preservação de sítios tombados pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional – IPHAN e protegidos pela Lei de Arqueologia. 

 
Visibilidade, Legibilidade e Segurança: 
- Ser visualizada e lida a uma distância que permita segurança e tempo hábil para a 
tomada de decisão, de forma a evitar hesitação e manobras bruscas. 

- Selecionar trajetos de fácil compreensão para os usuários, com o objetivo de 
valorizar os aspectos de interesse cultural e turístico, levando em conta a segurança 
do trânsito. 

- Garantir a integridade dos monumentos destacados e impedir que a sinalização 
interfira em sua visualização. 

- Resguardar as peculiaridades dos sítios. 

 
Suficiência 
- Oferecer as mensagens a fim de atender os deslocamentos dos usuários. 

- Auxiliar a adaptação dos usuários às diversas situações viárias. 
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Continuidade e Coerência 
- Assegurar a continuidade das mensagens até atingir o destino pretendido, 
mantendo coerência nas informações. 

- Ordenar a cadência das mensagens, para garantir precisão e confiabilidade. 
 
Atualidade e Valorização 
- Acompanhar a dinâmica dos meios urbano e rural, adequando a sinalização a cada 
nova realidade. 
- Assegurar a valorização da sinalização, mantendo-a atualizada e evitando gerar 
desinformações sucessivas. 
 
Manutenção e Conservação 
- Estar sempre conservada, limpa, bem fixada e, quando for o caso, corretamente 
iluminada. 
 
 
Tipologia de placas e suportes 
 
Conforme Guia Brasileiro de Sinalização Turística: 
 
 

ESPECIFICAÇÕES 

 

A partir da análise dos atrativos, das áreas de acesso e do sistema de identificação, foram 

definidos, mediante o padrão estabelecido no Guia Brasileiro de Sinalização Turística, a 

tipologia das placas a serem implantadas no que se refere à composição, tamanho, 

quantidade, pictogramas, cores e compatibilizações necessárias para o desenvolvimento de 

um eficiente sistema de sinalização turística. 

 

Deverá ser observado ainda o seguinte: 

Placas 

Confeccionadas sem emenda, com fundo, letras, símbolos e tarjas em película refletiva – 

Tipo A, exceto a cor preta que deverá ser impressa em película não refletiva. 

 

Suportes 

Deverão ser fornecidos suportes simples em aço carbono galvanizado de sessão circular 

com costura e pontas lisas. 
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Deverão ser fornecimentos conjuntos de suporte com braço projetado, em aço carbono 

galvanizado de seção circular com costura e pontas lisas respeitando as dimensões 

fornecidas no projeto. 

 

Serviços 

Na implantação das placas, bem como dos suportes simples e dos conjuntos de suporte com 

o braço projetado, deverá ser fornecido todo material necessário para instalação e fixação 

das referidas placas e demais acessórios especificados para sua adequada implantação. 

Durante o período de garantia a empresa contratada será responsável pela manutenção das 

placas.  

 

Detalhamento 

 

PLACAS E SUPORTES DAS PLACAS TIPO B / TIPO C 

                                                 

Nº 
DESCRIÇÃO  MATERIAL QTD 

01 PLACA DE 1,8M X 0,5M CHAPA GALVANIZADA 01 

02 TUBO GALVANIZADO 5” (PAREDE DE 4,5) 
 

DIN2440 01 

03  TUBO GALVANIZADO 4” (PAREDE DE 4,05) DIN2440 01 

04 REDUÇÃO  AÇO CARBONO 01 

05  PORCA SEXTAVADA M12-ZF CLASSE 8,5 08 

06 PARAFUSO SEXTAVADO M12X40-ZF CLASSE 8,5 08 

07 MOLDURA EM METALON GALVANIZADO 
20X20. ABAS IGUAIS 1.1/4” X 1.1/4”X1/8” 

AÇO CARBONO 01 

08 ABRAÇADEIRA 31/4”X3,17MM AÇO CARBONO 03 

09 BARRA CHATA DE ¾”X1/8” AÇO CARBONO 03 
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PLACAS E SUPORTES DAS  PLACAS TIPO D / TIPO E/ TIPO F/ TIPO G/ TIPO H/  

TIPO J/ TIPO K/ TIPO L/ TIPO M / TIPO O 

 
 

Características Gerais 
- Postes com tubo galvanizado. 

- Tinta Nitro Celulose (automotiva), pintura tratada e pintada com aparelho e tintas 
nitro celulose. 

- Película refletiva 3M do Brasil WA (preta) e FLATOP (Cores Lisas). 

- Parafusos cabeça tipo francês. 

- Placas sem emendas, com fundo, letras, símbolos e tarjas em película refletiva Tipo 
A, exceto a cor preta que deverá ser impressa em película não refletiva. 
 

As placas de sinalização serão instaladas ao longo de rotas pré-definidas que 

interligam pontos de interesse turístico do município de São Luis, Raposa e São José 

de Ribamar. 

1 – Rota das Praias (Forte de Santo Antônio até Farol do Araçagi): Avenida dos 

Holandeses, Avenida São Luis Rei de França, Avenida dos Holadeses e MA 202. 

2 – Rota da Lago da Jansen: Avenida Mário Meireles, Avenida Colares Moreira e 

Avenida Castelo Branco. 

3 – Rota Multicenter SEBRAE (Retorno da Polícia Militar até Ponte do Caratatiua ): 

Avenida Jerônimo de Albuquerque, Avenida Daniel de La Touche. 

4 – Rota do Sítio Tamancão/Praia da Guia: Avenida dos Portugueses, Avenida José 

Sarney, Avenida da Esperança, Travessa São Carlo. 

Nº DESCRIÇÃO  MATERIAL QTD 

01 PLACA DE 2,40M X 1,20M CHAPA GALVANIZADA 01 

02 TUBO GALVANIZADO 5” (PAREDE DE 4,5) DIN2440 01 

03  TURBO GALVANIZADO 4” (PAREDE DE 4,05) DIN2440 01 

04 REDUÇÃO  AÇO CARBONO 01 

05  PORCA SEXTAVADA M12-ZF CLASSE 8,5 08 

06 PARAFUSO SEXTAVADO M12X40-ZF CLASSE 8,5 08 

07 MOLDURA EM METALON 
GALVANIZADO20X20. ABAS IGUAIS 1.1/4” X 
1.1/4”X1/8” 

AÇO CARBONO 01 

08 ABRAÇADEIRA 31/4”X3,17MM AÇO CARBONO 03 

09 BARRA CHATA DE ¾”X1/8” AÇO CARBONO 03 
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5 - Rota dos Portos (Porto do Itaqui e Porto da Esperança): Avenida dos 

Portugueses. 

6 – Rota do Bacanga (Sítio Piranhenga): Avenida dos Africanos, Avenida São 

Vicente de Queiroga, Avenida dos Nobres, Avenida Joaquim Mochel, 

7 – Rota Caminho Grande – Maracanã: Avenida Getúlio Vargas, Avenida dos 

Franceses e BR 135. 

8 – Rota São José de Ribamar (Estrada de São José de Ribamar): Retorno da 

Forquilha. 

9 – Rota Centro Histórico – Anel Viário 

10 – Rota Parque da Independente: Avenida São Luis Rei de França, Avenida 

Jerônimo de Albuquerque, Avenida Lourenço Vieira da Silva.  
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Anexo III 
 
 
 
 

Ilustrações e Projeções dos serviços 
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SETUR 
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO – COPLAN 

 
RELATÓRIO 101 PLACAS COM ENDEREÇO 

  
Nº 67A 
Endereço: Av Colares Moreira, entrada do posto Paloma (canteiro central), 
sentido Renascença/São Francisco). 

 
Nº 67B 
Endereço: Av. dos Africanos. Entrada do Parque Timbiras. Canteiro Central. 
Próximo a revendedora de carro Advel. 

 
Nº67 C 
Endereço: Avenida Senador Vitorino Freire. Próximo a Choperia Marujo. 
Sentido CEPRAMA/rotatória. 
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Nº 67D 
Endereço: Parque Pindorama a 100 metros da entrada do sítio piranhenga 
(terreno baldio). 

 
Nº 67E 
Endereço: Avenida Kenedy. Rua José Sarney. Próximo ao Foto Max. 

 
Nº 67F 
Endereço: Avenida Kenedy. Canteiro Central. Próximo a loja Borrachão.  

 
Nº 67G 
Endereço: Avenida Kenedy. Canteiro Central. Em frente a feira do Bairro de 
Fátima. 
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Nº 67H 
Endereço: Avenida Colares Moreira. Canteiro Central. Em frente ao Macdonald.  

 
 
Nº 67I 
Endereço: Estrada da Maioba. Próximo a loja Maranhão Peças e Serviços.  

 
 

Nº 67J 
Endereço: Estrada da Maioba. Após posto shell. Sentido Forquilha/ Maioba. 

 
 
Nº 67K 
Endereço: Estrada da Maioba. Próximo a União dos Moradores da Maioba.  
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Nº 67L 
Endereço: Estrada da Maioba. Próximo ao Viva da Maioba 

 
 
Nº 67M 
Endereço: Avenida Senador Vitorino Freire.. Próximo ao Bar Túnel do Tempo. 
Sentido Areinha / CEPRAMA. 

 
Nº 68A 
Endereço: BR 135. Canteiro Central. Próximo ao Posto Maracanã.Sentido São 
Luís/ Bacabeira. 

 
 
 
 

Nº 68B 
Endereço: Avenida dos Africanos. Canteiro Central. Próximo a entrada do 
Bairro de Fátima. 
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Nº 68C 
Endereço: Rua Joaquim Mochel. Parque Pindorama. Em frente ao Colégio Lima 
Sobrinho. 

 
Nº 68D 
Endereço: Segunda entrada do Parque Pindorama. Próximo ao Colégio 
Coeduque. 

 
Nº 68E 
Endereço: Avenida dos Africanos. Canteiro Central. Próximo a Ponte da 
entrada do Parque Pindorama. 

 
 

Nº 68F 
Endereço: Parque Pindorama. Em frente a Loja Nordeste Refrigeração. No 
Terreno Baldio. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Secretaria Municipal de Turismo - SETUR                 Sinalização Turística                                  - 28 
- 

Nº 68G 
Endereço: Avenida dos Africanos. Canteiro Central. Próximo a Madeireira 
Tiago.  Sentido Rodoviária. 

 
 
Nº 69B 
Endereço: Avenida José Sarney. Anjo da Guarda. Próximo ao Colégio UEB 
Cônego Sidney Castelo Branco Furtado. Sentido Praia da Guia  

 

 
 
 
 

Nº 69B 
Endereço: Vila Esperança. Anjo da Guarda. Próximo ao Muro do Cemitério.  

 
 
 
Nº 69C 
Endereço: Vila Esperança. Anjo da Guarda. Próximo ao Terreno. Próximo a uma 
lage de concreto. Sentido Anjo da Guarda/ Estaleiro. 
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N º 69D 
Endereço: Vila Esperança/ Anjo da Guarda. Próximo ao Comércio Miryam/ ao 
lado da Nova FEBEM) 

 
 

N º 69E 
Endereço: Vila Esperança. Anjo da Guarda. LOGO APÓS O SALÃO ESPAÇO 
Bela. Sentido Estaleiro Escola. (na porta da casa do Sr. Pereira). 

 
 
 
Nº 69F 
Endereço: Vila Esperança, Anjo da Guarda. Próximo ao Bar do Sr. Antônio 
Carlos. Após a FRIBAL Sentido Anjo da Guarda/ Estaleiro Escola. 
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Nº 70A 
Endereço: Avenida Principal do Maracanã. Próximo ao Posto de Saúde e do 
Colégio UEB Major José Augusto Mochel. Sentido Porto do Itaqui. 

 
 
N º 70B 
Endereço: Avenida Principal do Maracanã Próximo ao Lava Jato do Beto.  

 
 
Nº 71A 
Endereço: Avenida Dr. Jackson Lago. Ponta D’areia. Sentido Iate Clube. 

 
 
Nº 71B 
Endereço: Avenida Dr. Jackson Lago. Ponta D’areia. Canteiro Central. Próximo 
ao Edifício Ponta D’Areia. Sentido Iate Clube. 
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Nº 72B 
Endereço: Avenida Colares Moreira. Canteiro Central. Próximo ao 
Supermercado Bom Preço. Sentido Rotatória do São Francisco. 

 
 
 
Nº 72C 
Endereço: Avenida Ana Jansen. Em frente a Mirante. Canteiro Central. Próximo 
a gráfica Guará. Sentido São Francisco/ Ponta D’Areia.  

 
 

Nº 77B 
Endereço: Rua 01. São Cristóvão – EXPOEMA. Próximo a OficinaAntônio 
Soldador.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Secretaria Municipal de Turismo - SETUR                 Sinalização Turística                                  - 32 
- 

Nº 77C 
Endereço: Avenida José Sarney. Expoema. Próximo a Mister ar condicionado 
Automotivo. Parque Independência. 

 
 

 
Nº 77D 
Endereço: Avenida Principal da UEMA Próximo a Integração/Posto de 
Combustível. Canteiro Central. Parque Independência. 

 
 
Nº 77E 
Endereço: Rua 03. Parque Independência. Próximo a Igreja Assembleia de Deus 
Pentecostal ágape.  

 
 
Nº 77F 
Endereço: Avenida José Sarney. São Cristóvão. Ao lado do Colégio Carlos 
Cunha.. Sentido Expoema. 
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Nº 78A 
Endereço: Avenida do Araçagi. Estrada da Raposa s/n. Próximo a Igreja 
Quadrangular.  

 
 

Nº 78B 
Endereço: Avenida do Araçagi. 50 m da entrada do Farol. Sentido Raposa. 
Próximo a Clínica Ruy Palhano.  

 

 
 

Nº78C 
Endereço: Avenida do Araçagi. Antes do Novo Viaduto. Próximo a um Material 
de construção. Sentido Raposa. 
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Nº79 
Endereço: BR 135. Próximo a entrada do Maracanã.  

 
 

Nº 79A 
Endereço: Avenida do Maracanã. 50 metros da entrada do Parque da Juçara. 
Sentido BR 135. 

 
 
Nº 80A 
Endereço: Avenida dos Holandeses. Canteiro Central. Próximo ao edifício 
Milênio e rotatória do Calhau. Vindo do Olho d’agua.  

 
 

 
Nº 80B 
Endereço: Avenida dos Holandeses. Próximo ao Restaurante Petisco. Próximo 
a entrada da praia do São Marcos.  

 



 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Secretaria Municipal de Turismo - SETUR                 Sinalização Turística                                  - 35 
- 

Nº 81A 
Endereço: Avenida dos Holandeses.. Próximo ao Fest Lanche. Barra Mar. 

 
 
Nº 83A 
Endereço: Avenida dos Franceses Em frente ao Ponto Final do ônibus, 
Canteiro Central. Sentido Rodoviária/ Centro. 

 
 
 
 

Nº 85A 
Endereço: Avenida Jerônimo de Albuquerque. Cohafuma. Canteiro Central. Em 
frente ao Condomínio Jardins. 
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Nº 86A 
Endereço: Avenida Principal do Maracanã. Próximo ao Barracão do Bumba- 
Meu-Boi de Maracanã. 

 
 
Nº87 
Endereço: Avenida Beira Mar. Canteiro Central. Praia Grande. Sentido Ponte do 
São Francisco. 

 
 
 

Nº 87A 
Endereço: Avenida Beira Mar. Canteiro Central. Praia Grande. Sentido 
CEPRAMA. 
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Nº 88 
Endereço: Avenida Guajajaras. Canteiro Central. Próximo a Potiguar. Sentido 
rotatória da Forquilha. 

 
Nº 88A 
Endereço: Avenida do Pingão. Sentido Anil/Rotatória da Forquilha. 

 
 
 
Nº 88B 
Endereço: Avenida Jerônimo de Albuquerque. Canteiro Central. Próximo a 
INSINUANTE/ Banco Itaú. Sentido Rotatória da Forquilha. 
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Nº 88C 
Endereço: Estrada de Ribamar. Próximo ao Condomínio Residencial Granada. 
Após a rotatória da Forquilha. Sentido São José de Ribamar.  

 
 
Nº 89 
Endereço: Avenida José Sarney. Bairro do Anjo da Guarda. Em frente a Igreja 
Assembleia de Deus. Canteiro Central. Sentido Praia da Guia. 

 
 

Nº 89A 
Endereço: Avenida Jerônimo de Albuquerque. Canteiro Central. Entre o Mateus 
Supermercado e DAL Plaza Center Sentido Rotatória da Forquilha/ elevado da 
cohab. 
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Nº 89B 
Endereço: Avenida São Sebastião. Cruzeiro do Anil. Sentido elevado da Cohab. 
Próximo a Garagem de ônibus Guanabara.  

 
Nº 89C 
Endereço: Avenida São Luís Rei de França. Primeira parada de ônibus após o 
posto Natureza. Próximo ao Centro Comercial Dom Center Sentido Olho 
D’Agua. 

 
 

Nº 89D 
Endereço: Avenida São Luís Rei de França. Turu. Próximo a Loja de Persiana e 
cortinas. Sentido Olho D’Agua, Lado oposto ao Colégio Eureca. 
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Nº 89E 
Endereço: Avenida São Luís Rei de França. Turu. Próximo a Casa da 
Churrasqueira. Sentido Olho D’Agua. 

 
 
Nº 90 
Endereço: Avenida Carlos Cunha. Canteiro Central. Próximo ao Quartel Militar. 
Sentido Tropical/ Rotatória. 

 
 

Nº 90A 
Endereço: Avenida dos Holandeses. Canteiro Central. Próximo a Rotatória do 
Olho D’Agua/ Supermercado Bom Preço. 
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Nº 90B 
Endereço: Avenida dos Holandeses. Canteiro Central. Próximo ao Paláciu’s 
residence. Sentido Araçagi/ Rotatória do Olho D’Agua. 

 
 
 

Nº 91 
Endereço: Avenida do Araçagi. Próximo a loja VIMI. Entrada principal da praia 

do Araçagi.  

 
 
 

Nº 91A 
Endereço: Avenida do Araçagi. Próximo ao Posto de Gasolina SP. Canteiro 
Central. Sentido Araçagi/Olho D’Agua. 
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Nº 92 
Endereço: Avenida Daniel de La Touche. Cohama. Canteiro Central. Próximo ao 
Rabelo Veículos. Sentido Rotatória do Calhau. 

 
 

Nº 92A 
Endereço: Avenida São Luís Rei de França. Primeira parada de ônibus após a 
Faculdade Pitágoras/FAMA. Sentido Olho D’Agua. 

 
 
 

Nº 92B 
Endereço: Avenida dos Holandeses. Canteiro Central. Sentido Ponta D’Areia. 
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Nº 93 
Endereço: Avenida dos Holandeses. Ponta D’Areia. Entrada do Hotel Veleiros 
Sentido  Espigão. 

 
 

Nº 93A 
Endereço: Avenida Carlos Cunha. Canteiro Central. Sentido Shopping São Luís/ 
Quartel da PM. Próximo a rotatória da Polícia Militar. 

 
 

Nº 93B 
Endereço: Avenida dos Holandeses. Canteiro Central. Sentido Ponta D’Areia/ 
Rotatória do Quartel. Próximo a CASSI. 
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Nº 93C 
Endereço: Avenida dos Holandeses. Canteiro Central. Próximo a Hyundai. Em 
frente a entrada do Grand Park. Calhau. 

 
 
 

Nº 94 
Endereço: Avenida dos Holandeses. Canteiro Central. Próximo ao Posto de 
Combustível Alê e ao Mini Shopping São Marcos. 

 
 
Nº 94A 
Endereço: Avenida dos Holandeses. Canteiro Central. Entrada da Avenida 
Litorânea. 
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Nº 95 
Endereço: Avenida Castelo Branco. Canteiro Central. Próximo ao Centro de 
Olhos. São Francisco. Sentido Ponta D’Areia.  

 
 
 

Nº 96 
Endereço: Avenida dos Holandeses. Próximo a Loja Renault/ Barra Mar. 
Calhau. Canteiro Central. Sentido Araçagi. 

 
 
Nº 96A 
Endereço: Avenida dos Holandeses. Canteiro Central. Em frente a localiza semi 
novos sentido rotatória do quartel da PM. 
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Nº 97 
Endereço: Avenida dos Holandeses. Canteiro Central. Próximo ao Mateus 
Supermercado. Sentido Bairro do Olho D’Agua. 

 
Nº 97A 
Endereço: Avenida dos Holandeses. Próximo a Nissan e ao Space Room. 
Canteiro Central..Sentido Rotatória do Quartel Militar. 

 
Nº 98 
Endereço: Avenida dos Portugueses em frente a UFMA. 

 
Nº 98A 
Endereço: Avenida José Sarney. Bairro Anjo da Guarda. Próximo a Escola 
Enoque Vieira/ União dos Moradores de Vila Nova. Sentido Praia da Guia 
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Nº 98B 
Endereço: Avenida José Sarney. Bairro Anjo da Guarda. Em frente ao Eletro 
Lar. Canteiro Central.. Sentido Praia da Guia. 

 
 
 

Nº 98C 
Endereço: Avenida dos Portugueses. Entrada do Bairro do Anjo da Guarda.  

 
. 

Nº 98D 
Endereço: Avenida Guajajaras. Próximo ao Supermercado Carone/ S.O.S 
Madeira. Canteiro Central.  

 

 
 
 

Nº 99A 
Endereço: BR 135. Próximo a Parada de ônibus e da CPRV (Companhia Militar 
Rodoviária Independente). Sentido São Luís. 
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Nº 99B 
Endereço: BR 135. Próximo a retificadora Xavier. Sentido São Luís. 

 
 
 

Nº 99C 
Endereço: BR 135. Em frente ao muro do Aeroporto. Próximo ao Restaurante 
Sabor da Maria.  

 
Nº 100A 
Endereço: Avenida dos Franceses. Próximo a Caixa D’Agua. Após retorno do 
Aeroporto.Sentido Rodoviária. 
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Nº 100B 
Endereço: Avenida dos Africanos. Canteiro Central. Próximo a DOMVEL. 
Sentido Rodoviária. 

 
 
 
Nº 100C 
Endereço: Avenida dos Franceses. Vila Palmeira. Canteiro Central. Próximo ao 
DETRAN. 

 
Nº 100D 
Endereço: BR 135. Primeira Parada de ônibus. Próximo a entrada do Timbira. 
Sentido Aeroporto. 
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Nº 100E 
Endereço: Avenida dos Franceses. Canteiro Central. Próximo a Feira Goiânia 
Fashion. Sentido Rodoviária/ DETRAN. 

 
 
 

Nº 101A 
Endereço: Avenida dos Portugueses. Próximo a parada de ônibus/ Vale. 
Entrada do Anjo da Guarda. 

 

 
Nº 101B 
Endereço: Avenida dos Africanos. Próximo ao Bar e restaurante Túnel do 
Tempo. Sentido CEPRAMA. 
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Nº 101C 
Endereço: Avenida dos Africanos. Próximo a Loja Tem de Tudo. Sentido 
CEPRAMA. 

 
 
 
Nº 101D 
Endereço: Avenida dos Portugueses. Próximo ao Cursinho Mano a mano 
Sentido Anjo da Guarda. 

 
Nº 101E 
Endereço: Avenida dos Portugueses. Em frente a praça do VIVA. Sentido Porto 
do Itaqui. 
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Nº 101F 
Endereço: Avenida dos Portugueses. Em frente ao Ligue Gás. Sentido Porto do 
Itaqui. 

 
Nº 101G 
Endereço: Avenida dos Portugueses. Em frente a Torre da VALE. Passa da 
entrada da Ponta da Espera. Sentido Porto do Itaqui. 

 
 
 
Nº 102A 
Endereço: Avenida Camboa. Próximo a Ponte Bandeira Tribuzzi e a venda de 
Carvão embaixo da ponte. Sentido Bairro da Praia Grande. 
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Nº 102B 
Endereço: Avenida Camboa. Próximo ao material de construção/ Semáforo/ 
Galetão Gratinado. Sentido Bairro da Praia Grande. 
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ANEXO II 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

ITEM DESCRIÇÃO QTD VALOR MÉDIO UNIT. VALOR MÉDIO TOTAL 

01 PLACAS TIPO B 49 R$ 1.283,33 R$ 62.883,17 

02 PLACAS TIPO C 03 R$ 1.283,33 R$ 3.849,99 

03 PLACAS TIPO D 10 R$ 2.517,457 R$ 25.174,57 

04 PLACAS TIPO E 05 R$ 2.517,457 R$ 12.587,28 

05 PLACAS TIPO F 08 R$ 2.517,457 R$ 20.139,65 

06 PLACAS TIPO G 09 R$ 2.517,457 R$ 22.657,11 

07 PLACAS TIPO H 06 R$ 2.517,457 R$ 15.104,74 

08 PLACAS TIPO J 05 R$ 2.517,457 R$ 12.587,28 

09 PLACAS TIPO K 02 R$ 2.517,457 R$ 5.034,91 

10 PLACAS TIPO L 01 R$ 2.517,457 R$ 2.517,457 

11 PLACAS TIPO M 01 R$ 2.517,457 R$ 2.517,457 

12 PLACAS TIPO O 02 R$ 2.517,457 R$ 5.034,91 

TOTAL  101   
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ANEXO III  

MODELO “A” 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

IDENTIFICAÇÃO 

Empresa: 

 

CNPJ: 

Representante Legal: CPF: 

 

 

 

Para fins de participação no Pregão nº 12/2017, o licitante acima identificado DECLARA: 

 

1. Consoante o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido 

pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal 

empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em 

qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 

(quatorze). 

Local/Data/Assinatura: 

_________________, _____/______/______, ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação:  

1) Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique o órgão (ou empresa) 

emissor. 
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ANEXO III 

MODELO “B” 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/2006 OU COOPERATIVA NOS 

TERMOS DA LEI 11.488/2007. 

A empresa 

_____________________________________________________________, inscrita no CNPJ nº 

_____________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) 

___________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

_______________ e do CPF nº _______________________, DECLARA, para fins do disposto do 

Edital, do PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2017, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas 

da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:  

(      ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 

14/12/2006;  

(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar 

nº 123, de 14/12/2006.  

(   ) COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007. 

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 

4º do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006. 

________________________, __ de _______ de 2016 

_________________________________________________________________ 

Nome:  

Cargo:  

RG:  

OBS.  1) Assinalar com um “X” a condição da empresa. 

2) Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da Sessão, antes e 

separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e Habilitação) exigidos nesta licitação, pelas 

empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido 

previsto na Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal 4.830/07 ou Lei Federal 

11.488/2007. 
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ANEXO III 

MODELO “C” 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE 

HABILITAÇÃO 

 

A empresa ____________________________________________, inscrita no CNPJ 

n°___________________________, sediada em _______________________ por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a)______________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 

______________ e do CPF no _______________, DECLARA, que a empresa atende a todos os 

requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço 

oferecido os quais atendem plenamente ao Edital. 

 

Local, _____de___________ de 2016 

 

______________________________________________ 

(Representante legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS 
  Central Permanente de licitações – CPL 

  

 
 

ANEXO III 

MODELO “D” 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 

A empresa ___________________________, signatária, inscrita no CNPJ sob o n.º 

_______________, sediada na ____________________(endereço completo), por seu representante 

legal, declara, sob as penas da lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que 

até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que 

contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. 

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus 

termos. 

 

Local, _____de___________ de 2016 

 

______________________________________________ 

(Representante legal) 
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ANEXO III 

MODELO “E” 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

                           (Identificação completa do representante da licitante), como representante 

devidamente constituído de (Identificação completa da licitante), doravante denominada Licitante, 

para fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação do Edital), declara, 

sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da 

proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido 

com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da 

licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de 

qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer 

meio ou por qualquer pessoa; 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 

outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou 

não da referida licitação; 

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da 

(identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da 

abertura oficial das propostas; e 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la. 

São Luís (MA), 

 

(Representante legal do licitante no âmbito da licitação, com identificação completa) 
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ANEXO IV 

MINUTA DO CONTRATO 

 

PROCESSO: 160-57082/2016      

Contrato n° 

Contratação de empresa para fornecimento e instalação de 

101 placas indicativa de sinalização turísticas para atender o 

Programa de Estruturação e Dinamização Turística do 

Município de São Luís. 

 

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, o MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, por 

intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrita no CNPJ sob o n.º 06.307.102/0001-30, com sede na Rua da Palma, nº 53, centro, 

neste ato representado por seu titular o Sr. Sr. MARIA DO SOCORRO ARAÚJO, CPF nº .149.807-

72, residente e domiciliado nesta Cidade, na Rua Paparaubas, nº 01, apt 302 – São Francisco, nesta 

cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado, a 

....................................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

(MF) sob o nº .................................................., Inscrição Estadual  Isenta, com sede na Rua 

................................. CEP: ......................, na cidade de .........................., neste ato representado 

legalmente pelo seu presidente o Sr. ............................. , brasileiro, ......................, portador da 

carteira de identidade nº ........................, SSP/SP, CPF: ............................................ com endereço 

residencial à Rua ...........................................,CEP: .........................., cidade de ......................., 

doravante denominada simplesmente CONTRATADA, firmam o presente Contrato, em conformidade  

com a Lei Federal n.º  8.666/93, e suas alterações posteriores, legislação que rege a espécie, 

atendidas as cláusulas e condições que se anunciam a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Fornecimento e instalação de 101 placas indicativa de sinalização turísticas para atender o Programa 

de Estruturação e Dinamização Turística do Município de São Luís, de acordo com as especificações 

constantes no Termo de Referência e seus anexos.  

 

CLÁUSUAL SEGUNDA - QUANTITAVOS E ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

Os elementos turísticos descriminados no objeto do presente Termo de Referência deverão ser 

instalados mediante a orientação técnica da Secretaria Municipal de Turismo - SETUR, da Secretaria 

Municipal de Trânsito e Transporte Urbano – SMTT e de acordo com o mapeamento das placas 

realizado pelo Instituto da Cidade – INCID para a aplicação adequada da sinalização turística à rede 

viária existente, observadas as quantidades e especificações a seguir: 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O quantitativo da contratação será conforme quadro descritivo 

abaixo: 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - As especificações foram definidas mediante o padrão estabelecido no 

Guia Brasileiro de Sinalização Turística, a tipologia das placas a serem implantadas no que se refere à 

composição, tamanho, quantidade, pictogramas, cores e compatibilizações necessárias para o 

desenvolvimento de um eficiente sistema de sinalização turística. Devendo ser observado o seguinte: 

 

a) Placas - Confeccionadas sem emenda, com fundo, letras, símbolos e tarjas em película 

refletiva – Tipo A, exceto a cor preta que deverá ser impressa em película não refletiva. 

b) Suportes - Deverão ser fornecidos suportes simples em aço carbono galvanizado de sessão 

circular com costura e pontas lisas. Deverão ser fornecimentos conjuntos de suporte com 

braço projetado, em aço carbono galvanizado de seção circular com costura e pontas lisas 

respeitando as dimensões fornecidas no projeto. 

c) Serviços - Na implantação das placas, bem como dos suportes simples e dos conjuntos de 

suporte com o braço projetado, deverá ser fornecido todo material necessário para instalação 

e fixação das referidas placas e demais acessórios especificados para sua adequada 

implantação. Durante o período de garantia a empresa contratada será responsável pela 

manutenção das placas.  

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – As placas de sinalização serão confeccionadas conforme 

detalhamento a seguir: 

 

a) PLACAS E SUPORTES DAS PLACAS TIPO B / TIPO C 

                                

Nº 

DESCRIÇÃO  MATERIAL QTD 

01 PLACA DE 1,8M X 0,5M CHAPA GALVANIZADA 01 

02 TUBO GALVANIZADO 5” (PAREDE DE 4,5) 

 

DIN2440 01 

03  TUBO GALVANIZADO 4” (PAREDE DE 4,05) DIN2440 01 

04 REDUÇÃO  AÇO CARBONO 01 

05  PORCA SEXTAVADA M12-ZF CLASSE 8,5 08 

06 PARAFUSO SEXTAVADO M12X40-ZF CLASSE 8,5 08 

Nº DESCRIÇÃO  QTD 

01 PLACAS TIPO B 49 

02  PLACAS TIPO C 03 

03 PLACAS TIPO D 10 

04 PLACA TIPO E 05 

05 PLACAS TIPO F 08 

06 PLACAS TIPO G 09 

07 PLACAS TIPO H 06 

08 PLACAS TIPO J 05 

09 PLACAS TIPO K 02 

10 PLACAS TIPO L 01 

11 PLACA TIPO M 01 

12 PLACA TIPO O 02 

TOTAL  101 
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07 MOLDURA EM METALON GALVANIZADO 20X20. ABAS 

IGUAIS 1.1/4” X 1.1/4”X1/8” 

AÇO CARBONO 01 

08 ABRAÇADEIRA 31/4”X3,17MM AÇO CARBONO 03 

09 BARRA CHATA DE ¾”X1/8” AÇO CARBONO 03 

 

b) PLACAS E SUPORTES DAS  PLACAS TIPO D / TIPO E/ TIPO F/ TIPO G/ TIPO H/  TIPO J/ TIPO 

K/ TIPO L/ TIPO M / TIPO O 

 

CLÁUSULA QUARTA - PRAZO DE EXECUÇÃO 

Nº DESCRIÇÃO  MATERIAL QTD 

01 PLACA DE 2,40M X 1,20M CHAPA GALVANIZADA 01 

02 TUBO GALVANIZADO 5” (PAREDE DE 4,5) DIN2440 01 

03  TURBO GALVANIZADO 4” (PAREDE DE 4,05) DIN2440 01 

04 REDUÇÃO  AÇO CARBONO 01 

05  PORCA SEXTAVADA M12-ZF CLASSE 8,5 08 

06 PARAFUSO SEXTAVADO M12X40-ZF CLASSE 8,5 08 

07 MOLDURA EM METALON GALVANIZADO20X20. ABAS 

IGUAIS 1.1/4” X 1.1/4”X1/8” 

AÇO CARBONO 01 

08 ABRAÇADEIRA 31/4”X3,17MM AÇO CARBONO 03 

09 BARRA CHATA DE ¾”X1/8” AÇO CARBONO 03 

        

                                      T E M P O 

       A Ç Ã O 

 

 

2 0 16 

1º mês 2º mês 

1. Produção das Placas de Sinalização   
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O prazo máximo para a entrega do objeto do presente será de até 60 (sessenta) dias a contar da data 

de assinatura do contrato, observado cronograma de implantação abaixo: 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - A execução dos serviços de implantação será autorizada através de Ordem 

de Serviço – O.S. expedida pela Prefeitura Municipal de São Luís, por meio da Secretaria Municipal de 

Turismo.  

 

CLÁUSULA QUINTA - GARANTIA DOS ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO 

Durante o período de 12 (doze) meses a contratada deverá manter os elementos objeto do presente 

Termo de Referência em garantia a qual incluirá a limpeza e conservação das placas, suportes e 

braços projetados. A pintura dos elementos terá garantia mínima de 24 (vinte e quatro meses), 

contados da data de sua instalação.   

 

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR ESTIMADO 

Estima-se, para a referida aquisição, o valor máximo de R$ 193.000,00 (cento e noventa e três mil 

reais). 

PARÁGRAFO ÚNICO - Os recursos para a aquisição dos elementos de sinalização turística são 

parcialmente provenientes do Contrato de Repasse nº. 0247797-48/2007, firmado entre o Município 

de São Luís /MA e o Ministério do Turismo representado pela Caixa Econômica Federal. Os recursos 

do Contrato de repasse são complementados por contrapartida do Município. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento será realizado em moeda corrente nacional, da seguinte forma: 

a) Após a validação pela Caixa Econômica Federal dos documentos e serviços executados.  

b) O pagamento será efetuado pela Caixa Econômica Federal – CEF, através de ordem bancária, 

mediante a apresentação da nota fiscal, devidamente atestada pela SETUR de que os 

materiais licitados bem como os serviços executados foram realizados de acordo com as 

exigências do Edital e seus anexos. 

c) No preço apresentado pela empresas contratante estão incluídos todos os custos referentes a 

impostos, taxas, seguros, fretes, despesas com instalação, indenização devido a terceiros por 

fatos oriundos dos serviços e fornecimentos contratados, além de quaisquer outras despesas 

incidentes sobre o contrato, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a entrega das 

propostas. 

 

CLÁUSULA OITAVA -  DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

a) Cabe exclusivamente à contratada a responsabilidade integral por todos os prejuízos causados 

à Cidade de São Luís, aos usuários ou a terceiros, decorrentes dos serviços prestados 

relativos ao objeto em questão, sem que a fiscalização exercida pelos órgãos competentes 

exclua ou atenue esta responsabilidade. 

b) Fica estabelecido que os preços unitários incluam todos os custos diretos e indiretos para a 

execução das obras, de acordo com as condições previstas nas Especificações e nas Normas 

indicativas neste Termo de Referência e demais documentos da licitação, constituindo assim 

sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados. A empresa contratada será 

Turística 

2. Instalação das Placas de Sinalização 

Turística 

  



  PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS 
  Central Permanente de licitações – CPL 

  

 
responsável pelo fornecimento e implantação das placas, inclusive transporte, equipamentos 

para implantação, escavação, compactação, formas, concreto, aço, remoção dos entulhos. 

c) A empresa contratada deverá entregar os seguintes documentos: Planilha orçamentária 

atualizada, planilha com composição de BDI, Composição de encargos sociais, declaração de 

Manutenção e Operação do objeto contratado.   

d) A empresa contratada deverá cumprir todas as condições estabelecidas neste contrato e seus 

anexos; 

e) Qualquer situação não prevista neste instrumento deverá ser comunicada ao contratante por 

escrito. 

 

CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 

I. Prestar todas as informações e esclarecimentos que se fizerem necessários à boa realização do 

serviço pelo CONTRATADO; 

II. Efetuar o pagamento do serviço, mediante a apresentação de Nota fiscal e relatório fotográfico 

pela CONTRATADA, além de planilha com os serviços executados aprovados pela CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL; 

III. Reter todos os impostos obrigatórios regidos por Lei; e  

IV. Comunicar imediatamente à CONTRATADA ou a seu representante autorizado qualquer defeito ou 

deficiência que venha constatar nos serviços medidos.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 

I. O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a 

CONTRATADA as sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, facultada à CONTRATANTE, em 

todo caso, a rescisão unilateral, assegura a ampla defesa e o contraditório.  

II. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por 

parte da CONTRATADA, na forma da lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO 

I. A fiscalização da execução do contrato será exercida por um representante da CONTRATANTE, 

nomeado através de portaria. 

II. A fiscalização não exclui e nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer 

irregularidades, ou ainda resultante de imperfeições técnicas, vício redibitório e, na ocorrência deste, 

não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.  

III. A CONTRATANTE reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto do presente contrato, 

se considerados em desacordo ou insuficientes, conforme os termos discriminados na proposta da 

CONTRATADA neste projeto.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

Os recursos para cobrir as despesas decorrentes da aquisição do objeto deste termo estão 

consignados no: 2369502412.316 – Segmentação e Estruturação de Produtos Turísticos. Elemento de 

Despesa: 3.3.90.9; Fonte 112. Contrato de Repasse N°0247797- 48/2007 – Programa: Turismo no 

Brasil Ministério do Turismo/ Caixa Econômica Federal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

O presente contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2016, podendo ser prorrogado conforme 

estabelece a lei 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e na ocorrência de qualquer das hipóteses dos 

artigos 77 a 80 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 

A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização da execução do contrato será exercida por um representante da CONTRATANTE, 

nomeado através de portaria. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS  

Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:  

a) Termo de Referência e seus anexos; 

 b) proposta da contratada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA ALTERAÇÃO 

O presente contrato poderá ser alterado, observadas as devidas justificativas, desde que por força de 

circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 65, da Lei nº. 8.666/93, mediante 

termo aditivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA- DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO 

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela CONTRATANTE, 

na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo 

de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pelo setor 

competente. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – FORO 

Fica eleito o foro da comarca de São Luís, capital do Estado do Maranhão, com renúncia expressa de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente 

instrumento. 

 

E, assim, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o 

presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito.  

São Luís (MA),     de            de 2016. 

 

CONTRATANTE: ___________________________ 

CONTRATADA: _____________________________ 

TESTEMUNHA: _____________________________ 

TESTEMUNHA: _____________________________ 

 

 

 


