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CHAMADA PÚBLICA SUSP Nº 001/2017 
Para o Credenciamento de interessados em exercer  “Atividade de Comércio Ambulante” temporário para 

o evento "ANIVERSÁRIO DE FLORIANÓPOLIS"  no período de 23 de Março de 2017 

 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, através da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, COM INTERMÉDIO DA 

SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS com sede à Rua Deodoro, nº 209 

Centro, Florianópolis, em conformidade com o que prescreve o Artigo 2º da Lei 8.666/1993, 

que regulamenta o inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal e legislação vigente, 

TORNA PÚBLICO a abertura das inscrições aos interessados em exercer atividade de 

comércio ambulante temporário, nas atividades abaixo descritas, para o evento em 

comemoração ao "Aniversário do Município de Florianópolis"  na data de 23 de março de 

2017. 

 

 

 

 

ATIVIDADES  LICENCIADAS: 

 

 

Modalidade 

 

 

Quantidade 

(vagas) e local  

 

Especificação da Modalidade  e  

Equipamento Permitido 

COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS  

30 (trinta) - nas 

proximidades da 

Praça 

Sesquicentenário 

 

Comércio de Alimentos em Veiculos tipo:  

Food truck, Tawners, Trailler e Carrinho 

de Cachorro quente e Lanches 

COMÉRCIO DE 

BEBIDAS: Água, 

Refrigerante e Cerveja 

em Lata 

100 (cem) - nas 

proximidades do 

Trapiche da Beira-

Mar Norte  

 

Caixas Térmicas/Isopor – Sendo 

permitida a utilização de 01(uma) tenda na 

cor branca tamanho 2x2 m2 

 

 

A licença será expedida em caráter temporário, ficando o requerente habilitado para o 

exercício da atividade somente no período compreendido de 23 de março de 2017 e de acordo 

com as condições abaixo estabelecidas: 
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1- DAS INSCRIÇÕES  

 

a-)   Os interessados deverão ingressar com PROCESSO contendo (documentos obrigatórios e 

opcionais)  a ser protocolado no período de 14/03/2017 até 17/03/2017 de terça a sexta-feira, 

das 8h às 17h, na Unidade Central do PRÓ-CIDADÃO, localizado na Rua Arcipreste Paiva c/ 

Tenente Silveira, nº 60, Centro de Florianópolis/SC. 

 

b-)    As inscrições também poderão ser realizadas nas Unidades do PRÓ-CIDADÃO da 

Lagoa da Conceição, Canasvieira, Ingleses, Rio Tavares e do Continente no horário das 10 às 

16h. 

 

c-) A protocolização do processo de inscrição depende do recolhimento da taxa 

correspondente com comprovante no processo. 

 

 

2-  DA DOCUMENTAÇÃO 

Os Candidatos interessados deverão anexar ao processo os seguintes documentos:  

 

a) Cópia do RG e CPF em nome do requerente da pessoa física;  Serão considerados 

como documentos de identidade: Carteiras expedidas pelos Comandos Militares, 

pela Secretaria de Segurança Pública, pelos Institutos de identificação, pelo Corpo 

de Bombeiro, carteiras expedida pelos órgãos fiscalizadores do exercício 

profissional (ordens e conselhos), passaporte, Certificado de Reservista, Carteira de 

Trabalho e Carteira Nacional de Habilitação ( todos com foto). 

       

b) Cópia do certificado da condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, se 

MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL; 

 

c) Cópia do Comprovante de residência: que poderá ser a cópia do talão atual de 

água, telefone fixo ou luz com validade máxima de 03 (três) meses, ou cópia do 

contrato de locação autenticado em cartório.  OBS: Nos casos em que o comprovante 

estiver em nome do cônjuge, o mesmo deverá estar acompanhado de Certidão de 

casamento ou declaração reconhecida em cartório que comprove o vínculo; 

                 

d) Os Microempreendedores Individuais, deverão apresentar o comprovante de 

endereço, podendo ser a conta de água ou luz, em nome da empresa ou de seu 

proprietário se ela funcionar na própria residência; 

 

e) Certificado de Antecedentes Criminais; Que poderá ser obtido  no endereço 

eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina: www.tj.sc.gov.br  
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3 - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E SELEÇÃO 

 

a-) O critério para definição das Vagas será através de SORTEIO ELETRÔNICO, 

disponibilizado no site da Superintendência de Serviços públicos no endereço: 

http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/sesp  na data de 20 de março de 2017. Estarão PRÉ-

CLASSIFICADOS todos os requerentes inscritos que entregarem toda a documentação 

solicitada em conformidade com esse Comunicado, os quais participarão do sorteio  on line 

para definição da Vaga.  

 

 

3- DAS CONDIÇÕES DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1- Todo requerente Credenciado deverá atentar para as seguintes condições: 

a-) É obrigação do Licenciado  manter organizado e limpo toda a área por ele utilizada para 

comercialização de seus produtos, bem como, ao final da autorização, entregar a área livre em 

ordem e nas mesmas condições que recebeu. 

 

 

 

. 

Florianópolis/SC, 14 de março de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

    Maycon Cassimiro Oliveira   

Superintendente de Serviços Públicos 

Maryanne Mattos 

Secretária Municipal de Segurança Pública 
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