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COMUNICADO/CARNAVAL nº 001–2015. 
 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, através da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO, com 

interferência, da SECRETARIA EXECUTIVA DE SERVIÇOS PUBLICOS, com sede 

à rua Conselheiro Mafra, nº 415, centro, neste município, em conformidade com o que 

prescreve o artigo 2º da Lei 8.666-93, que regulamenta o inciso XXI do artigo 37 da 

Constituição Federal. COMUNICA a quem possa interessar que estará recebendo inscrições 

para o CARNAVAL – 2015 no período de 20 de janeiro à 05 fevereiro de 2015, nas áreas 

estabelecidas no centro da cidade, para o Comércio Ambulante nas seguintes vagas e 

modalidades: 

- 15 Tendas – água, refrigerante e cerveja em lata.  

- 30 Veículos Tawners, Trailler e Carrinhos – cachorro quente e lanches. 

- 200 Caixas Térmica/Isopor – água, refrigerante e cerveja em lata. 

- 03 Veículos – gelo. 

- 10 vagas de ambulantes para venda de artigos carnavalescos.   

- 05 Carrinhos – Venda de Chopp. 

- 15 Pontos para venda de Espetinhos. 

- 03 Tendas – Carne do Sol. 

   

Obs: Os vendedores ambulantes deverão ter preferencialmente produtos da empresa 

patrocinadora do Carnaval 2015 de Florianópolis. 

Fica proibida a comercialização de bebidas em vidros de qualquer natureza por parte dos 

ambulantes durante a realização dos eventos de carnaval em 2015. 

Os ambulantes credenciados e que não forem sorteados para as vagas disponíveis, para as 

tendas, poderão ser remanejados para as vagas disponíveis para as caixas térmicas não 

preenchidas, desde que solicitado perante a SESP. 

Caso a patrocinadora não forneça a tenda, o classificado ficará sujeito ao modelo indicado 

pela SESP, conforme anexo I. 

 

Local da inscrição – Rua Arcypreste Paiva c/ Tenente Silveira, 60 – Centro – Florianópolis – 

Pró-Cidadão ou nas unidades descentralizadas nos bairros Estreito, Rio Tavares, Lagoa da 

Conceição, Canasvieiras e Ingleses. 

 

Da Documentação para inscrição: Comprovante de residência, cópia do RG e CPF. 

 

Sorteio - Dia 10/02/2015 às 9:00hs no pátio da FLORAM, na rua Felipe Schmidt, nº 1243, 

Centro, no município de Florianópolis/SC.  

 

Obs.: O COMUNICADO estará à disposição no site http://www.pmf.sc.gov.br; na SESP e 

no Pró-Cidadão. 

Florianópolis/SC, 06 de janeiro de 2015. 

 

 

Aldo Sebastião Martins 

Secretário Executivo de Serviços Públicos 

 

http://www.pmf.sc.gov.br;/
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ANEXO I – PADRONIZAÇÃO DA TENDA 
 
Modelo de Tenda 
 
Tenda piramidal de 4 águas, com dimensão de 3x3m, totalizando 9m² de área coberta.  
Estrutura de aço carbono, tratado com zinco branco, base de apoio dos pés em chapa de aço 
carbono.  
Travas de aço temperado superiores de segurança e travamento.  
Travas de aço temperado para regulagem de altura do pé direito.  
Base de apoio da estrutura em chapa de aço carbono.  
Pé direito entre 2,15 e 2,50m.  

Cobertura em PVC (espessura= 0,40mm/ 100% poliéster de alta tenacidade/ aditivação UV e 

anti-fungo)  

 


