
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA 
CNPJ 46.694.121/0001-81 
Rua Prudente de Moraes, n° 93, Centro, Santa Branca 
- SP, CEP 12380-000 
Tel.: (0xx12) 3972-6620 – Fax: 3972-0104 
 

 

 
 
 
 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 
PROCESSO: 19/2016 

 
 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO 

TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA, NOS TERMOS DO CONTRATO DE 
REPASSE Nº 807558/2014, CELEBRADO COM A  UNIÃO FEDERAL, REPRESENTADO 
PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO 
TURÍSMO E O MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA”,  CONFORME MEMORIAL 
DESCRITIVO, PROJETO EXECUTIVO, PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA E 
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. 
 

 
 
 
APRESENTAÇÃO E ABERTURA: SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
BRANCA– Rua Prudente de Moraes, 93, Centro, Santa Branca – SP, telefone (12) 3972-6620.  
 
DATA PARA A APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: até 15/03/2016 às 09h.  
Os trabalhos de abertura dos envelopes documentação serão iniciados imediatamente após o 
término do prazo acima em ato público.  
 
RETIRADA DO EDITAL, ESCLARECIMENTOS e IMPUGNAÇÕES:  
Setor de Licitações - Rua Prudente de Moraes, 93, Centro, Santa Branca – SP, telefone (12) 3272-
6620, e-mail: licitacaosantabranca@hotmail.com.  
Os interessados poderão solicitar esclarecimentos por escrito, até o prazo de dois dias úteis 
anteriores a data da entrega dos envelopes. 
Os esclarecimentos prestados serão disponibilizados via email (licitacaosantabranca@hotmail.com) e 
encaminhados aos interessados nos Termos do Anexo I. 
Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no Diário 
Oficial do Estado, Poder Executivo, Seção I. A Imprensa Oficial disponibiliza versão eletrônica do 
DOE, no endereço eletrônico: http://www.imprensaoficial.com.br e no Diário Oficial da União. 
 
O aviso referente a este certame será publicado no Diário Oficial do Estado - D.O.E., Poder 
Executivo, Seção I, no Diário Oficial da União, no Jornal O Estadão, no Jornal Diário da Região e no 
Quadro de Avisos da Prefeitura de Santa Branca, em cumprimento ao disposto no Art. 21, da Lei 
8666/93.  
 
VISTORIA:  
A licitante interessada em participar deste certame poderá vistoriar, com o acompanhamento de 
servidor desta Prefeitura, os locais onde será implantado a sinalização turística, durante o período 
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compreendido entre a data de publicação deste Edital e um dia anterior a data prevista para a 
abertura dos envelopes documentação, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de 
dificuldade existente, mediante prévio agendamento de horário junto ao Depto de Engenharia da 
Prefeitura de Santa Branca pelos telefones: (12) 3272-1289 ou 3972-6620 ramal 25. 
 
 
1 - CONSIDERAÇÃO INICIAL  
A presente licitação é regida pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações e 
pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterada pela Lei Complementar nº 
147, de 07 de agosto de 2014.  
 
2 - ANEXOS DO EDITAL E RESERVA DE RECURSOS  
2.1- Integram este Edital os Anexos: 
 

 ANEXO I - RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL; 

 ANEXO II - MEMORIAL DESCRITIVO ; 

 ANEXO III - PROPOSTA COMERCIAL ; 

 ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO; 

 ANEXO V - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
(APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES – subitem 4.4); 

 ANEXO VI- DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO; 

 ANEXO VII- DECLARAÇÃO (parágrafo único do Artigo 117 da Constituição do Estado de São 
Paulo); 

 ANEXO VIII - CARTA CREDENCIAL; 

 ANEXO IX - ATESTADO DE VISTORIA; 

 ANEXO X – PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA; 

 ANEXO XI - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO; 

 ANEXO XII –  TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO (DEVERÁ INTEGRAR O CONTRATO A SER 
ASSINADO); 
 

2.2- A despesa, orçada em R$ 251.179,60 (Duzentos e cinquenta e um mil, cento e setenta e nove 
reais e sessenta centavos), conforme Memorial Descritivo, planilha quantitativa e orçamentária e 
Cronograma Físico Financeiro, onerará o recurso orçamentário, reservado na funcional programática: 
 

 02.05.03.23.695.0100.1006.4490.51.99.05 - Ficha 173 – Esporte, Cultura e Turismo; 
 02.05.03.23.695.0100.1006.4490.51.99.01 - Ficha 174 – Esporte, Cultura e Turismo 

 
3 - REGIME DE EXECUÇÃO  
A execução dos serviços será feita sob o regime de empreitada por menor preço global.  
 
4 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DE HABILITAÇÃO  
4.1- Poderão participar desta licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto 
licitado e que atendam aos requisitos de habilitação previstos neste Edital;  
4.1.1- Para a participação os interessados deverão apresentar prova de inscrição no CADASTRO DE 
FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA 
(CADFOR da PMSB)ou na forma do item 4.3.  
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4.2- Não podem participar desta licitação as empresas:  
4.2.1- Estrangeiras que não funcionem no País;  
4.2.2- Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;  
4.2.3- Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e impedimento de 
contratar com esta Administração nos termos do inciso III do artigo 87 da lei 8.666/93 e suas 
alterações;  
4.2.4- Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02;  
4.2.5- Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10º da Lei 9.505/98;  
4.2.6- Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas.  
4.2.7- Não cadastradas que não preencham as condições de cadastramento prevista no “item 4.3”. 
 
4.3- Será também aceita a participação dos licitantes que atenderem a todas as condições exigidas 
para cadastramento, apresentando para a Comissão Permanente de Licitações, até o terceiro dia 
anterior à data de recebimento das propostas, toda documentação relacionada nos itens 4.6.1 e 
4.6.2;  
4.3.1- O restante da documentação, relacionada nos itens 4.6.3 a 4.6.5, deverá ser entregue na data 
fixada para o recebimento das propostas, no envelope nº 1 (Habilitação);  
4.4- As ME e EPP deverão apresentar Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte 
visando ao exercício do direito previsto nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº. 123/06, que 
deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo V deste Edital, e apresentada FORA 
dos Envelopes nº. 1 (Habilitação) e 2 (Proposta Comercial).  
4.5- Os licitantes cadastrados no CADFOR da PMSB, deverão apresentar no Envelope nº 1 
(Habilitação):  
4.5.1- Prova de inscrição válida no CADFOR da PMSB, observando-se que o cadastro deve ter 
classificação pertinente à categoria do objeto desta licitação;  
a) Se no cadastro junto ao CADFOR da PMSB não constar algum dos documentos exigidos nos itens 
4.6.2- Regularidade Fiscal e Trabalhista e 4.6.5- Qualificação Econômico-Financeira deste Edital, ou 
se esses documentos estiverem com a validade vencida ou desatualizados, o licitante deverá 
apresentar documento equivalente válido; 
b) Sob as penalidades legais, o licitante é obrigado a declarar a superveniência de fato impeditivo de 
sua habilitação, se o fato ocorreu após a data da emissão do CADFOR da PMSB;  
c) A Comissão Permanente de Licitações realizará diligência ao sistema do CADFOR da PMSB e as 
informações serão impressas e juntadas ao respectivo processo;  
4.5.2- Documentação Complementar descrita no item 4.6.3;  
4.5.3- Documentação relativa à Qualificação Técnica relacionada no item 4.6.4;  
4.5.4- Documentação relativa à Qualificação Econômico-Financeira relacionada no item 4.6.5;  
 
4.6- DOCUMENTAÇÃO COMPLETA  
4.6.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso:  
a) Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;  
a1) Os documentos descritos no subitem “a” deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 
da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor; 
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b) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a 
atividade assim o exigir;  
 
4.6.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);  
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do 
certame;  
c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede 
do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões:  
c1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, 
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal;  
c2) Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços expedida 
pela Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa de Débitos Tributários expedida pela Procuradoria 
Geral do Estado de São Paulo, nos termos da Resolução Conjunta SF/PGE 03, de 13/08/2010 ou 
declaração de isenção ou de não incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as 
penas da lei;  
c3) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, expedida pela 
Secretaria Municipal de Finanças;  
d) Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social - INSS mediante a apresentação da 
CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva com Efeitos de Negativa;  
e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da 
apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;  
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos 
Trabalhistas, nos termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943.  
g) A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente 
será exigida para efeito de assinatura do contrato;  
g1) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição;  
g2) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 
dois dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério da Prefeitura Municipal de Santa Branca, para a regularização da documentação, pagamento 
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa;  
g3) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem “g2” implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais, procedendo-se a convocação 
dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório.  
 
4.6.3- DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR  
a) Declaração de Situação Regular perante o Ministério do Trabalho, conforme inciso V, art. 27 da Lei 
8.666/93, de acordo com o Anexo VI deste Edital; 
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b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal do licitante, 
assegurando que o mesmo atende as normas relativas à saúde e segurança do trabalho (parágrafo 
Único, artigo 117 da Constituição Estadual), de acordo com Anexo VII deste Edital;  
 
4.6.4- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  
c)- documentos relativos à qualificação técnica: 
c.1)- registro ou inscrição atualizado da licitante, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 
CREA e ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, dentro do seu prazo de validade. 
c.1.1)-   se a licitante pertencer a outra região, e consagrar-se vencedora do certame deverá 
apresentar registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e ou 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, atualizado, com visto do respectivo Conselho no Estado 
de São Paulo; 
Capacidade técnico-operacional 
c.2)- comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto de licitação. A comprovação de capacidade 
técnica dar-se-á mediante atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
com área de construção mínima de 50% (cinquenta por cento)  do  objeto  desta  licitação,  
observado  o  disposto  na  Súmula  n.  24  do  TCE, contendo as seguintes informações: 
- objeto do contrato; 
- nome do(s) profissional(is) responsável(is) pelas(s) obras/serviços; 
- quantificação principal; 
- local; 
- período de execução; 
Capacidade técnico-profissional 
c.3)-  A capacitação  técnico-profissional  diz  respeito  à  comprovação  fornecida  pelo licitante de 
que possui em seu  quadro permanente,  profissional, detentor de Certidão de Acervo Técnico - CAT, 
por execução de obra ou serviços de características semelhantes às do objeto licitado; 
c.3.1)- Admitir-se-á a comprovação dos serviços pelo somatório de mais de um atestado de 
execução; 
c.3.2)- Admitir-se-á como meio comprobatório de que o Responsável Técnico, faz parte do Quadro 
permanente de Pessoal da empresa licitante,nos Termos da Súmula 25 do Tribunal de Contas, toda e 
qualquer documentação que demonstre que o profissional possui vínculo com o licitante, seja na 
qualidade de sócio, empregado, prestador de serviços, etc. 
c.3.3)- Comprovação de que a empresa disponibiliza máquinas e equipamentos considerados 
essenciais para as instalações dos serviços para o cumprimento do objeto da licitação, relacionando-
os de forma detalhada, em atendimento ao disposto no parágrafo 6º do artigo 30 da Lei 8.666/93; 
c.3.4)- Os  profissionais  indicados  pela licitante,  para fins  de comprovação  técnica, deverão 
participar da obra/serviços licitada durante toda a execução do contrato, admitindo-se a substituição 
por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração; 
 
c.4) Atestado de Vistoria, caso o licitante venha solicitar, conforme Anexo IX deste Edital. 
 
 
4.6.5- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  
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a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica.  
 
4.7- Todos os documentos deverão, quando for o caso:  
4.7.1- Estar em plena validade na data fixada para a apresentação dos envelopes;  
a) Na hipótese de não constar prazo de validade, serão aceitos como válidos os documentos 
expedidos até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data fixada para a apresentação dos 
envelopes;  
4.7.2- Ser apresentados em original ou por cópia autenticada, salvo os documentos obtidos por meio 
eletrônico, os quais a Comissão Permanente de Licitações confirmará a veracidade por meio de 
consulta à Internet, diretamente nos respectivos “sites” dos órgãos expedidores;  
a) A autenticação poderá ser feita, ainda, mediante cotejo da cópia com o original, pela Comissão 
Permanente de Licitações. 
4.8- Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a 
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;  
4.9- Não serão aceitos protocolos de pedidos de certidões ou de outros documentos exigidos neste 
Edital;  
4.10- A documentação apresentada destina-se exclusivamente à habilitação da interessada na 
presente licitação, não implicando em qualquer processo de cadastramento para futuras licitações;  
4.11- A documentação deverá ser entregue em envelope fechado, indicando na sua parte externa:  
 
 

 
 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016 
PROCESSO: 19/2016 

"ENVELOPE nº 1 - HABILITAÇÃO" 
DENOMINAÇÃO DA EMPRESA e CNPJ 

 

 

 
 
5 - PROPOSTA COMERCIAL  
5.1- O Anexo III deverá ser utilizado para a apresentação da proposta. A Proposta deverá ser 
datilografada ou impressa, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso 
corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem cotações alternativas, datada e 
assinada pelo representante legal do licitante ou pelo procurador. “É imprescindível que a licitante 
demonstre TAMBÉM o detalhamento dos valores para os serviços, conforme discriminado na 
Planilha Orçamentária”. 
 
5.2- Deverão estar consignados na proposta:  
5.2.1- A denominação, CNPJ, endereço/cep, telefone/fax, e-mail do licitante e data;  
5.2.2- Valores referentes a material, mão-de-obra e subtotal por item de serviço e BDI (Benefícios e 
Despesas Indiretas) em algarismos e o preço total em algarismos e por extenso, expressos em 
moeda corrente nacional, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, 
incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais 
encargos, assim como todas as despesas diretas ou indiretamente relacionadas com a integral 
execução do objeto da presente licitação; tais como: materiais, mão de obra, equipamentos, 
transportes, cargas, seguro, encargos sociais e trabalhistas, taxas e impostos, inclusive alvarás, 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA 
CNPJ 46.694.121/0001-81 
Rua Prudente de Moraes, n° 93, Centro, Santa Branca 
- SP, CEP 12380-000 
Tel.: (0xx12) 3972-6620 – Fax: 3972-0104 
 

 

 
acréscimos decorrentes de trabalhos noturnos, dominicais e feriados para cumprimento do prazo e 
regime de execução e quaisquer outras que ocorram relacionadas com o custo para a consecução do 
objeto desta licitação, além daquelas exigidas pelo CREA ou CAU. 
5.2.3- Prazo de execução dos serviços de 04 (quatro) meses contados a partir da data de 
recebimento pela Contratada da Autorização para Início dos Serviços;  
5.2.4- Prazo de garantia dos serviços que não poderá ser inferior a 12 (doze) meses contados da data 
de emissão do Termo de Recebimento Definitivo;  
5.2.5- Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da data 
prevista para abertura dos envelopes documentação;  
5.2.6- Declaração de que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos 
referentes ao objeto licitado;  
5.2.7- Declaração de que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no Memorial 
Descritivo;  
5.2.8 – A Proposta deverá acompanhar Planilha discriminando o Detalhamento dos valores para os 
serviços, em conformidade com a  “Planilha Orçamentária” – a execução de implantação de 
sinalização Turística. 
5.3- Serão consideradas classificadas as propostas que atenderem integralmente às disposições 
deste Edital;  
5.4- Serão desclassificadas as propostas que apresentem preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade da própria licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração. 
5.5- A proposta comercial deverá ser entregue em envelope fechado, indicando na sua parte externa: 
 
 
 
 

  
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016 

PROCESSO: 19/2016 
“ENVELOPE nº 2 - PROPOSTA COMERCIAL”  

DENOMINAÇÃO DA EMPRESA e CNPJ 
 

 

 
 
6 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS E CRITÉRIOS DE DESEMPATE  
6.1- Serão consideradas classificadas as propostas que atenderem integralmente às disposições deste 
Edital, observando-se o disposto no art. 48, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações;  
6.2- A classificação observará a ordem crescente dos preços propostos. Para essa finalidade, a 
Comissão Permanente de Licitações tomará o preço global de cada proposta;  
6.3- Será considerada vencedora a proposta que apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL;  
6.3.1- Em caso de divergência entre os valores, prevalecerá o valor por extenso.  
6.4- Em caso de empate, a decisão se dará obrigatoriamente por sorteio, em sessão pública, para a 
qual serão convocados os interessados;  
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6.5- Será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e empresas de 
pequeno porte, que apresentarem propostas iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta 
primeira classificada;  
6.5.1- Dentre aquelas que satisfaçam as condições previstas no item 6.5, a microempresa ou 
empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada poderá apresentar proposta de 
preço inferior àquela considerada vencedora do certame;  
a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta;  
b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 6.5, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar 
nova proposta;  
b1) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, 
respeitada a ordem de classificação.  
6.5.2- O exercício do direito de preferência somente será aplicado se a melhor oferta não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;  
6.5.3- Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, serão 
convocadas as remanescentes cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no item 6.5, 
na ordem classificatória, para o exercício do direito de preferência;  
a) Na hipótese da não-contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não 
configurada a hipótese prevista no item 6.5.3, será declarada a melhor oferta aquela proposta 
originalmente vencedora do certame.  
 
 
7 - PROCEDIMENTOS ADOTADOS NA LICITAÇÃO E NA CONTRATAÇÃO  
7.1- Os envelopes nº 1 e nº 2 contendo, respectivamente, os documentos de habilitação e a proposta 
comercial deverão ser entregues na Comissão Permanente de Licitações, no SETOR DE LICITAÇÕES 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA – Rua Prudente de Moraes, 93, Centro, Santa 
Branca – SP, telefone (12) 3972-6620, até o horário previsto neste Edital para a apresentação da 
proposta. 
7.2- A licitante poderá fazer-se representar neste certame desde que, no início da sessão pública, seu 
representante legal apresente cópia do contrato social ou estatuto da empresa, no qual lhe é 
outorgado amplo poder de decisão. A apresentação do documento hábil (autenticado ou original) 
deve ser acompanhada pelo RG para comparação de que o portador é a pessoa nominada no 
documento. Aqueles que não estiverem devidamente credenciados poderão assistir aos trabalhos, 
incapacitados porém, de se manifestarem pelas respectivas empresas. 
7.2.1- Caso o representante legal da licitante delegue esta função para um terceiro, este deverá 
apresentar a Carta Credencial, conforme Anexo VIII deste Edital, ou procuração pública ou 
particular, acompanhada de documento comprobatório dos poderes de quem a outorgou.  
7.2.2- Não será admitido um mesmo representante para mais de uma licitante, nem de dois 
representantes ou mais para uma mesma licitante.  
7.3- Os trabalhos da Comissão Permanente de Licitações, objetivando a verificação das condições de 
participação e de habilitação dos interessados, serão iniciados em ato público no horário e local 
estabelecidos neste Edital.  
7.4- Abertos os envelopes nº 1 (documentação de habilitação), os documentos serão conferidos e 
rubricados pela Comissão Permanente de Licitações e pelos representantes presentes;  
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7.4.1- Os envelopes nº 2 (proposta comercial) dos licitantes inabilitados permanecerão fechados e 
deverão ser retirados pelos interessados no prazo de quinze dias corridos contados a partir da 
homologação, após o que serão inutilizados.  
7.5- Havendo concordância de todos os licitantes quanto às decisões da Comissão Permanente de 
Licitações tomadas na fase de habilitação e expressa desistência quanto à interposição de recurso 
poderá ocorrer, na seqüência, a abertura dos envelopes nº 2 (proposta comercial);  
7.5.1- Caso não ocorra a hipótese prevista no item 7.5, a Comissão marcará e divulgará, 
oportunamente, a data para a abertura dos envelopes nº 2 (proposta comercial).  
7.6- Das sessões lavrar-se-ão atas circunstanciadas nas quais serão registradas todas as ocorrências 
sendo, ao final, assinadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitações e pelos 
representantes devidamente credenciados.  
7.7- As comunicações referentes a este certame serão publicadas no DOE, Poder Executivo, Seção I e 
no Diário Oficial da União.  
7.8- As impugnações e recursos deverão ser formulados nos prazos e na forma dispostos na lei;  
7.8.1- As impugnações contra este Edital deverão ser dirigidas à Diretoria de Licitações e 
protocolizadas diretamente no Setor de Protocolo, localizado na Rua Prudente de Moraes, 93, 
Centro, Santa Branca – SP, aos cuidados da Comissão Permanente de Licitações– COPEL e dirigidos ao 
Prefeito Municipal de Santa Branca, no prazo de 48 horas; 
7.8.2- Os recursos contra os atos de habilitação ou de julgamento desta licitação deverão ser 
protocolados no SETOR DE PROTOCOLO localizado na Rua Prudente de Moraes, 93, Centro, Santa 
Branca – SP,  localizado na Rua Prudente de Moraes, 93, Centro, Santa Branca – SP, aos cuidados da 
Comissão Permanente de Licitações– COPEL e dirigidos ao Prefeito Municipal de Santa Branca;  
7.8.3- Admitem-se recursos por intermédio de  e-mail (licitacaosantabranca@hotmail.com), ficando a 
validade do procedimento condicionada à protocolização do original, nos respectivos setores no 
prazo de 48 horas.  
7.9- Os recursos contra as decisões da COPEL – Comissão Permanente de Licitações nas fases de 
habilitação e julgamento das propostas, após sua apreciação e mantida a decisão, serão 
encaminhados ao Prefeito Municipal para decidir sobre os mesmos, sendo que, em seguida: 
a) na fase de habilitação retomar-se-ão os procedimentos para o julgamento das propostas;  
b) na fase de julgamento da proposta comercial, se for o caso, promover-se-á a homologação do 
certame e adjudicação do objeto ao vencedor.  
7.10- A Administração convocará o vencedor da presente licitação para assinar o instrumento de 
contrato, no prazo de cinco dias úteis, contados da data da convocação, podendo ser prorrogado 
uma única vez, por igual período a critério desta Prefeitura, sob pena de decair do direito à 
contratação se não  fizer, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  
7.11- Para assinatura do contrato, a empresa adjudicatária deverá comprovar a prestação de 
garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, tomando-se por base 
para o cálculo o valor global Adjudicado;  
7.11.1- A garantia poderá ser prestada por uma das seguintes modalidades:  
a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;  
b) Seguro-garantia, na forma da legislação aplicável;  
c) Fiança bancária.  
7.11.2- O seguro-garantia deverá conter:  
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a) Nas condições especiais a seguinte ressalva: “Para todos os efeitos desta cláusula, não se observa 
o disposto no item 9.2 das condições gerais (Circular Susep No. 232 de 03 de junho de 2003), tendo 
em vista o que estabelece o inciso III do art. 80 da Lei No. 8.666/93”.  
7.11.3- A fiança bancária deverá conter:  
a) Prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do contrato;  
b) Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento que for devido, 
independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;  
c) Não poderá constar ressalva quanto à cobertura de multa administrativa, em consonância com o 
inciso III do artigo 80 da Lei 8666/93.  
7.11.4- Se efetuada por meio de caução em dinheiro, esta deverá ser recolhida junto às agências do 
Banco do Brasil S.A, ou demais bancos autorizados a receber receitas de DARE-SP, com fornecimento 
de comprovante de pagamento com autenticação digital. 
7.11.5- A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a celebração do contrato, 
caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando o adjudicatário às 
penalidades legalmente estabelecidas.  
 
8 - PRAZO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  
8.1- As condições de execução e recebimento estão dispostas nas Cláusulas Segunda e Terceira do 
Anexo IV - Minuta de Contrato. 
 
9 - PAGAMENTO E REAJUSTE 
9.1- As condições de pagamento e reajuste estão dispostas na Cláusula Quarta do Anexo IV - Minuta 
de Contrato. 
 
 
10 - SANÇÕES  
Aplicam-se à presente licitação as sanções previstas na Lei Federal nº. 8.666/93 e no Decreto 
Municipal nº 03, de 06 de janeiro de 2003. 
 
 
Santa Branca, 23 de fevereiro de 2016. 
 
 
 
 
________________________________ 
ADRIANO PEREIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I - RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL  
TOMADA DE PREÇOS n° 01/2016 
PROCESSO n° 19/2016 
 

Razão Social:  
 

 

CNPJ:  
 

 

Endereço:  
 

 

Cidade:  
 

 

Estado:  
 

 

Telefone:  
 

 

e-mail:  
 

 

Fax:  
 

 

 
Obtivemos, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.  
Local e data :_________________,         _____/_____/_____ 
Nome: ___________________________________________________ 
Senhor Licitante,  
Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria 
preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Setor de Licitações -, pelo e-mail 
licitacaosantabranca@hotmail.com ou pelo fax (12) 3972-0104. 
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Santa Branca da comunicação, por meio de 
fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, 
bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.  
Os esclarecimentos prestados serão disponibilizados por e-mail. 
 

mailto:licitacaosantabranca@hotmail.com
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ANEXO II - MEMORIAL DESCRITIVO  
TOMADA DE PREÇOS n° 01/2016. 
PROCESSO n° 19/2016 
 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO 

MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 807558/2014, 

CELEBRADO COM A  UNIÃO FEDERAL, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, POR 

INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO TURÍSMO E O MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA”,  CONFORME 

MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO EXECUTIVO, PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA E 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. 

 

Implantação de Sinalização Turística 

Município de Santa Branca – SP. 

 

 

 
 

 

 

Memorial Descritivo 
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Implantação de Sinalização Turística no Município De 
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6.1.5.Impressão das Informações__________________________________  

 

1. OBJETIVO 

 

 

Elaboração de projeto de sinalização vertical de identificação para os principais atrativos turísticos 

do Município de Santa Branca. 

 

Este projeto tem por objetivo: 

 

 Facilitar os deslocamentos de turistas e/ou visitantes por meio da instalação de sinalização 

vertical padronizada pelo Guia Brasileiro de Sinalização Turística (EMBRATUR, 2001).  

 

 Garantir segurança dos turistas em transito pelas rotas de viagem e, continuidade de 

informações ao longo do eixo principal.  

 

 Minimizar os tempos de deslocamentos entre os atrativos turísticos e o eixo principal, 

proporcionando, assim, maiores tempos de visitação aos locais de interesse dos turistas.  

 

2. SITUAÇÃO AMBIENTAL 

 

 

O projeto não prevê intervenção de área de proteção ambiental e/ou supressão de espécies, 

estando dispensado de aprovação nos órgãos competentes. 

 

 

3. MEMORIAL DESCRITIVO 

 

3.1. Definição gráfica das placas 

 

A diagramação das placas de sinalização de orientação de turismo obedece a um conjunto de 

critérios que objetivam garantir sua imediata identificação e correta assimilação das mensagens 

indicando aos usuários da via as rotas para os atrativos existentes, orientando sobre sua direção 

ou identificando estes pontos de interesse. 

As pranchas contendo as placas propostas encontram-se no Anexo I deste relatório. 
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3.1.1. Detalhamento das Placas 

 

A seguir serão apresentados os principais itens que compõe a diagramação das placas: 

 

Toponímia  

 

O alfabeto adotado é o mesmo utilizado pela CET-SP (Companhia de Engenharia de Tráfego da 

Cidade de São Paulo) corte manual, que corresponde ao “Standard Alphabets for Highway Signs – 

Série E/M” do “US Department of Transportation” (EUA), podendo existir no mercado nomes 

“fantasia” da mesma fonte.  

Nas traduções em inglês, relacionadas aos atrativos turísticos, o alfabeto utilizado é a 

ClearviewHwy-3-B padrão Itálica. 

 

Como padrão nas placas de orientação, adota-se altura de letra de 12,5 cm para os topônimos. No 

caso das placas de identificação dos atrativos, adota-se altura de letra de 12,5 cm para os 

topônimos principais e altura de letra de 8 cm para as traduções das mensagens. 

 

 

Seta  

 

Utiliza-se um único tipo de seta para cada sentido de orientação de direcionamento, sendo este 

horizontal, vertical, ou inclinado a 45º, independente da quantidade de mensagens por direção. A 

seta é colocada na extremidade da placa conforme o movimento indicado: seta à direita para 

movimento à direita, seta à esquerda para movimentos à esquerda e em frente. As dimensões da 

seta de direcionamento variam em função da altura da letra (Tabela 3.1). 
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Tabela 3.1 - Dimensões das Setas de Direcionamento 

        
 

 

Tarja / Borda  

 

 

 

São utilizadas tarjas horizontais e verticais na cor branca, nas extremidades superiores e inferiores 

e nas laterais da placa. 

 

A dimensão das tarjas, varia em função da altura da letra (Tabela 3.2). 
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Tabela 3.2 - Dimensões da Tarja/ Borda 

 
 

 

 

Pictograma  

 

Na sinalização de orientação de turismo são utilizados os pictogramas de Atrativo Turístico do Guia 

Brasileiro de Sinalização Turística. 

 

O pictograma utilizado será correspondente à categoria do atrativo turístico e é posicionado 

sempre junto à seta, entre esta e a mensagem, formando um conjunto único. 

 

As dimensões dos pictogramas variam em função da altura da letra (Tabela 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3.3 - Dimensões do Pictograma 
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Cores  

 

As cores da placa de orientação de turismo são:  

 

 Fundo da placa: cor marrom 

 Letras, setas e tarjetas: cor branca 

 

 

Pictograma:  

 

 Fundo: cor branca 

 Símbolo: cor preta 

 

 

3.2. Dimensionamento dos Textos 

 

 

O dimensionamento dos textos é definido de acordo com a altura adotada das letras. O 

comprimento das mensagens deverá ser calculado a partir da aplicação das tabelas de largura dos 

caracteres e espaçamento entre eles, que está expressa em unidades (Tabelas 3.5 a 3.12), 

conforme exemplo a seguir: 
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O comprimento da mensagem em centímetros é obtido pela soma das larguras e espaçamentos 

em unidades e multiplicada pelo fator de conversão relativo à altura da letra a ser utilizada (Tabela 

3.4). 

 

Tabela 3.4 - Fator de conversão da unidade de espaçamento para sistema métrico (cm) por altura 

de letra 

 
 

 

Tabela 3.5 - Largura das Letras Maiúsculas 

 
 

 

Tabela 3.6 - Largura das Letras Minúsculas 
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Tabela 3.7 - Largura dos Algarismos 

 
 

 

Tabela 3.8 - Dimensões dos Sinais Gráficos 
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Tabela 3.9 - Unidades de Espaçamento entre Letras Maiúsculas e Minúsculas 

 
 

 

Tabela 3.10 - Unidades de Espaçamento entre Letras Minúsculas 

 
 

 

Tabela 3.11 - Unidades de Espaçamento entre Letras Maiúsculas 
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Tabela 3.12 - Unidades de Espaçamento entre Algarismos 
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3.3. Dimensionamento e Diagramação das Placas 

 

 

a) espaçamento horizontal entre borda, seta, pictograma e mensagem. 
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b) espaçamento vertical entre borda, tarjas e mensagem 

 

 
 

 

A altura h utilizada para a tradução dos topônimos, sempre apresenta um nível menor ao da altura 

do topônimo principal. 
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Tabela 3.13 - Medidas dos espaçamentos horizontais e verticais 

 
 

 

 

 

c) placa de identificação bilíngüe (português e inglês): 
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Nas placas de identificação, a tradução do topônimo sempre será centralizada em relação ao 

espaçamento horizontal disponível na placa. 
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d) alinhamento vertical dos topônimos de turismo 

 

 
 

 

 

 

3.4 Substratos para placas de Orientação 

 

 

3.4.1. Designação Comercial: 

 

Alumínio Composto - ACM 

 

3.4.2. Aplicação: 

Painel laminado, composto por duas chapas de alumínio e núcleo de polietileno de baixa 

densidade, utilizado para confecção de placas de sinalização onde se exige alta resistência 

estrutural e mecânica, além de durabilidade, resistência à umidade, calor e intempéries. 
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3.4.3. Descrição do Produto: 

 

Núcleo composto de polietileno de baixa densidade com 2,6mm de espessura, e superfícies de 

chapas de alumínio tratadas com 0,3mm de espessura, resultando numa espessura total de 

3,0mm. O conjunto é laminado sob tensão controlada e pintado em processo eletrostático 

contínuo com polivinilideno fluorido (PVDF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4. Processo de Fabricação: 

 

Processo contínuo de produção baseado na extrusão de polietileno e na laminação deste com 

chapas de alumínio 
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3.4.5. Tipo de Pintura: 

 

 

Todo o painel ACM está coberto com uma camada de pintura aplicada por rolos eletrostáticos. 

 

Pintura de processo contínuo (coil-coated) kynar 500 ou hylar 5000 baseado em duas resinas de 

pintura, polivinilideno fluorido (PVDF) em conformidade com a norma AAMA605.2-92. 

 

Camada média de pintura de 30 micras. 

 

 

3.4.6. Requisitos Normativos: 

 

O painel ACM foi testado e aprovado, excedendo as expectativas conforme normas abaixo: 

 ASTM D-3363 – Dureza  

 ASTM D-2794 – Impacto 

 ASTM D-3359 – Adesão  

 

 ASTM D-2247 – Umidade  

 

 ASTM D-117 – Salt spray 3000 horas  

 

 ASTM D-2244 – Exposição ao intemperismo  

 

 ASTM D-822 – Envelhecimento 5000 horas  

 ASTM D-1308 – Resistência química 

 

 

3.4.7. Armazenamento: 

 

As chapas ACM acondicionadas em caixa de madeira, podem ser empilhadas até o número máximo 

de quatro caixas. 

 

Para o armazenamento não embalado devem ser tomadas as seguintes precauções: 

Os painéis devem ser armazenados horizontalmente numa palet ou prateleira por forma a evitar o 

seu empenamento ou encurvamento 
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Evitar empilhar painéis com diferentes tamanhos; as superfícies das placas maiores poderão ser 

arranhadas pelas arestas das placas menores. 

Armazene os produtos em racks, selecionando-os por tamanho 

 

 

3.4.8. Dados Técnicos: 

 

Tabela 3.1 - Dados técnicos 

 

Espessura Nominal 

REFERÊNCIA 3 MM  

    

     

 Massa Específica (kg/m2) NBR-15649 3,80  

     

 Dimensão (mm) ISO-4586 +/- 5  

 Integridade após intemperismo de 300 horas (aspecto NBR-15649 Inalterado  

 visual)    

 Resistência à Tração, limite de escoamento (MPa) NBR-15649 40  

     

 Resistência à Tração, limite de escoamento (MPa) NBR-15649 60  

     

 Alongamento (%) NBR-15649 15,8  

     

 Resistência a Abrasão (L) ASTM-968 >40  

     

 Dilatação Térmica Linear (mm/m 100ºC) - 2,4  

     

 Coeficiente de Transmissão Térmica (W/m2.K) ASTM C-177 5,65  

     

 Dureza Lápis ASTM D-3363 B  

 Aderência NBR-14125 Gr 0  
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3.4.9. Cores: 

 

Verso pintado na cor preta protegida com filme de proteção e face principal pintada ou no 

alumínio natural conforme projeto de sinalização. 

 

 

3.4.10. Dimensões e Acabamentos: 

 

Dimensão padrão da chapas = 1,25 x 5,00 m ou 1,50 x 5,00 m (outras dimensões sob consulta) 

 

Acabamento = Pintura PVDF 

 

 

 

 

3.4.11. Limpeza e Conservação: 

 

 

Antes da aplicação da película refletiva, o painel ACM deverá ser limpo com álcool isopropílico ou 

outro solvente apropriado seguindo as recomendações do fabricante da película (evitar produtos 

alcalinos). 

 

Caso o laminado esteja engordurado ou sujo devido ao manuseio, ele pode ser limpo com pano 

úmido e detergente neutro (não alcalino) e enxaguado com água em abundância, porém, 

recomenda-se secagem e aclimatação por 48 após este procedimento para secagem completa. 

 

 

3.5. Suportes para Placas – Colunas e Braços Projetados: 

 

 

3.5.1. Material: 

 

Suportes metálicos confeccionadas com chapas de aço carbono com costura, conforme norma 

NBR6591, exceto as tampas de vedação que serão em PVC. 

 

3.5.2. Acabamento do Produto: 
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Galvanizado por imersão à quente (inclusive o interior das colunas cilíndricas), com zincagem de 

acordo com a NBR-6323, com revestimento conforme segue: 

 

Após as operações de furação e soldagem todas as peças deverão ser submetidas a submetidas a 

galvanização à quente para proteção contra corrosão. 

 

 

3.6. Películas Refletivas: 

 

Para a confecção das placas deste projeto, foi definida a utilização de películas refletivas no padrão 

alta intensidade (tipo III-A), tanto para o fundo da placa quanto para os textos, visto que o mesmo 

cumpre os requisitos necessários para sinalização do local escolhido. A seguir serão apresentadas 

as principais características deste material: 

 

As películas refletivas do tipo III-A são constituídas tipicamente por lentes prismáticas gravadas em 

resina sintética transparente e selada por um fina camada de resina, que lhe confere com 

superfície lisa e plana metalizadas, gravadas em uma resina sintética transparente e selada por 

uma fina camada de resina, que lhe confere uma superfície lisa e plana, que permite apresentar a 

mesma cor, quer durante o dia, quer à noite, quando observadas à luz dos faróis de um veículo. As 

películas devem ser resistentes as intempéries e possuir um adesivo sensível à pressão, protegido 

por um filme siliconizado, de fácil remoção. São utilizadas normalmente nas cores branca, amarela, 

vermelha, azul, verde, laranja e marrom. 

A película refletiva deve apresentar os valores mínimos de coeficiente de retrorreflexão constantes 

na tabela a seguir, utilizando equipamento que possua ângulo de observação de 0,1º, 0,2° e 0,5° e 

ângulo de entrada de –4° e +30°. As medidas devem ser feitas em candelas por lux metro quadrado 

(cd. lx-1. m–2), feitas de acordo com o método ASTM E 810. 
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4. TABELAS QUANTITATIVAS. 

 

A seguir, serão apresentados todos os quantitativos de material necessários que servirá de base 

para execução deste projeto: 

 

4.1. Quantidade de Placas a Colocar: 

 

 

Tabela 4.1 - Quantitativos de placas 

Código Altura(m) Largura(m) Área (m²) Suporte 

C-01 2 4 8 
Semi 

Pórtico 

C-02 1,5 3 4,5 C6B4 

C-03 1,5 3 4,5 C6B4 

C-04 1,2 3 3,6 C5B4 

C-05 1,2 3 3,6 P-53a 

C-06 0,5 2 1 P-51a 

C-07 1,2 3 3,6 C5B4 

C-08 1 2 2 P-51a 

C-09 1,2 3 3,6 C5B4 

C-10 0,5 2 1 P-51a 

C-11 0,5 2 1 P-51a 

C-12 1,5 3 4,5 C6B4 

C-12 1,5 3 4,5 C6B4 

C-12 1,5 3 4,5 C6B4 
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C-13 1,5 3,2 4,8 C6B4 

C-14 1 3 3 C5B4 

C-14 1 3 3 C5B4 

C-15 1,5 3 4,5 C6B4 

C-16 1,5 3 4,5 C5B4 

C-17 1,2 3 3,6 C5B4 

C-17a 1,2 3 3,6 C5B4 

C-18 1,5 3 4,5 C6B4 

C-19 0,5 2 1 P-51a 

C-20 0,5 2,2 1,1 P-51a 

C-21 0,5 2,2 1,1 P-51a 

C-22 0,5 2,2 1,1 P-51a 

    TOTAL 85,7   

 

 

 

4.2. Quantidade de suportes a colocar: 

  

Tabela 4.2 - Quantitativos de suportes 

CÓDIGO TIPO ALTURA LIVRE (m) QUANTIDADE 

Semi Pórtico Coluna Simples - Aérea Conforme Manual 1 

P 53a Coluna Dupla - Solo Conforme Manual 1 

P 51a Coluna Dupla - Solo Conforme Manual 8 

C6B4 Coluna Simples - Aérea Conforme Manual 8 

C5B4 Coluna Simples - Aérea Conforme Manual 8 

    TOTAL 26 

 

 

 

5. TABELA DAS RELAÇÕES DE ATRATIVOS TURÍSTICOS. 

 Pictograma  Atrativos  Toponimo  Tradução  

 TIT-03  Centro de convenções  Centro de convenções  Conventions Center  

 TAD-02  Hípica  Hípica  Equestrian  

 TNA-08  Hotel Fazenda  Hotel Fazenda  Farm Tematic Hotel  

 

THC-07 

 

Centro Histórico 

 

Centro Histórico 

 

Town’s Historic Center 

 

     

 TIT-10  Centro de Eventos  Centro de Eventos  Events Center  

 TAR-04  Represa  Toca do Leitão  Reservoir  
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 TNA‐05  Cachoeira  Cachoeira  Water Fall  

 TNA‐02  Litoral Norte  Litoral Norte  North Coast  

 THC‐01  Igreja  Igreja do Rosário  Church  

 

THC‐01 

 

Igreja 

 

Igreja São Sebastião 

 

Church 

 

     

 

 

6. SINALIZAÇÃO PARA CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES. 

 

6.1- Mercado Municipal, Câmara Municipal, Igreja Matriz, Entrada da Cidade e Ponte Metálica.  

 

6.1.1. Estrutura: 

 

A superfície de informação dessas placas é curva, sendo o seu suporte composto por um tubo 

horizontal fixado a um pilarete vertical de secção retangular, presente em apenas um dos lados. 

Isso gera uma estrutura em balanço, que garante um aspecto de leveza, impedindo a placa de 

encobrir o atrativo de interesse de visitação. 

 

A superfície onde são impressas as informações é confeccionada em chapa de alumínio de 3mm, 

medindo 125cm x 70cm, quando planificada. Pode ainda ter a medida de 80cm x 60cm, se 

instalada em área de pouca circulação. Espaços muito abertos, como mirantes, permitem o uso de 

placas maiores, enquanto espaços reduzidos necessitam de placas menores. É também prevista, 

para áreas muito grandes, a presença de duas peças de 80cm lado a lado, totalizando 160cm de 

informação.  

Sob a placa curva, confeccionada em chapa de alumínio de 3mm, reforços não aparentes de chapa 

recortada (cambotas) são soldados à ela e ao tubo, configurando um conjunto único. As bordas 

externas apresentam uma simulação de espessura, obtida com barra chata de 32mm, fixada com 

solda de topo ao longo do perímetro da placa.  

Esse conjunto deve ser fixado ao pilarete por meio de parafusos discretamente posicionados. O 

tubo deve ser de alumínio, com diâmetro de 10cm (4”), parede de 4mm e fechado nas 

extremidades. Finalmente, o pilarete é confeccionado com barra chata de 5/32” ou 4mm, com 

30cm de largura (face lateral) e 6cm de espessura (face frontal). 

O pilarete deve ter aproximadamente 20% de seu comprimento externo (22cm) enterrado numa 

cavidade de 40cm de diâmetro, preenchida com concreto socado (pedra, areia e cimento). Caso o 

terreno onde a peça será instalada seja instável, esta proporção deverá ser revista.  

É necessário um “ancorador” ou “pé-de-galinha” para impedir a movimentação da peça. Esta 

subestrutura pode ser conseguida com duas barras chatas de 4mm x 32mm e aproximadamente 

12cm de comprimento, no sentido transversal da menor face do pilarete.  

Os pilaretes são demarcados com um anel ou pintura em outra cor, que determina o nível de 

profundidade no solo, garantindo a uniformidade de altura das placas. 
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6.1.2. Cores: 

 

A área da placa que contém informações é bege, referências número 155 da escala Pantone, ou a 

composição 10% de magenta e 30% de amarelo da escala de quadricromia – CMYK. A faixa 

superior, com o título, é marrom, referências número 4695 da escala Pantone, ou a composição 

80% de magenta, 100% de amarelo e 70% de preto da escala de quadricomia – CMYK, conforme 

tabela de cores apresentada no item 5.3.2.1 - Placas Direcionais. O título é grafado em bege e o 

texto em preto. As ilustrações podem ser coloridas, conforme o processo de impressão adotado. 

 

6.1.3. Tipografia e Texto: 

 

A letra dos títulos, subtítulos e capitulares utiliza a fonte Trajan. Os textos e legendas utilizam a 

fonte Frutiger Light Condensed.  

Os textos devem ser divididos em colunas, de forma a facilitar a leitura. No caso de placas com 

uma única coluna de texto, a largura máxima dessa coluna não pode ultrapassar 70cm.  

A altura da letra maiúscula, também conhecida como caixa alta, não deve ser inferior ao corpo 40 

equivalente a aproximadamente 1cm.  

O espaço reservado ao texto pode ainda ser dividido em dois ou três blocos, de forma a 

contemplar informações em língua estrangeira e/ou braile. Nesses casos, reduz-se o conteúdo do 

texto, não devendo o tamanho da letra maiúscula ser menor que 1cm de altura. 

 

6.1.4. Ilustrações: 

 

Todas as placas contêm mapas, e sempre que a escala permitir, devem informar o visitante sobre 

sua localização, usando, por exemplo, a frase Você está aqui. 

  

6.1.5. Impressão das Informações: 

 

O processo de Impressão é eletrônica, em papel fotográfico encapsulado com proteção UVA e 

UVB.  

 
 
 
 

Arq. Alécia Siqueira Xavier Luz 
  

Adriano Pereira 

CAU - A11340-9 RRT - n⁰ 3417520 
  

Prefeito Municipal 
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ANEXO III - PROPOSTA COMERCIAL  
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016 – Processo nº 19/2016. 
 

DADOS DO LICITANTE 

Denominação: 

Endereço: 

CEP: Fone: Fax: 

e-mail: CNPJ 

 
Observação: A apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que 
inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame.  
 
Objeto: PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE 
OBRA E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO 
MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 807558/2014, 
CELEBRADO COM A  UNIÃO FEDERAL, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, POR 
INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO TURÍSMO E O MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA”,  CONFORME 
MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO EXECUTIVO, PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA E 
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. 
 
 
Prazo de garantia dos serviços: ___ (_______) meses contados a partir da data de emissão do Termo 
de Recebimento Definitivo (mínimo de 60 meses).  
Prazo de execução dos serviços: 04 (QUATRO) meses contados da data de recebimento pela 
Contratada da Autorização para Início dos Serviços.  
Validade da proposta (mínimo 60 dias): _________________  
 
ANEXO: Planilha de Detalhamento dos valores para os serviços, em conformidade com as 
“Planilhas Orçamentárias. 
 
 
Declaro, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no 
memorial descritivo.  
 
Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos 
na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, 
material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.  
 
Santa Branca, em ____ de ________________ de 2016.  
_______________________________________  
Assinatura do representante legal  
Nome do representante legal:________________________________  
RG do representante: ________________ 
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ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO  
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA E A EMPRESA 
___________ _______________________________.  
PROCESSO Nº 19/2016 – LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016. 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA, inscrita no CNPJ sob n.º 46.694.121/0001-81, isento 
de Inscrição Estadual, com sede na Rua Prudente de Moraes, 93, Centro, Santa Branca - SP, neste ato 
representada pelo seu Prefeito Municipal, Senhor ADRIANO PEREIRA, doravante designado 
simplesmente CONTRATANTE e, do outro lado a empresa ..................................., CNPJ....................., 
estabelecida à............................................................................. , CEP............,  neste ato representada 
(na forma de seu contrato social/ por seu Procurador), (cargo), o Sr. ........................, (nacionalidade), 
(estado civil), portador da Cédula de Identidade RG. nº ..................-SSP/...... e do  CPF....................., 
residente e domiciliado à ...................................,CEP...................... , doravante designada 
simplesmente CONTRATADA, as quais aceitam e outorgam todas as cláusulas a seguir:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO  
1.1- Execução dos serviços com fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO 
MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 807558/2014, 
CELEBRADO COM A  UNIÃO FEDERAL, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, POR 
INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO TURÍSMO E O MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA”,  CONFORME 
MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO EXECUTIVO, PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA E 
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. 
 
1.2- Consideram-se parte integrante do presente instrumento, como se nele estivessem transcritos, 
os seguintes documentos: a) Edital da TOMADA DE PREÇOS n° ...../16 e seus respectivos Anexos; e b) 
a proposta de _ de __ de 2016, apresentada pela CONTRATADA.  
1.3- Regime de execução: empreitada por preço global.  
1.4- O objeto da presente contratação poderá sofrer, nas mesmas condições, acréscimos ou 
supressões nos termos do art. 65, § 1°, da Lei Federal n° 8.666/93.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO  
2.1- Os serviços deverão ser executados conforme as especificações e condições estabelecidas no 
Memorial Descritivo - Anexo II do edital e serão recebidos pelo Depto. de Engenharia da 
CONTRATANTE;  
2.1.1- Correrão por conta da CONTRATADA, as despesas para efetivo atendimento ao objeto licitado, 
tais como materiais, equipamentos, acessórios, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 
previdenciários decorrentes de sua execução.  
2.2- A CONTRATADA deverá apresentar ao Depto. de Engenharia do CONTRATANTE, antes do início 
dos serviços e em até 10 dias após a publicação do extrato deste contrato, os seguintes 
documentos:  
2.2.1- Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART (CREA) e/ou RRT - Registro de 
Responsabilidade Técnica (CAU), com base no valor total do contrato, de todos os responsáveis 
técnicos pelo projeto, conforme artigo 12 da Resolução CONFEA nº 1.025/09 e/ou artigo 7º da 
Resolução CAU no 91 de 09/10/14. 
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2.2.2- Nome, formação, nº do CREA ou CAU, endereço e fone/fax comercial do engenheiro/arquiteto 
coordenador geral que será o seu representante imediato e responsável direto pelos serviços e 
assuntos de ordem operacional, com competência técnica para o artigo 7º ou 23 da Resolução nº 
218 de 29/06/73 do CONFEA ou para o artigo 2º da Resolução no 21 de 05/04/12 do CAU; 
 
2.2.3- Comprovante de contratação de seguro de responsabilidade civil com importância assegurada 
correspondente a 10% do valor deste contrato, com vigência idêntica ao período de execução dos 
serviços, para ressarcimento de danos materiais e pessoais, válido durante a execução dos serviços, 
inclusive prorrogações, se houver, bem como de seguro de risco de engenharia em 100% do valor 
contratual.  
2.3- O Depto. de Engenharia terá três dias úteis para analisar os documentos entregues e emitir a 
Autorização para Início dos Serviços.  
2.4- O prazo de execução dos serviços é de 04 (QUATRO) meses, conforme Cronograma Físico 
Financeiro, contados da data do recebimento pela CONTRATADA da Autorização para Início dos 
Serviços (AIS), expedida pelo Depto. de Engenharia.A “AIS” deverá ser expedida dentro de até 02 
(dois) dias da assinatura do Contrato ou do recebimento da cópia do Contrato.  
2.5- Os serviços a serem realizados e os materiais e peças a serem fornecidos deverão obedecer às 
Normas reconhecidas, em suas últimas revisões, tais como:  
2.6 - Normas de Segurança em Edificações do CREA e CAU;  
2.6.1- Normas de Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;  
2.6.2- Normas e Instruções de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho;  
2.6.3- Leis, Decretos, Regulamentos e Dispositivos Legais emitidos pelas autoridades 
governamentais, em âmbito Municipal, Estadual e Federal e pertinentes à execução dos serviços ora 
contratados.  
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO  
3.1- O recebimento dar-se-á por intermédio do Depto. de Engenharia  da CONTRATANTE, que 
expedirá a Autorização para Início dos Serviços, os Atestados de Realização dos Serviços e os 
Termos de Recebimento Provisório e Definitivo;  
3.1.1- Somente serão expedidos os Atestados de Realização dos Serviços e os Termos de 
Recebimento se o objeto estiver plenamente de acordo com as disposições constantes no Memorial 
Descritivo, demais Anexos e na proposta comercial apresentada pela CONTRATADA;  
3.1.2- O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado com observância nos Anexos integrantes 
deste ajuste e expedida pelo Depto. de Engenharia da CONTRATANTE.  
3.2- Executado, o objeto será recebido mediante termo circunstanciado assinado pelo Depto. de 
engenharia da Contratante e Contratada:  
3.2.1- Provisoriamente, após vistoria completa, em até 10 (dez) dias contados da data em que 
a_CONTRATADA comunicar, por escrito, a conclusão total do objeto;  
a) O recebimento provisório será caracterizado pela emissão do Termo de Recebimento Provisório, 
com expressa concordância em receber o objeto provisoriamente;  
3.2.2- Definitivamente, em até 90 (noventa) dias da data de expedição do Termo de Recebimento 
Provisório;  
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a) O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado desde que o Depto. de Engenharia tenha 
aprovado a completa adequação do objeto aos termos contratuais.  
3.3- Constatadas irregularidades no objeto, o Depto. de Engenharia, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis, poderá:  
3.3.1- Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do Memorial Descritivo, 
determinando sua correção/substituição; 
3.3.2- Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.  
3.4- As irregularidades deverão ser sanadas pela CONTRATADA, no prazo máximo de quinze dias 
corridos, contados do recebimento da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 
ofertado.  
3.5- O prazo de garantia dos serviços é de ___ (____) meses contados a partir da data de expedição 
do Termo de Recebimento Definitivo.  
3.6- O recebimento provisório ou definitivo não exime a CONTRATADA de sua responsabilidade, na 
forma da Lei, pela qualidade, correção e segurança dos serviços prestados.  
 
CLÁUSULA QUARTA - VALOR, RECURSOS, PAGAMENTO E REAJUSTE 
4.1 - Dá-se ao presente contrato o valor global de R$................ (..........), para todos os fins de direito. 
4.2 – As despesas decorrentes da execução deste ajuste, durante o exercício de 2016, onerarão os 
recursos orçamentários e financeiros codificados sob nº: 

 02.05.03.23.695.0100.1006.4490.51.99.05 - Ficha 173 – Esporte, Cultura e Turismo; 
 02.05.03.23.695.0100.1006.4490.51.99.01 - Ficha 174 – Esporte, Cultura e Turismo 

 
4.2.1 - Para atender a despesa decorrentes da execução do presente contrato foram emitidas as 
Notas de Empenho nº.s: 

 ......./16 no valor de R$............. (........................); 
 ......./16 no valor de R$............. (........................). 

 
4.3 – As despesas decorrentes deste ajuste no exercício subseqüente, onerarão dotação 
orçamentária daquele exercício. 
 
4.4-Condições de pagamento: Mediante Boletins de Medição aceitos e vistados pelo Depto. de 
Engenharia em consonância com o Cronograma Físico Financeiro. A documentação fiscal 
pertinente deverá ser conferida e vistada pelo Depto. de Esporte, Cultura e Turismo da 
CONTRATANTE. O pagamento estará condicionado a comprovação do recolhimento de encargos e 
tributos referentes aos serviços prestados (INSS, FGTS e ISSQN) e se processará pela Tesouraria da 
Prefeitura Municipal de Santa Branca, podendo ser efetuado em conta corrente do contratado, 
através do Banco do Brasil ou do Santander. 
4.4.1- Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta corrente bancária, em nome da 
CONTRATADA, em até 15 dias após a emissão dos Atestados de Realização dos Serviços e do Termo 
de Recebimento Provisório, de acordo com as previsões deste contrato.  
4.4.2- A contagem do prazo para pagamento terá início e encerramento em dias de expediente junto 
ao órgão CONTRATANTE.  
4.4.3- Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal, fica interrompido o prazo para o 
pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização.  
4.5- As deduções da base de cálculo da retenção de 11% (onze por cento), seguirão o previsto na 
legislação vigente do INSS. 
4.6 - Os preços são fixos e irreajustáveis 
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CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA  
5.1- O Início da vigência contratual dar-se-á a partir da expedição da Autorização para início dos 
Serviços (AIS) expedida pelo Depto. de Engenharia. A “AIS” deverá ser expedida dentro de até 02 
(dois) dias da assinatura do Contrato ou do recebimento da cópia do Contrato pelo Depto. de 
Engenharia, com prazo para conclusão de 04 (quatro meses). 
 
5.2 - O Contrato poderá ser prorrogado se houver interesse das partes, nos termos do artigo 57, da 
Lei 8.666/93.  
 
 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
Além das obrigações dispostas no Memorial Descritivo – Anexo II do edital, a Contratada obriga-se a: 
6.1- Fornecer mão de obra, maquinaria, equipamentos, materiais, acessórios e tudo mais que for 
necessário ao pleno desenvolvimento do objeto contratado, em volume, qualidade e quantidades 
compatíveis para sua conclusão dentro do prazo estabelecido.  
6.2- Arcar com todas as despesas para efetivo atendimento ao objeto contratado, tais como 
materiais, equipamentos, acessórios, instalação, ensaios, consertos, testes, análises de materiais e 
equipamentos, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes de sua 
execução.  
6.3- Zelar pela disciplina nos locais dos serviços, retirando qualquer funcionário considerado como de 
conduta inconveniente pelo CONTRATANTE.  
6.4- Manter seu pessoal uniformizado, identificando-o através de crachás, com fotografia recente e 
provendo-os dos EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) e dos EPC’s (Equipamentos de 
Proteção Coletiva).  
6.5- Retirar todo material remanescente proveniente dos serviços executados, bem como, após o 
término dos trabalhos, efetuar a limpeza geral e completa em todas as áreas contempladas.  
6.6- Observar as boas práticas, técnica e ambientalmente recomendadas, quando da realização dos 
serviços que são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, que responderá em seu próprio nome 
perante os órgãos fiscalizadores.  
6.7- Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias por meio de seus 
empregados ao atendimento dos seus funcionários acidentados ou com mal súbito.  
6.8- É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a guarda do local dos serviços, materiais e 
equipamentos utilizados até o recebimento definitivo do objeto pelo CONTRATANTE.  
6.9- Cumprir e observar que, constatada a existência de materiais inadequados no canteiro de 
serviços, o Depto. de Engenharia oficiará a CONTRATADA para que no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas efetue a remoção desses materiais.  
6.10- Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros 
resultantes da execução deste contrato;  
6.10.1- A inadimplência da CONTRATADA em relação aos encargos não transfere ao CONTRATANTE 
a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste contrato.  
6.11- Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, na execução deste contrato.  
6.12- Manter preposto que representará e acompanhará a execução deste contrato, prestando, 
ainda, a assistência técnica necessária;  
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6.12.1- O preposto deverá comparecer no local da execução dos serviços em todos os dias de 
atividade, permanecendo neste, durante o tempo que for necessário.  
6.13- Fornecer a supervisão e administração necessária à execução dos serviços.  
6.14- Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  
6.15- Apresentar ao Depto. de Engenharia, quando solicitado, comprovantes de pagamentos de 
salários, apólices de seguro contra acidente de trabalho, quitação de suas obrigações trabalhistas, 
previdenciárias relativas aos seus empregados que foram alocados à prestação dos serviços deste 
contrato.  
6.16- Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e municipal, as 
normas de segurança do CONTRATANTE.  
6.17- Encaminhar a relação dos funcionários que prestarão os serviços, constando nomes e números 
das cédulas de identidade, com antecedência mínima de 48 horas do início das atividades.  
6.18 – Dentre as obrigações, caberá ainda: 

 Efetuar a limpeza dos locais sujos após a execução dos serviços, bem como efetuar os reparos 
necessários aos danos causados, se houver, em decorrência da execução daqueles.  

 Refazer de imediato, às suas expensas, qualquer trabalho/produto inadequadamente 
executado e/ou recusado pelo Depto. de Engenharia.  

 Comunicar e justificar por escrito ao(a) Depto. de Engenharia eventuais motivos que impeçam 
a realização dos serviços especificados.  

 Comunicar por escrito ao Depto. de Engenharia, para prévia autorização e com antecedência 
mínima de 48 (quarenta e oito) horas, quando houver a necessidade de trabalhos após o 
horário estipulado ou em finais de semana e feriados, sem ônus adicional à Prefeitura.  

 Responsabilizar-se pelo controle, supervisão e desenvolvimento dos serviços em andamento.  

 Dispor de todos os equipamentos incluindo andaimes necessários à execução dos serviços e 
utilizar profissionais habilitados e qualificados.  

 A Contratada deverá prever, instalar e manter cercas, barreiras, tapumes ou outra forma de 
sinalização, indicando a terceiros condições perigosas resultantes dos trabalhos, a fim de 
prevenir danos pessoais ou materiais;  

 Responsabilizar-se pela integridade e pelo perfeito funcionamento de todos os equipamentos 
existentes nos locais em que os serviços serão executados.  

 A CONTRATADA responderá e responsabilizar-se-á pela prevenção de acidentes e pela 
segurança de suas atividades e de seus funcionários quando da realização dos serviços, 
fazendo com que eles observem e cumpram rigorosamente os regulamentos e determinações 
de segurança, bem como, tomando ou fazendo com que sejam tomadas as medidas corretivas 
necessárias.  

 
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
7.1- Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados.  
7.2- Acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato através do Depto. de Engenharia.  
7.3- Notificar por escrito a ocorrência de irregularidades durante a execução dos serviços.  
 
 
CLÁUSULA OITAVA - GARANTIA CONTRATUAL  
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8.1- Para garantia da execução dos serviços ora pactuados, a CONTRATADA efetivou, conforme 
diretrizes preestabelecidas no instrumento convocatório, a garantia correspondente à R$ 
___________ (________________) equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor total deste contrato.  
8.2- A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a execução do contrato, 
e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.  
8.3- Se o valor da garantia for utilizado no pagamento de quaisquer obrigações, incluindo a 
indenização de terceiros, a CONTRATADA, notificada por meio de correspondência simples, obrigar-
se-á a repor ou completar o seu valor, no prazo máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) 
horas, contadas do recebimento da referida notificação.  
8.4- Ao CONTRATANTE cabe descontar da garantia toda a importância que a qualquer título lhe for 
devida pela CONTRATADA.  
 
CLÁUSULA NONA - RESCISÃO E SANÇÕES  
9.1- O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a ocorrência das 
hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da lei federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada 
pela lei federal nº. 8.883, de 8 de junho de 1994, autorizam, desde já, o CONTRATANTE a rescindir 
unilateralmente este contrato, independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o 
disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal.  
9.2- Aplicam-se a este contrato as sanções estipuladas na Lei Federal nº. 8.666/93 e Decreto 
Municipal nº 003, de 06 de janeiro de 20031do CONTRATANTE, que a CONTRATADA declara 
conhecer integralmente.  

                                            
1
DECRETO Nº 003, DE 06 DE JANEIRO DE 2003 

Dispõe sobre penalidades pelas infrações contratuais e inadimplência das obrigações assumidas para o fornecimento e/ ou prestação de 

serviços diversos à Municipalidade.  
JOAQUIM VITOR RIBEIRO, PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA BRANCA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, na 

forma do artigo 60, inciso V, combinado com o artigo 82, inciso I, letra “h”, da Lei Orgânica do Município de Santa Branca e, tendo como 

fundamento a regra do artigo 115 da Lei nº 8.666/93, e 
Considerando a faculdade de expedir normas para a realização de seus procedimentos licitatórios;  

Considerando que a Lei nº 8.666/93, ao se referir à multa o faz genericamente; 

Considerando a necessidade de se estabelecerem parâmetros para a aplicação da sanção. 
D E C R E T A : 

Artigo 1º - A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, no âmbito da Prefeitura Municipal de 

Santa Branca, obedecerá o disposto neste Decreto. 
Artigo 2º - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 

estabelecido pela administração da Prefeitura Municipal de Santa Branca, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-o às seguintes penalidades: 

I - multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou 

II - pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim. 

Artigo 3º - O atraso injustificado na execução do serviço, compra ou obra, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei nº 
8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção: 

I - atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 1% (um por cento) ao dia; e 

II - atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 2% (dois por cento) ao dia. 
Artigo 4º - Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra, poderão ser aplicadas ao contratado as seguintes penalidades: 

I - multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; ou 

II - multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim. 
Artigo 5º - O material não aceito deverá ser substituído dentro do prazo fixado pela administração da Prefeitura Municipal de Santa Branca, 

que não excederá a 15 (quinze) dias, contados da realização da intimação. 

Parágrafo Único - A não ocorrência de substituição dentro do prazo estipulado ensejará a aplicação da multa prevista no Artigo 4º deste 
Decreto, considerando-se a mora, nesta hipótese, a partir do 1º (primeiro) dia útil seguinte ao término do prazo estabelecido no "caput" deste 

artigo. 

Artigo 6º - O pedido de prorrogação de prazo final da obra e/ou serviços ou entrega de material somente será apreciado se efetuado dentro 
dos prazos fixados no contrato ou instrumento equivalente. 

Artigo 7º - As multas referidas neste Decreto não impedem a aplicação de outras sanções previstas na Lei nº 8.666/93. 

Artigo 8º - As normas estabelecidas neste Decreto deverão constar em todos os procedimentos licitatórios e de dispensa ou inexigibilidade de 
licitação. 

Artigo 9º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto nº 115, de 19 de janeiro de 1994. 

Prefeitura Municipal de Santa Branca, em 06 de janeiro de 2003. 
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9.3- No caso de rescisão administrativa unilateral, a CONTRATADA reconhecerá os direitos do 
CONTRATANTE de aplicar as sanções previstas no Edital, neste ajuste e na legislação que rege a 
licitação.  
9.4- A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo, não afasta a responsabilização civil 
da CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela inadimplência.  
9.5- A aplicação das penalidades não impede o CONTRATANTE de exigir o ressarcimento dos 
prejuízos efetivados decorrentes de quaisquer faltas cometidas pela CONTRATADA.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO  
10.1- O Foro competente para toda e qualquer ação decorrente do presente contrato é o Foro da 
Comarca de Santa Branca.  
10.2- E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato para todos os fins 
de direito.  
 
Santa Branca, em __ de _________ de 2016.  
 
 
p/CONTRATANTE  
 
 
p/CONTRATADA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                        
JOAQUIM VITOR RIBEIRO - PREFEITO MUNICIPAL 

MARCOS ROBERTO VELOZO - Resp. p/ ASSESSORIA JURÍDICA 
Lavrado e registrado na Diretoria Administrativa da Prefeitura Municipal de Santa Branca em 06 de janeiro de 2003, e, publicado por 

afixação na Portaria Municipal na mesma data supra. 

MIRIAN JOSÉ MARIA - DIRETORA CHEFE DA ADMINISTRAÇÃO 
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE  
 
 
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que 
a empresa _________________________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ 
nº ________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 
enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos 
impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2.006 alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2.014, cujos 
termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de comprovar a 
regularidade fiscal somente para efeito de assinatura de contrato, previsto nos artigos 42 e 43 da 
referida lei complementar, no procedimento licitatório da Tomada de Preços nº 09/15, realizado pelo 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.  
 
 
Santa Branca, em ____ de ________________ de 2016. 
 
 
Assinatura do representante legal  
 
Nome do representante:_____________________________________  
RG e CPF do representante:_______________________________________  
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ANEXO VI- DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO  
 
Eu ___________________ (nome completo), representante legal da empresa 
_____________________ (denominação da pessoa jurídica), interessada em participar da Tomada de 
Preços nº ............./16, da Prefeitura Municipal de Santa Branca, DECLARO, sob as penas da lei, que, 
nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei nº.8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, 
a __________________ (denominação da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o 
Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 
Constituição Federal.  
 
Santa Branca, em ____ de ________________ de 2016. 
 
 
_______________________________  
Assinatura do representante legal  
Nome do representante:_____________________________________  
RG do representante:_______________________________________  
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ANEXO VII- DECLARAÇÃO  
(parágrafo único do Artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo)  
 
A _____________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ______________, por seu(s) 
representante(s) legal(is), interessada em participar da Tomada de Preços nº ........./16, da Prefeitura 
Municipal de Santa Branca, DECLARA, sob as penas da lei, que observa as normas relativas à saúde e 
segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do Artigo 117 da Constituição 
do Estado de São Paulo.  
 
Santa Branca, em ____ de ________________ de 2016. 
 
_______________________________________  
Assinatura do representante legal  
Nome do representante legal: __________________________  
RG do representante legal: _________________  
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ANEXO VIII - CARTA CREDENCIAL  
 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA 
 
Referência: Tomada de Preços nº ....../16 
 
Pelo presente, designo o Sr ___________________________, portador do R.G. nº. 
_____________________ para representante da empresa ____________________, CNPJ 
____________________ estando ele credenciado a responder junto a V.Sas. em tudo o que se fizer 
necessário durante os trabalhos de abertura, exame, habilitação, classificação e interposição de 
recursos, relativamente à documentação de habilitação e à proposta por nós apresentadas, para fins 
de participação na licitação em referência.  
 
Santa Branca, em ____ de ________________ de 2016.  
 
_____________________________________  
Assinatura do representante legal  
Nome do representante:_____________________________________  
RG do representante:_______________________________________  
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ANEXO IX - ATESTADO DE VISTORIA 

 
 
OBJETO:  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO 
MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 807558/2014, 
CELEBRADO COM A  UNIÃO FEDERAL, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, POR 
INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO TURÍSMO E O MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA”,  CONFORME 
MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO EXECUTIVO, PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA E 
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. 
 
Atestamos, para fins de participação na Tomada de Preços nº ....../16, promovida por esta Prefeitura 

Municipal de Santa Branca, que o Sr. ___________________, RG nº ___________, representante da 

empresa ____________________________, Fone/Fax: (__) _____________, E-mail 

:___________________________,esteve neste local em ____/____/_____, reconhecendo os locais 

de execução dos serviços.  

 
 
 
Nome completo:______________________________________  
 
Matricula:___________________________________________  
 
Setor:______________________________________________  
 
Cargo:_____________________________________________  
 
Assinatura:__________________________________________  
(Acima Dados do representante desta PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA responsável pelo 
acompanhamento da vistoria)  
 
 
 
.......................................................................................... 

Acima Assinatura do Representante da empresa 
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ANEXO X – PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA 
 
 
 
 

PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA 

Tomador: 

Prefeitura Municipal de Santa Branca. 

Nº do Contrato: Modalidade: Gestor: 

1015.785-71/2014 Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística. Ministério do Turismo. 

Objeto: Programa: 

Implantação de Sinalização Turística no Município de Santa Branca. Turismo. 

ITEM Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Preço total SINAP c/ Desoneração 

1 

1.1 Fornecimento e 
implantação de 
placa de 
orientação 
turística em 
chapa de ACM 
3,0mm,  com 

m² 85,70 R$ 717,00 R$ 61.446,90 Cotação 
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verso em preto e 
frente com 
fundo, legendas, 
símbolos, orlas e 
setas em 
película refletiva 
Tipo III, com 
reforço fixação 
universal em aço 
galvanizado. 
 
 
 

1.2 Fornecimento e 
implantação de 
Semi Pórtico 
metálico 
simples, com 
coluna cilíndrica 
tubular, com 
altura de 7,45m 
e viga treliçada 
tipo C-12, com 
vão nominal de 
7,2m em aço 

conj. 1,00 R$ 65.450,00 R$ 65.450,00 Cotação 
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galvanizado. 

1.3 Fornecimento e 
implantação de 
conjunto C6B4 
(coluna de 
6"x6mx6,35mm 
e braço de 
4"x4,7mx4,25m
m) em aço 
galvanizado. 
 

conj. 8,00 R$ 5.090,00 R$ 40.720,00 Cotação 

1.4 Fornecimento e 
implantação de 
conjunto C5B4 
(coluna de 
5"x6mx4,75mm 
e braço 
projetado de 
4"x4,2mx4,25m
m) em aço 
galvanizado. 

conj. 8,00 R$ 4.090,00 R$ 32.720,00 Cotação 
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1.5 Fornecimento e 

implantação de 
P-53a (2 colunas 
de 
4"x5mx4,25mm 
em aço 
galvanizado) 
 

conj. 1,00 R$ 1.999,90 R$ 1.999,90 Cotação 

1.6 Fornecimento e 
implantação de 
P-51a (2 colunas 
de 
3"x5mx3,75mm 
em aço 
galvanizado) 
 

conj. 8,00 R$ 1.640,00 R$ 13.120,00 Cotação 

1.7 Fornecimento e 
implantação de 
Totem de 
identificação de 
atrativo 
turístico. 
 

conj. 5,00 R$ 4.950,00 R$ 24.750,00 Cotação 

1.8 Fornecimento e 
implantação de 

M 32,00 R$ 342,90 R$ 10.972,80 Cotação 
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defensa metálica 
semi-maleável 
simples com 
poste de 4,0 em 
4,0m em aço 
galvanizado. 

TOTAL R$ 251.179,60   
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ANEXO XI – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº ......., CELEBRADO COM 
A  CAIXA ECONOMICA FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO TURÍSMO E O MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA”,  CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO EXECUTIVO, PLANILHA 
QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. 

 
 

  

 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 

Tomador: 

Prefeitura Municipal de Santa Branca. 

Nº do Contrato: Modalidade: Gestor: 

1015.785-71/2014 
Apoio a Projetos de Infraestrutura 
Turística. 

Ministério do Turismo. 

Objeto: Programa: 

Implantação de Sinalização Turística no Município de Santa Branca. Turismo. 

MÊS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 TOTAL 

SERVIÇOS 1 31 61 91 120 

1.1 - PLACA DE ORIENTAÇÃO TURISTICA. 
6,12% 6,12% 6,12% 6,12% 24,46% 

R$ 15.361,73 R$ 15.361,73 R$ 15.361,73 R$ 15.361,73 R$ 61.446,90 

1.2 - SEMI PÓRTICO METÁLICO SIMPLES. 
6,51% 6,51% 6,51% 6,51% 26,06% 

R$ 16.362,50 R$ 16.362,50 R$ 16.362,50 R$ 16.362,50 R$ 65.450,00 
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1.3 - CONJUNTO C6B4 EM AÇO GALVANIZADO. 
4,05% 4,05% 4,05% 4,05% 16,21% 

R$ 10.180,00 R$ 10.180,00 R$ 10.180,00 R$ 10.180,00 R$ 40.720,00 

1.4 - CONJUNTO C5B4 EM AÇO GALVANIZADO. 
3,26% 3,26% 3,26% 3,26% 13,03% 

R$ 8.180,00 R$ 8.180,00 R$ 8.180,00 R$ 8.180,00 R$ 32.720,00 

1.5 - P-53a EM AÇO GALVANIZADO. 
0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,80% 

R$ 499,98 R$ 499,98 R$ 499,98 R$ 499,98 R$ 1.999,90 

1.6 - P-51a EM AÇO GALVANIZADO. 
1,31% 1,31% 1,31% 1,31% 5,22% 

R$ 3.280,00 R$ 3.280,00 R$ 3.280,00 R$ 3.280,00 R$ 13.120,00 

1.7 - TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO. 
2,46% 2,46% 2,46% 2,46% 9,85% 

R$ 6.187,50 R$ 6.187,50 R$ 6.187,50 R$ 6.187,50 R$ 24.750,00 

1.8 - DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL. 
1,09% 1,09% 1,09% 1,09% 4,37% 

R$ 2.743,20 R$ 2.743,20 R$ 2.743,20 R$ 2.743,20 R$ 10.972,80 

TOTAL 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% 

R$ 62.794,90 R$ 62.794,90 R$ 62.794,90 
R$ 

62.794,90 
R$ 251.179,60 

  
 

          
Santa Branca, 10 de Abril de 2015 
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ANEXO XII - TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO (DEVERÁ INTEGRAR O CONTRATO A SER 
ASSINADO) 
 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

                                                             CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

  

CONTRATANTE:  
CONTRATADA:                                               Telefone: 
CONTRATO N° (DE ORIGEM): 
OBJETO:  
ADVOGADO(S): (*)  
 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu 
encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por 
CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua 
publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito 
da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 
 
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, 
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, 
parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar 
Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados. 
 

 
Santa Branca, ..., de ........ de 2016. 
 

 

CONTRATANTE: 

 

Nome e cargo:  Adriano Pereira – Prefeito Municipal 

E-mail institucional: gabinete@santabranca.sp.gov.br 

E-mail pessoal: adriano.prefeitosb@gmail.com 

 

Assinatura:  ___________________________________ 

 

CONTRATADA: 

 

Nome e cargo: 

E-mail institucional 

E-mail pessoal: 

 

Assinatura:_____________________________________ 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído. 
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