
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP 
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SUSP 

 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 009/PMF/SMSP/SUSP/2017 

  
EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA VAGAS REMANESCENTES REFERENTES       

AOS EDITAIS Nº 003/PMF/SMSP/SUSP/2017, 004/PMF/SMSP/SUSP/2017,     

005/PMF/SMSP/SUSP/2017 E 006/PMF/SMSP/SUSP/2017 PARA EXPLORAÇÃO     

TEMPORÁRIA DE COMÉRCIO AMBULANTE SITUADO NA FAIXA DE AREIA DAS          

PRAIAS DE FLORIANÓPOLIS DURANTE A TEMPORADA DE VERÃO 2017/2018. 

  
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, através da       

SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – SUSP, com sede na Rua Deodoro,           

nº 209, Centro, Florianópolis/SC, torna público a abertura de VAGAS          
REMANESCENTES para a temporada de verão 2017/2018. As inscrições ocorrerão no           
período de 06 a 08 de dezembro de 2017 somente na unidade do PRÓ-CIDADÃO do               

Centro, situado na Rua Mauro Ramos, nº 224, térreo, Centro de Florianópolis/SC, de             

segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. 
 

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 

1.1. Para as vagas remanescentes serão aplicadas as mesmas regras e critérios           

estabelecidos pelos seus respectivos editais já publicados, cujos links seguem          

abaixo: 

 

● EDITAL Nº 003/PMF/SMSP/SUSP/2017 (Tenda de Alimentos e Bebidas):  

http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/13_10_2017_19.22.23.3471

c227e1d7940fd16c53ab4c89c53a.pdf 

 

● EDITAL N° 004/PMF/SMSP/SUSP/2017 (Comércio ambulante com 

manipulação de alimentos): 

http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/16_10_2017_14.16.58.6859

a1366bd0bb95c9ae8b68565e85d6.pdf 

● EDITAL Nº 005/PMF/SMSP/SUSP/2017 (Cadeira e guarda-sol, Tenda de 

massagem e Escola de Surf): 
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http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/13_10_2017_19.23.04.14d3

a8823e9d9de2e4039b9d3a30b8ef.pdf 

● EDITAL Nº 006/PMF/SMSP/SUSP/2017 (Artigos de praia e Bebida em 

caixa térmica): 

http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/13_10_2017_19.23.23.757e

890abc4297d7bc789fab30252e9c.pdf 
 

1.2. O participante deverá apresentar, no ato da inscrição, todos os documentos           

originais, para fins de habilitação, exigidos de acordo com a atividade pretendida e             

preencher o requerimento de inscrição Anexo II, III, IV, V deste Edital, sob pena              

de ser inabilitado. 

1.3. É de responsabilidade do requerente verificar, no momento da inscrição, se há            

vagas disponíveis para a praia pretendida, conforme o ANEXO I de vagas            

remanescentes. 

1.4. No ato da inscrição, a súmula do processo deverá seguir o modelo:  
PRAIA: (NOME DA PRAIA)  

1.5. O prazo de vigência dos Alvarás de Licença emitidos aos participantes que se             

sagrarem vencedores deste Edital de Credenciamento iniciará em 21/12/2017 e          

findará em 15/04/2018. 
1.6. Não haverá prorrogação do prazo de vigência dos Alvarás de Licenças. 
1.7. A lista de inscritos com os respectivos número de sorteio será divulgada no site da               

Prefeitura no dia 11/12/2017 

1.8. O sorteio será realizado online (ao vivo) no dia 12/12/2017 e divulgado pela             

internet no site da Prefeitura. 

1.9. Na etapa de SORTEIO, todos os participantes terão uma classificação, ou seja,            

todos serão sorteados. Aqueles que estiverem dentro do número de vagas           

ofertadas serão considerados titulares, sendo todos os demais suplentes,         

conforme a ordem de sorteio. Desse modo, caso o titular não apresente algum             

documento obrigatório, este será inabilitado e será avaliada a documentação do           

próximo suplente e assim por diante. 
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1.10. As etapas deste Edital ocorrerão conforme cronograma abaixo: 

 

Calendário das atividades e prazos: 

Inscrições no Pró-Cidadão 06 a 08 de dezembro de 2017 

Divulgação da Lista de Inscritos com número para       

sorteio 

11/12/2017 

 

Sorteio 12/12/2017 

Divulgação da lista de sorteados e habilitados 15/12/2017 

Recurso da lista de sorteados e habilitados 18/12/2017 até as 18h de 20/12/2017 pelo 

email susp.pmf@gmail.com 

Resultado do recurso 21/12/2017 

Homologação do resultado 21/12/2017 

 

 

 

2. DA DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: 
 

 

Documentos obrigatórios (TENDA DE ALIMENTOS): 

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS DA PESSOA FÍSICA (MEI) 

□ a) Requerimento de inscrição (Anexo I) 

□ b) Documento de identidade - RG com foto; 

□ c) Comprovante de Situação Cadastral - CPF; 
(https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp) 

□ d) Certificado de Microempreendedor Individual – CCMEI, conforme Portaria n° 11 de            
09 de Outubro de 2009. 
(http://www.portaldoempreendedor.gov.br/microempreendedor-individual/emita-seu-certifica
do) 

□ e) Certificado de Antecedentes Criminais Estadual;      
(https://esaj.tjsc.jus.br/esaj/portal.do?servico=810100) 

□ f) Certificado de Antecedentes Criminais Federal; 
(http://www.pf.gov.br/servicos-pf/antecedentes-criminais) 

□ g) Prova de quitação com a Fazenda Municipal de Florianópolis (CND) da Pessoa Física -               
CPF (http://www.pmf.sc.gov.br/servicos/sistema.php?servicoid=3551) 

 h) Prova de quitação com a Fazenda Municipal de Florianópolis (CND) do MEI - CNPJ               
(http://www.pmf.sc.gov.br/servicos/sistema.php?servicoid=3686) 
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□ i) Atestado de saúde para trabalhar com manipulação de alimentos (Decreto Estadual nº             
31.455/87) com validade máxima de 01 ano. 

□ j) Certificado de Curso de manipulação de alimentos, nos termos do art. 30,             
§1º da Lei Estadual nº 6.320/83 e Decreto nº 14.782/15, com validade de 02              
anos; 

 

□ k) Comprovante de experiência no exercício da atividade objeto do presente Edital:            

Considera-se comprovante de experiência os seguintes documentos:  

- a apresentação de, no mínimo, dois alvarás de licença para exploração de comércio de               

alimentos e bebidas em ponto fixo da faixa de areia de praias concedidos ao participante               

e/ou ao seu representante legal; - a comprovação de que o participante já exerceu, por no                

mínimo dois anos, a atividade de venda de alimentos e bebidas.  

(Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 003/PMF/SSP/SUSP/2017) 

 

 
 

Documentos obrigatórios (CARRINHO DE ALIMENTOS, SANDUÍCHE EM CAIXA TÉRMICA,         
CARRINHO DE CHOPP/ESPUMANTE E OUTROS): 

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS DA PESSOA FÍSICA (MEI) 

□ a) Requerimento de inscrição (Anexo I) 

□ b) Documento de identidade - RG com foto; 

□ c) Comprovante de Situação Cadastral - CPF; 
(https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp) 

□ d) Certificado de Microempreendedor Individual – CCMEI, conforme Portaria n° 11 de            
09 de Outubro de 2009. 
(http://www.portaldoempreendedor.gov.br/microempreendedor-individual/emita-seu-certific
ado) 

□ e) Certificado de Antecedentes Criminais Estadual;      
(https://esaj.tjsc.jus.br/esaj/portal.do?servico=810100) 

□ f) Certificado de Antecedentes Criminais Federal; 
(http://www.pf.gov.br/servicos-pf/antecedentes-criminais) 

□ g) Prova de quitação com a Fazenda Municipal de Florianópolis (CND) da Pessoa Física -               
CPF (http://www.pmf.sc.gov.br/servicos/sistema.php?servicoid=3551) 

 h) Prova de quitação com a Fazenda Municipal de Florianópolis (CND) do MEI - CNPJ               
(http://www.pmf.sc.gov.br/servicos/sistema.php?servicoid=3686) 

□ i) Atestado de saúde para trabalhar com manipulação de alimentos (Decreto Estadual nº             
31.455/87) com validade máxima de 01 ano. 

□ j) Certificado de Curso de manipulação de alimentos, nos termos do art. 30, §1º da Lei                
Estadual nº 6.320/83 e Decreto nº 14.782/15, com validade de 02 anos; 
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 k) Comprovante de experiência no exercício da atividade objeto do presente Edital:            

Considera-se comprovante de experiência os seguintes documentos:  

- a apresentação de, no mínimo, dois alvarás de licença para exploração de comércio de               

alimentos e bebidas em ponto fixo da faixa de areia de praias concedidos ao participante               

e/ou ao seu representante legal; - a comprovação de que o participante já exerceu, por               

no mínimo dois anos, a atividade de venda de alimentos e bebidas.  

 (Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 004 / PMF / SMSP / SUSP / 2017) 

 

 

 

Documentos obrigatórios (ESCOLA DE SURF E TENDA E MASSAGEM) 

1. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS DA PESSOA FÍSICA  

 

❏
a) Requerimento de inscrição (Anexo I)  

❏
b) Documento de identidade - RG com foto;  

❏
c) Comprovante de Situação Cadastral - CPF; 
(https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp) 

❏
e) Certificado de Antecedentes Criminais Estadual;      
(https://esaj.tjsc.jus.br/esaj/portal.do?servico=810100) 

❏
f) Certificado de Antecedentes Criminais Federal; 
(http://www.pf.gov.br/servicos-pf/antecedentes-criminais) 

❏
g) Prova de quitação com a Fazenda Municipal de Florianópolis (CND) da Pessoa Física -               
CPF (http://www.pmf.sc.gov.br/servicos/sistema.php?servicoid=3551) 

 

2. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS ADICIONAIS PARA AS     

ATIVIDADES: - MASSAGEM E TERAPIAS 

           - ESCOLAS DE SURF E SIMILARES    

 

Atividade de Massagem e Terapias Corporais 
 

❏ g) certificado de conclusão de Curso de Massoterapia, realizado por instituição           

reconhecida pelo MEC. O certificado do curso realizado deve estar acompanhado dos            

módulos/disciplinas cursados. 
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Atividade de Escola de Surf e similares 
 

❏ h) Cópia autenticada da cédula de identidade profissional e do termo de responsabilidade             

técnica expedido pelo CREF/SC para o exercício de 2017; 

❏ i) Cópia autenticada do comprovante de filiação expedido pela FECASURF ou           

FECABODYBOARD em nome do responsável pela escola para o exercício de 2017; 

❏ j) Certificado do curso avançado de primeiros socorros; 

❏ k) Certificado de qualificação técnica, expedida pela ACES, para o exercício de 2017. 

 (Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 005 / PMF / SMSP / SUSP / 2017) 
 

 

 

(Documentos obrigatórios (BEBIDAS EM CAIXA TÉRMICA E ARTIGOS DE PRAIA): 

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS DA PESSOA FÍSICA 

□ a) Requerimento de inscrição (Anexo I) 

□ b) Documento de identidade - RG com foto;  

□ c) Comprovante de Situação Cadastral - CPF; 
(https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.a
sp) 

□ e) Certificado de Antecedentes Criminais Estadual;      
(https://esaj.tjsc.jus.br/esaj/portal.do?servico=810100) 

□ f) Certificado de Antecedentes Criminais Federal; 
(http://www.pf.gov.br/servicos-pf/antecedentes-criminais) 

□ g) Prova de quitação com a Fazenda Municipal de Florianópolis (CND) da Pessoa             
Física - CPF (http://www.pmf.sc.gov.br/servicos/sistema.php?servicoid=3551) 

 (Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 006 / PMF / SMSP / SUSP / 2017) 

 

Florianópolis, 05 de dezembro de 2017. 

 

 

 

 

João da Luz 
Superintendente de Serviços Públicos 

 

Maryanne Mattos 
Secretária de Segurança Pública 
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ANEXO I -  VAGAS REMANESCENTES: 

(Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 009 / PMF / SMSP / SUSP / 2017) 
 

TENDA DE ALIMENTOS 

Praias Vagas 

Açores 02 

Canasjurê 01 

Matadeiro 01 

Moçambique 02 

Morro das Pedras 01 

Pantâno do Sul 02 

TOTAL 08 
 

CARRINHO DE COQUETEL 

Praias Vagas 

Joaquina 01 

Jurerê Tradicional 01 

Novo Campeche 01 

Ponta das Canas 02 

Santinho 01 

TOTAL 06 
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CARRINHO DE CHOPP/ESPUMANTE 

Praias Vagas 

Jurerê Internacional 02 

Canasvieiras 01 

Ingleses 02 

Jurerê Tradicional 01 

Brava 01 

Lagoinha 01 

Joaquina 01 

Barra da Lagoa 01 

Ponta das Canas 01 

Cachoeira 01 

Santinho 01 

Açores 01 

Daniela 01 

Novo Campeche 01 

TOTAL 16 
 

 

CARRINHO DE COCO DE VERDE 

Praias Vagas 

CANASVIEIRAS 03 

INGLESES 03 

JURERÊ TRADICIONAL 03 

BRAVA 03 

LAGOINHA 03 

JOAQUINA 03 
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BARRA 03 

CAMPECHE 03 

FORTE 01 

PONTA DAS CANAS 01 

CACHOEIRA 03 

SANTINHO 02 

AÇORES 03 

DANIELA 03 

MATADEIRO 02 

ARMAÇÃO 02 

LAGOA DA CONCEIÇÃO 02 

MOÇAMBIQUE 02 

MORRO DAS PEDRAS 02 

NOVO CAMPECHE 03 

PÂNTANO DO SUL 03 

SAMBAQUI 01 

SOLIDÃO 02 

CANASJURÊ 01 

TOTAL 57 
 

 

CARRINHO DE MILHO 

Praias Vagas 

JURERÊ INTERNACIONAL 04 

CANASVIEIRAS 04 

INGLESES 05 

JURERÊ TRADICIONAL 03 

BRAVA 03 

LAGOINHA 03 

JOAQUINA 01 

BARRA 03 

CAMPECHE 03 

FORTE 01 
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PONTA DAS CANAS 02 

CACHOEIRA 03 

SANTINHO 02 

AÇORES 03 

DANIELA 03 

MATADEIRO 02 

ARMAÇÃO 02 

LAGOA DA CONCEIÇÃO 01 

MORRO DAS PEDRAS 01 

NOVO CAMPECHE 03 

PÂNTANO DO SUL 02 

SOLIDÃO 01 

TOTAL 56 
 

SANDUÍCHE NATURAL 

Praias Vagas 

JURERÊ INTERNACIONAL 03 

CANASVIEIRAS 03 

INGLESES 03 

JURERÊ TRADICIONAL 02 

BRAVA 03 

LAGOINHA 02 

BARRA 03 

CAMPECHE 03 

PONTA DAS CANAS 02 

CACHOEIRA 02 

SANTINHO 02 

AÇORES 01 

DANIELA 01 

ARMAÇÃO 01 

MOLE 02 

JOAQUINA 02 

LAGOA DA CONCEIÇÃO 02 

TOTAL 37 
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CARRINHO DE CHORIPAN 

Praias Vagas 

INGLESES 02 

JURERÊ TRADICIONAL 01 

JOAQUINA 01 

BARRA 02 

CAMPECHE 01 

CACHOEIRA 01 

SANTINHO 01 

AÇORES 03 

DANIELA 02 

MATADEIRO 02 

NOVO CAMPECHE 02 

TOTAL 18 
 

 

OUTROS ALIMENTOS 

Praias Vagas 

JURERÊ INTERNACIONAL 02 

CANASVIEIRAS 02 

INGLESES 04 

JURERÊ TRADICIONAL 03 

BRAVA 03 

LAGOINHA 02 

JOAQUINA 02 

MOLE 02 

PONTA DAS CANAS 01 

SANTINHO 02 

AÇORES 02 

DANIELA 02 

MATADEIRO 02 

GALHETA 02 
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MOÇAMBIQUE 02 

MORRO DAS PEDRAS 02 

NOVO CAMPECHE 03 

PÂNTANO DO SUL 02 

SAMBAQUI 01 

SOLIDÃO 02 

TAPERA 02 

CANASJURÊ 01 

TOTAL 46 
 

 

TENDA DE MASSAGEM 

Praias Vagas 

JURERÊ TRADICIONAL 2 

BRAVA 2 

ARMAÇÃO 1 

PONTA DAS CANAS 1 

BARRA DA LAGOA 2 

MOLE 1 

CAMPECHE 1 

LAGOA DA CONCEIÇÃO 1 

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA 1 

TOTAL 12 
 

 

ESCOLA DE SURF 

Praias Vagas 

LAGOINHA 1 

MOLE 2 

CAMPECHE 2 

SANTINHO 2 

AÇORES 1 
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MATADEIRO 2 

ARMAÇÃO 1 

MOÇAMBIQUE 2 

MORRO DAS PEDRAS 2 

TOTAL 15 
 

 

ARTIGOS DE PRAIA 

Praias Vagas 

AÇORES 6 

ARMAÇÃO 5 

CANASJURÊ 1 

FORTE 3 

GALHETA 3 

MATADEIRO 3 

MOÇAMBIQUE 5 

MOLE 5 

MORRO DAS PEDRAS 5 

NOVO CAMPECHE 5 

PONTA DAS CANAS 4 

SOLIDÃO 3 

TAPERA 3 

TOTAL 51 
 

 

CAIXA TÉRMICA 

Praias Vagas 

JURERÊ TRADICIONAL 2 

BRAVA 5 

BARRA 5 

MOLE 3 

FORTE 2 
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PONTA DAS CANAS 4 

AÇORES 5 

MATADEIRO 5 

ARMAÇÃO 1 

GALHETA 5 

LAGOA DA CONCEIÇÃO 2 

MORRO DAS PEDRAS 2 

PÂNTANO DO SUL 2 

PRAINHA DA BARRA 1 

SAMBAQUI 1 

SOLIDÃO 4 

TAPERA 1 

CANASJURÊ 1 

CAMPECHE-MORRO-DAS-PEDRAS 5 

TOTAL 55 
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ANEXO II - REQUERIMENTO TENDA 
(Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 003/ PMF / SMSP / SUSP / 2017 para exploração                  

temporária de atividade de comércio de alimentos e bebidas em ponto fixo , através de tenda, situado                 
na faixa de areia das praias de florianópolis durante a temporada de verão 2017/2018.) 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO Edital de Credenciamento Nº 009 / PMF / SMSP/ SESP /               
2017 

Nome: 
CPF/RG: 
Endereço: 

 

1 - Opção da praia (escolha apenas uma praia): 

❏ AÇORES  ❏ MOÇAMBIQUE 

❏ CANASJURÊ  ❏ MORRO DAS PEDRAS 

❏ MATADEIRO  ❏ PÂNTANO DO SUL 

   

   

   

Confirme a escolha da praia escrevendo por extenso o nome da praia escolhida. 

Praia escolhida (apenas uma praia):   

 

5 - Eu,_______________________________, inscrito no CPF sob o nº________________,         
declaro para os devidos fins de fato e de direito estar ciente das regras do Edital de                 
Credenciamento Nº 003 / PMF / SMSP / SUSP / 2017. 

Florianópolis, ____ de ______________ de 2017. 

 

_____________________________ 

Assinatura do Requerente  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP 
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SUSP 

ANEXO III - REQUERIMENTO CARRINHOS COM MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS 
(Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 004 / PMF / SMSP / SUSP / 2017 para a atividade                    

de comércio ambulante com manipulação de alimentos situado na faixa de areia das praias de               
florianópolis durante a temporada de verão 2017/2018.) 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO Edital de Credenciamento Nº 009 / PMF / SMSP/            
SESP / 2017 

Nome: 
CPF/RG: 
Endereço: 

 

1 - Opção da atividade (escolha apenas uma atividade): 
❏ venda de coquetéis, sucos naturais e industrializados 
❏ venda de milho verde 
❏ venda de choripan (pão com linguiça) 
❏ venda de coco verde 
❏ venda de sanduíche industrializado do tipo natural em caixa térmica 
❏ venda de chopp/espumante 
❏ de outros (que envolvam manipulação de alimentos). 

Confirme a escolha escrevendo por extenso o nome da atividade escolhida. 
Atividade escolhida (apenas uma atividade): 

 
2 - Opção da praia (escolha apenas uma praia): 
 

❏ JURERÊ INTERNACIONAL ❏ FORTE ❏ MOÇAMBIQUE 

❏ CANASVIEIRAS ❏ PONTA DAS CANAS ❏ MORRO DAS PEDRAS 

❏ INGLESES ❏ CACHOEIRA DO BOM 
JESUS 

❏ NOVO CAMPECHE 

❏ JURERÊ TRADICIONAL ❏ SANTINHO ❏ PÂNTANO DO SUL 

❏ BRAVA ❏ AÇORES ❏ PRAINHA DA BARRA 

❏ LAGOINHA ❏ DANIELA ❏ SAMBAQUI 

❏ JOAQUINA ❏ MATADEIRO ❏ SOLIDÃO 

❏ BARRA DA LAGOA ❏ ARMAÇÃO ❏ TAPERA 

❏ MOLE ❏ GALHETA ❏ CANASJURÊ 

❏ CAMPECHE ❏ LAGOA DA CONCEIÇÃO  

   

Confirme a escolha da praia escrevendo por extenso o nome da praia escolhida. 

Praia escolhida (apenas uma praia):   
Florianópolis, ____ de dezembro de 2017. 

 
_____________________________ 

Assinatura do Requerente  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP 
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SUSP 

ANEXO IV - ESCOLA DE SURF E TENDA DE MASSAGEM 
(Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 005/PMF/SMSP/SUSP/2017 para exploração          
temporária das atividades de escola de surf e similares e tenda de massagens e terapias corporais                
em ponto fixo , através de tenda, situado na faixa de areia das praias de Florianópolis durante a                  
temporada de verão 2017/2018.) 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO Edital de Credenciamento Nº 009 / PMF / SMSP/ SESP /              
2017 

1 - Dados do Requerente 

Nome: 
CPF/RG: 
Endereço: 

2 - Opção da atividade (escolha apenas UMA atividade): 

❏ Escolas de surf e similares 

❏ Massagens e terapias corporais 

Confirme a escolha escrevendo por extenso o nome da atividade escolhida. 

Atividade escolhida (apenas UMA atividade):     

 

3 - Opção da praia (escolha apenas UMA praia): 

   

❏ AÇORES ❏ PONTA DAS CANAS ❏ MORRO DAS PEDRAS 

❏ ARMAÇÃO ❏ SANTINHO ❏ BARRA DA LAGOA 

❏ JURERÊ TRADICIONAL ❏ MATADEIRO ❏ MOLE 

❏ BRAVA ❏ LAGOA DA CONCEIÇÃO ❏ CAMPECHE 

❏ LAGOINHA ❏ SANTO ANTÔNIO DE   
LISBOA 

❏ MOÇAMBIQUE 

   

 
 

Confirme a escolha da praia escrevendo por extenso o nome da praia escolhida. 

Praia escolhida (apenas uma praia):   
 

Florianópolis, ______ de dezembro de 2017. 
 

_____________________________ 
Assinatura do Requerente 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP 
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SUSP 

 
ANEXO V - BEBIDAS EM CAIXA TÉRMICA E ARTIGOS DE PRAIA 

(Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 006 / PMF / SMSP / SESP / 2017. Edital de                   
credenciamento para exploração temporária de atividade de comércio ambulante que não envolva            
manipulação de alimentos (artesanato, bebidas em caixa térmica, artigos de praia, chapéus,            
mantas/redes, tererê de cabelo e outros), situado na faixa de areia das praias de florianópolis durante a                 
temporada de verão 2017/2018.) 

 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

PESSOA FÍSICA 

 Edital de Credenciamento Nº 009 / PMF / SMSP/ SESP / 2017 

 

1 - Dados do participante: 

Nome:  

CPF: 

Endereço: 

Telefone: 

2 - Opção da atividade (escolha apenas uma atividade): 

❏ Artigos de praia 

❏ Bebidas em caixa térmica 

Confirme a escolha escrevendo por extenso o nome da atividade escolhida. 

Atividade escolhida (apenas uma atividade): 

 

3 - Opção da praia (escolha apenas uma praia): 

❏ AÇORES ❏ FORTE ❏ MOLE 

❏ ARMAÇÃO ❏ GALHETA ❏ MORRO DAS 

PEDRAS 

❏ BARRA DA LAGOA ❏ JURERÊ TRADICIONAL ❏ NOVO CAMPECHE 

❏ BRAVA ❏ LAGOA DA CONCEIÇÃO ❏ PÂNTANO DO SUL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP 
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SUSP 

❏ CAMPECHE 

            MORRO PEDRAS 

❏ MATADEIRO ❏ PONTA DAS CANAS 

❏ CANASJURÊ ❏ MOÇAMBIQUE ❏ PRAINHA BARRA 

DA LAGOA 

❏ SAMBAQUI ❏ TAPERA ❏ SOLIDÃO 

 

Confirme a escolha da praia escrevendo por extenso o nome da praia escolhida. 

Praia escolhida (apenas uma praia):   

 

 

 

Florianópolis, ____ de dezembro de 2017. 

 

_____________________________ 

Assinatura do participante 
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