PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA PÚBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

CHAMADA PÚBLICA SMSP/SUSP Nº002/2018
CREDENCIAMENTO DE INTERESSADOS PARA PARCERIA DO EVENTO DA
ESQUADRILHA DA FUMAÇA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, através da SECRETARIA
MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, por intermédio da SUPERINTENDÊNCIA
DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SUSP, com sede à Rua Deodoro, nº 209, Centro, Florianópolis, e
em parceria com a SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E
JUVENTUDE, de acordo com o art. 15 da Lei Orgânica do Município de Florianópolis e
legislações vigentes e correlatas, faz saber que estará recebendo inscrições para credenciar
interessados para parceria com o Município na realização do evento do show da Esquadrilha da
Fumaça, a ser realizado no dia 21 de abril de 2018, na cidade de Florianópolis.
O evento ocorrerá na Beira-Mar Continental.
Este credenciamento visa selecionar um interessado que irá gerenciar até 30 vagas de foodtruck
ou espaços gastronômicos (3m x 3m) e o uso de mesas e cadeiras.
O credenciado deverá pagar a taxa para expedição do evento (R$ 59,62) e prover, como
contrapartida, a estrutura para a realização do evento, sendo esta:

● 01 Palco de eventos coberto com tamanho 8 m x 8 m com ART;
● 08 Tenda 5 m x 5 m com ART;
● 1 Tenda 10m x 10m com ART;
● 100 jogos de mesa;
● 01 Mesa de som com 35 canais;
● 12 unidades e microfones;
● 10 banheiros quimicos, sendo 1 adaptado;
● 01 unidade de microfone sem fio;
● Caixa de som Line Array com 08 caixas e subwoofer;
● Instalações para a sonorização com ART;
● gerador 220kva;
● Área de brinquedos para crianças com 06 unidades.
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Os interessados deverão ingressar com processo de solicitação de autorização para eventos no
Pró-Cidadão nos dias 09 a 13 de abril de 2018 para que sejam realizados os procedimentos
necessários quanto à emissão da autorização.
Havendo mais de um interessado, que apresente a documentação completa, será realizado um
sorteio no dia 16 de abril de 2018, na sede da SUSP, às 15 horas.
Só será emitida a autorização para o requerente que apresentar a totalidade dos documentos.
Caso falte algum documento, o processo será indeferido e arquivado, e o processo do próximo
sorteado será analisado. Não serão aceitos documentos posteriores ao momento da inscrição.
O pagamento da taxa de expediente da inscrição (R$ 5,04) deverá ser efetuado no mesmo dia da
inscrição e o comprovante deverá ser anexado ao processo, sob pena de inabilitação.
No ato da solicitação, os interessados deverão apresentar os seguintes documentos:
● Formulário de solicitação para eventos; (formulário disponível no link abaixo
http://www.pmf.sc.gov.br/servicos/index.php?pagina=servpagina&acao=open&id=4523
● Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)
● Contrato Social da empresa
● Certidão Negativa de Débitos (CND) Municipais do CNPJ ou Certidão Positiva com
efeito de Negativa (CPEN)
http://www.pmf.sc.gov.br/servicos/sistema.php?servicoid=3686
● Comprovante de pagamento da taxa de expediente da inscrição.
VAGAS DE FOODTRUCK DISPONÍVEIS PARA O EVENTO NO DIA 21/04/18
Local
Beira-Mar Continental - Av. Cláudio Alvim Barbosa

Qtde de vagas
30

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO PARA O COMÉRCIO: 08h às 18:30h

As estruturas para o evento deverão estar montadas e prontas para uso no dia 21 de abril de 2018,
a partir das 07 horas, na Beira-Mar Continental.
O gerenciamento das vagas de foodtruck é de responsabilidade do credenciado.
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Cabe ao credenciado a solicitação de uso da energia elétrica na Concessionária do Município.
O credenciado poderá fazer uso de mesas e cadeiras na área pública, porém, esses equipamentos
não podem veicular propaganda ou publicidade.
No dia do evento, a Guarda Municipal, a Fiscalização de Serviços Públicos e os representantes
da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude se farão presentes, visando a
organização do evento e dos espaços públicos.
Os casos omissos, não previstos no presente Credenciamento, serão encaminhados à análise e
deliberação da SUSP.
Florianópolis, 05 de abril de 2018.

Maryanne Mattos

João da Luz

Secretária de Segurança Pública
Matrícula 18668-6

Superintendente de Serviços Públicos
Matrícula 41003-9

Márcio Luiz Alves
Secretário de Cultura, Esporte e Juventude
Matrícula 39673-7

Edmilson Carlos Pereira Junior
Secretário Adjunto de Cultura, Esporte e
Juventude
Matrícula 40112-9
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