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SECRETARIA MUNICIPAL DA 

CASA CIVIL 

DECRETO N. 23.230, DE 07 DE OUTUBRO DE 2021. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, 
usando da competência e atribuições, que lhe são 
conferidas pelo inciso VI do art. 74, da Lei Orgânica 
do Município, RESOLVE:  NOMEAR MARCOS 
LEANDRO GONÇALVES DA SILVA para exercer o 
Cargo em Comissão de Superintendente da Região 
Continental da Secretaria Municipal do Continente 
e Assuntos Metropolitanos, a partir de 04/10/2021. 
Florianópolis, aos 07 de outubro de 2021. GEAN 
MARQUES LOUREIRO PREFEITO MUNICIPAL 
EVERSON MENDES SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
CASA CIVIL. 

DECRETO N. 23.231, DE 07 DE OUTUBRO DE 2021. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, 
usando da competência e atribuições, que lhe são 
conferidas pelo inciso VI do art. 74, da Lei Orgânica 
do Município, RESOLVE:  NOMEAR ERÁDIO 
MANOEL GONÇALVES para exercer o Cargo em 
Comissão de Secretário Municipal de Defesa do 
Cidadão, a partir de 07/10/2021. Florianópolis, aos 
07 de outubro de 2021. GEAN MARQUES 
LOUREIRO PREFEITO MUNICIPAL EVERSON 
MENDES SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL.  

DECRETO N. 23.232, DE 07 DE OUTUBRO DE 2021. 
ESTABELECE PONTO FACULTATIVO NOS ÓRGÃOS 
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL O PREFEITO 
MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo 
artigo 74, inciso IV da Lei Orgânica do Município e, 
CONSIDERANDO a publicação do Decreto Estadual 
n. 1.096, publicado no DOE n. 21.436, de 
14/01/2021, que fixa o calendário dos órgãos e das 
entidades da Administração Direta, Autárquica e 
Fundacional do Poder Executivo Estadual; 
DECRETA:  Art. 1º. Fica estabelecido como ponto 
facultativo o dia 1º de novembro de 2021 nos 
órgãos da administração direta e indireta do Poder 
Executivo Municipal alusivo ao Dia do Servidor 
Público (28 de outubro de 2021). Art. 2º O 
atendimento dos serviços públicos essenciais, nas 
datas mencionadas no artigo anterior, deverá ser 
garantido pelos órgãos da Administração 
Municipal, por intermédio de escalas de serviço ou 
plantão. Art. 3º Este Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação.  Florianópolis, aos 07 de 
outubro de 2021. GEAN MARQUES LOUREIRO 
PREFEITO MUNICIPAL EVERSON MENDES 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA Nº 01704/2021 - O Secretário Municipal 
da Administração no uso de suas atribuições e, de 
acordo com o artigo 23, inciso II da letra "a" da Lei 
Orgânica do Município de Florianópolis Resolve: 
Art. 1º - Nomear de acordo com o artigo 8º inciso I 
e artigo 9º da Lei Complementar CMF nº 063/2003 
de 23 de outubro de 2003, Vitor Viegas Rech, 
aprovado em Concurso Público regido pelo Edital 
nº 002/19, para exercício do Cargo de Arquiteto, 
Classe Arquitetos Engenheiros e Modalidades, 
Nível 01, Referência A, 30 (trinta) horas semanais, 
do Quadro Único do Pessoal Civil da Administração 
Direta Municipal, lotado no(a) Secr Municipal de 
Desenvolvimento Urbano. Art. 2º - A posse 
ocorrerá no prazo de até 15 (quinze) dias, 
prorrogáveis justificadamente por mais 15 (quinze) 
dias, contados da publicação do ato de nomeação 
no órgão oficial de divulgação do Município. Art. 3º 
- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. Prefeitura Municipal, em Florianópolis, 
aos 04 de outubro de 2021. Ronaldo Brito Freire - 
Secretário Municipal da Administração. 

PORTARIA Nº 01705/2021 - O Secretário Municipal 
da Administração no uso de suas atribuições e, de 
acordo com o artigo 23, inciso II da letra "a" da Lei 
Orgânica do Município de Florianópolis Resolve: 
Art. 1º - Nomear de acordo com o artigo 8º inciso I 
e artigo 9º da Lei Complementar CMF nº 063/2003 
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de 23 de outubro de 2003, Carolina Maders 
Escovar, aprovada em Concurso Público regido 
pelo Edital nº 002/19, para exercício do Cargo de 
Arquiteto, Classe Arquitetos Engenheiros e 
Modalidades, Nível 01, Referência A, 30 (trinta) 
horas semanais, do Quadro Único do Pessoal Civil 
da Administração Direta Municipal, lotada no(a) 
Secr Municipal de Desenvolvimento Urbano. Art. 2º 
- A posse ocorrerá no prazo de até 15 (quinze) dias, 
prorrogáveis justificadamente por mais 15 (quinze) 
dias, contados da publicação do ato de nomeação 
no órgão oficial de divulgação do Município. Art. 3º 
- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. Prefeitura Municipal, em Florianópolis, 
aos 04 de outubro de 2021. Ronaldo Brito Freire - 
Secretário Municipal da Administração. 

PORTARIA Nº 01706/2021 - O Secretário Municipal 
da Administração no uso de suas atribuições e, de 
acordo com o artigo 23, inciso II da letra "a" da Lei 
Orgânica do Município de Florianópolis Resolve: 
Art. 1º - Nomear de acordo com o artigo 8º inciso I 
e artigo 9º da Lei Complementar CMF nº 063/2003 
de 23 de outubro de 2003, Marcelo Fontes de 
Oliveira, aprovado em Concurso Público regido 
pelo Edital nº 002/19, para exercício do Cargo de 
Arquiteto, Classe Arquitetos Engenheiros e 
Modalidades, Nível 01, Referência A, 30 (trinta) 
horas semanais, do Quadro Único do Pessoal Civil 
da Administração Direta Municipal, lotado no(a) 
Secr Municipal de Desenvolvimento Urbano. Art. 2º 
- A posse ocorrerá no prazo de até 15 (quinze) dias, 
prorrogáveis justificadamente por mais 15 (quinze) 
dias, contados da publicação do ato de nomeação 
no órgão oficial de divulgação do Município. Art. 3º 
- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. Prefeitura Municipal, em Florianópolis, 
aos 04 de outubro de 2021. Ronaldo Brito Freire - 
Secretário Municipal da Administração. 

PORTARIA Nº 01707/2021 - O Secretário Municipal 
da Administração no uso de suas atribuições e, de 
acordo com o artigo 23, inciso II da letra "a" da Lei 
Orgânica do Município de Florianópolis Resolve: 
Art. 1º - Nomear de acordo com o artigo 8º inciso I 
e artigo 9º da Lei Complementar CMF nº 063/2003 
de 23 de outubro de 2003, Matheus José Rigon, 
aprovado em Concurso Público regido pelo Edital 
nº 002/19, para exercício do Cargo de Arquiteto, 
Classe Arquitetos Engenheiros e Modalidades, 
Nível 01, Referência A, 30 (trinta) horas semanais, 
do Quadro Único do Pessoal Civil da Administração 
Direta Municipal, lotado no(a) Secr Municipal de 
Desenvolvimento Urbano. Art. 2º - A posse 
ocorrerá no prazo de até 15 (quinze) dias, 
prorrogáveis justificadamente por mais 15 (quinze) 
dias, contados da publicação do ato de nomeação 
no órgão oficial de divulgação do Município. Art. 3º 

- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. Prefeitura Municipal, em Florianópolis, 
aos 04 de outubro de 2021. Ronaldo Brito Freire - 
Secretário Municipal da Administração. 

PORTARIA N° 01720/2021, DE 05 DE OUTUBRO DE 
2021. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando da competência e 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 
11.359/2013, e nos termos dos artigos 14 e 15 da 
Lei Complementar nº 0501/2014, em virtude do 
Processo Judicial n. 0000678-56.2020.5.12.0001, 
RESOLVE: Art. 1º - CONCEDER PROMOÇÃO POR 
TITULAÇÃO, passando do nível 01 para o nível 02 
ao servidor público abaixo relacionado: 

Matrícula Nome Nº do Processo A partir de 

52758-0 JOSUE BOUSON 012502020 03/03/2020 

Art. 2º - O servidor público listado, bem como 
aqueles não contemplados na relação acima e cujo 
direito à promoção seria em Março de 2020, terão 
o prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de 
publicação desta Portaria para, se for o caso, 
recorrer administrativamente, nos termos do art. 
125 da Lei Complementar Municipal n. 063/2003. 
Parágrafo único - O recurso devidamente instruído 
e fundamentado com as razões que o recorrente 
entender cabíveis deverá ser apresentado no 
departamento de Protocolo da Secretaria 
Municipal de Administração. RAFAEL DE LIMA, 
Diretor do Sistema de Gestão de Pessoas, Portaria 
nº 00689/2021. 

PORTARIA N° 01727/2021, DE 06 DE OUTUBRO DE 
2021. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando da competência e 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 
11.359/2013, e nos termos dos artigos 14 e 15 da 
Lei Complementar nº 0501/2014, em virtude do 
Processo Judicial n. 0000644-70.2020.5.12.0037, 
RESOLVE: Art. 1º - CONCEDER PROMOÇÃO POR 
TITULAÇÃO, passando do nível 01 para o nível 02 
ao servidor público abaixo relacionado: 

Matrícula Nome Nº do Processo A partir de 

52799-8 LUCIANO PASSING 013232020 05/03/2020 

Art. 2º - O servidor público listado, bem como 
aqueles não contemplados na relação acima e cujo 
direito à promoção seria em Março de 2020, terão 
o prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de 
publicação desta Portaria para, se for o caso, 
recorrer administrativamente, nos termos do art. 
125 da Lei Complementar Municipal n. 063/2003. 
Parágrafo único - O recurso devidamente instruído 
e fundamentado com as razões que o recorrente 
entender cabíveis deverá ser apresentado no 
departamento de Protocolo da Secretaria 
Municipal de Administração. RAFAEL DE LIMA, 
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Diretor do Sistema de Gestão de Pessoas, Portaria 
nº 00689/2021. 

PORTARIA N° 01729/2021, DE 06 DE OUTUBRO DE 
2021. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
ADMINISTRAÇÃO, usando da competência e 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 
11.359/2013, e nos termos dos artigos 14 e 15 da 
Lei Complementar nº 0501/2014, em virtude do 
Processo Judicial n.0001060-10.2020.5.12.0014, 
RESOLVE: Art. 1º - CONCEDER PROMOÇÃO POR 
TITULAÇÃO, passando do nível 01 para o nível 02 
ao servidor público abaixo relacionado: 

Matrícula Nome Nº do Processo A partir de 

52288-0 NEVETON GOMES REBELO 011902020 02/03/2020 

Art. 2º - O servidor público listado, bem como 
aqueles não contemplados na relação acima e cujo 
direito à promoção seria em Março de 2020, terão 
o prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de 
publicação desta Portaria para, se for o caso, 
recorrer administrativamente, nos termos do art. 
125 da Lei Complementar Municipal n. 063/2003. 
Parágrafo único - O recurso devidamente instruído 
e fundamentado com as razões que o recorrente 
entender cabíveis deverá ser apresentado no 
departamento de Protocolo da Secretaria 
Municipal de Administração. RAFAEL DE LIMA, 
Diretor do Sistema de Gestão de Pessoas, Portaria 
nº 00689/2021. 

PORTARIA nº 01738/2021 O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 82, inciso I e II da 
Lei Orgânica do Município, Decreto nº 22.473/2021 
e atendendo o que dispõe o art. 67 da Lei Federal 
8.666/93; RESOLVE: Art. 1º Alterar o Anexo I da 
Portaria nº 00383/2021, DESIGNAR, os Fiscais de 
Contratos e Atas de Registro de Preço, firmados 
pela Secretaria Municipal de Administração, 
conforme tabela (Anexo I). Art. 2º Esta portaria 
entra em vigor na data da sua publicação no Diário 
Oficial Eletrônico do Município. Florianópolis, 06 de 
outubro de 2021. Ronaldo Brito Freire - Secretário 
Municipal de Administração  (Anexo I no final da 
Edição) 

1º TERMO DE APOSTILAMENTO DE INCLUSÃO DE 
DOTAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
339/SMA/2021 ENTRE O MUNICÍPIO DE 
FLORIANÓPOLIS – SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA COMÉRCIO DE 
AUTO PEÇAS BADU EIRELI - EPP.  Objeto: O 
presente Termo de Apostilamento tem por objeto 
a Inclusão de Dotação orçamentária na Ata de 
Registro de Preços original. ONDE SE LÊ: CLÁUSULA 
DÉCIMA PRIMEIRA – DOS RECURSOS DE DESPESAS; 

Órgão/Orçamento Projeto/Atividade 
Elemento de 

Despesa 
Fonte de 
Recurso 

Sec. da 
Administração 

2.005 
3.3.90.39 / 
3.3.90.30 

80 

Secretaria 
Municipal do 
Continente e 

Assuntos 
Metropolitanos 

2.022 
3.3.90.39 / 
3.3.90.30 

80 

Fundação Mun. 
Esportes 

2.512 
3.3.90.39 / 
3.3.90.30 

80 

SEMAS 2.391 
3.3.90.39 / 
3.3.90.30 

80 

Secretaria 
Municipal de 

Segurança Publica 
2.771 / 2.504 

3.3.90.39 / 
3.3.90.30 

80 

Secretaria 
Municipal de 

Educação 
2.348 / 2.337 

3.3.90.39 / 
3.3.90.30 

81 

Secretaria 
Municipal de 
Transporte e 
Mobilidade 

Urbana 

4.287 / 2.498 
3.3.90.39 / 
3.3.90.30 

31 

Secretaria 
Municipal de 

Saúde 
2.043 

3.3.90.39 / 
3.3.90.30 

80 

Fundo Municipal 
de Saúde 

4.179 / 2.627 
3.3.90.39 / 
3.3.90.30 

82 / 4013 

Secretaria 
Municipal de 

Turismo, 
Tecnologia e 

Desenvolvimento 
Econômico 

2.621 
3.3.90.39 / 
3.3.90.30 

80 

Fundação Franklin 
Cascaes 

2.605 
3.3.90.39 / 
3.3.90.30 

80 

Secretaria 
Municipal de Meio 

Ambiente, 
Planejamento e 

Desenvolvimento 
Urbano 

2.332 
3.3.90.39 / 
3.3.90.30 

80 

Gabinete do 
Prefeito 

2.802 
3.3.90.39 / 
3.3.90.30 

80 

Instituto de 
Planejamento 

Urbano de 
Florianópolis 

2.670 
3.3.90.39 / 
3.3.90.30 

80 

Secretaria 
Municipal da 

Fazenda 
4.911 

3.3.90.39 / 
3.3.90.30 

80 

LEIA-SE: “CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS 
RECURSOS DE DESPESAS; 

Órgão/Orçamento Projeto/Atividade 
Elemento de 

Despesa 
Fonte de 
Recurso 

Sec. da 
Administração 

2.005 
3.3.90.39 / 
3.3.90.30 

80 
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Secretaria 
Municipal do 
Continente e 

Assuntos 
Metropolitanos 

2.022 
3.3.90.39 / 
3.3.90.30 

80 

Fundação Mun. 
Esportes 

2.512 
3.3.90.39 / 
3.3.90.30 

80 

SEMAS 2.391 
3.3.90.39 / 
3.3.90.30 

80 

Secretaria 
Municipal de 

Segurança Publica 
2.771 / 2.504 

3.3.90.39 / 
3.3.90.30 

80 

Secretaria 
Municipal de 

Educação 
2.348 / 2.337 

3.3.90.39 / 
3.3.90.30 

81 

Secretaria 
Municipal de 
Transporte e 
Mobilidade 

Urbana 

4.287 / 2.498 
3.3.90.39 / 
3.3.90.30 

31 

Secretaria 
Municipal de 

Saúde 
2.043 

3.3.90.39 / 
3.3.90.30 

80 

Fundo Municipal 
de Saúde 

4.179 / 2.627 
3.3.90.39 / 
3.3.90.30 

82 / 4013 

Secretaria 
Municipal de 

Turismo, 
Tecnologia e 

Desenvolvimento 
Econômico 

2.621 
3.3.90.39 / 
3.3.90.30 

80 

Fundação Franklin 
Cascaes 

2.605 
3.3.90.39 / 
3.3.90.30 

80 

Secretaria 
Municipal de 

Meio Ambiente, 
Planejamento e 

Desenvolvimento 
Urbano 

2.332 
3.3.90.39 / 
3.3.90.30 

80 

Gabinete do 
Prefeito 

2.802 
3.3.90.39 / 
3.3.90.30 

80 

Instituto de 
Planejamento 

Urbano de 
Florianópolis 

2.670 
3.3.90.39 / 
3.3.90.30 

80 

Secretaria 
Municipal da 

Fazenda 
4.911 

3.3.90.39 / 
3.3.90.30 

80 

Instituto de 
Previdência de 
Florianópolis 

4.941 3.3.90.39 475 

O presente Termo de Apostilamento tem a inclusão 
da dotação orçamentária da Ata de Registro de 
Preços, em conformidade com a redação do §8º, 
do Art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores 
alterações, de acordo com a CI nº 
415/SMA/DSGA/2021 da Secretaria Municipal de 
Administração, no Parecer nº 
206/SMA/ASSJUD/2021, partes integrantes deste 
Termo de Apostilamento; Número e Modalidade 

da Licitação: Pregão Eletrônico para Registro de 
Preços Nº 107/SMA/DSLC/2021; Data de 
Assinatura: 22/09/2021; Nome das partes que 
assinaram: Pela Secretaria Municipal de 
Administração: Sr. Ronaldo Brito Freire. 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 

FAZENDA  

COMUNICADO REFERENTE AO EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA 
DEMONSTRAR E AVALIAR O CUMPRIMENTO DAS 
METAS FISCAIS REFERENTES AO 2º 
QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2021 - 
ALTERAÇÃO DE DATA. O Município de 
Florianópolis por meio da Secretaria Municipal da 
Fazenda no uso de suas atribuições que lhe confere 
o art. 82 da Lei Orgânica do Município, por motivo 
de força maior, vem comunicar a alteração da data 
da audiência pública agendada para 29/09/2021. 
Seguindo a orientação das autoridades em saúde 
pública para evitar aglomerações, a apresentação 
da audiência será transmitida no formato virtual. 
Local: Redes oficiais da Câmara Municipal de 
Florianópolis Youtube e Facebook. Nova Data: 08 
de outubro de 2021. Horário: 14 horas. Ficam 
convidados todos os munícipes a participarem 
desta Audiência. Florianópolis (SC), 20 de setembro 
de 2021. CONSTÂNCIO ALBERTO SALLES MACIEL 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA 

PAUTA DE JULGAMENTO Nº 89/2021 – 1ª 
Câmara  –  De ordem do Presidente do Tribunal 
Administrativo Tributário de Florianópolis, Senhor 
PAULO ROBERTO SILVEIRA DE BORBA, faço saber a 
quem possa interessar que, no dia 12/10/2021 às 
08h00 a, 1ª Câmara deste Tribunal, em sessão 
ordinária julgará virtualmente, os processos: Nº: E 
000304/2021 Reclamante: LUIS EDUARDO RAMOS 
DE CARVALHO Reclamando: Secretaria Municipal 
da Fazenda. Relator Conselheiro: FERNANDO LIMA. 
Procurador: - -Nº: 2680/2021 Reclamante: PAULO 
SABATKE NETO Reclamando: Secretaria Municipal 
da Fazenda. Relator Conselheiro: FERNANDO LIMA. 
Procurador: - -Nº: 
10757/2020 Reclamante: HABITASUL 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA Reclamando: Secretaria Municipal da 
Fazenda. Relatora Conselheira: BRUNA AMORIM. 
Procurador: LUANA REGINA DEBATIN TOMASI 
OAB/SC 28.524.Nº: 
10758/2020 Reclamante: HABITASUL 
EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA Reclamando: Secretaria Municipal da 
Fazenda. Relatora Conselheira: BRUNA AMORIM. 
Procurador: LUANA REGINA DEBATIN TOMASI 
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OAB/SC 28.524.Nº: 1438/2018 Reclamante: MABEL 
VIEIRA SOUTO Reclamando: Secretaria Municipal 
da Fazenda. Relator Conselheiro: FERNANDO 
LIMA.. Procurador: - -Nº: 
1606/2018 Reclamante: MABEL VIEIRA 
SOUTO Reclamando: Secretaria Municipal da 
Fazenda. Relator Conselheiro: FERNANDO LIMA. 
Procurador: - -Nº: 2684/2021 Reclamante: PAULO 
SABATKE NETO Reclamando: Secretaria Municipal 
da Fazenda. Relator Conselheiro: FERNANDO LIMA. 
Procurador: - -Nº: 001302/2018 Reclamante: SIRLEI 
GONÇALVES GUIMARÃES FACCIO Reclamando: 
Secretaria Municipal da Fazenda. Relator 
Conselheiro: ALOÍSIO DOS SANTOS. Procurador: - -
Florianópolis/SC, 07 de Outubro de 2021. PAULO 
ROBERTO SILVEIRA DE BORBA – Presidente. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE 

ANULAÇÃO DE CREDENCIAMENTO. A Secretaria 
Municipal de Saúde, por intermédio da Comissão 
Especial de Credenciamento para Contratação de 
Prestadores de Serviços de Saúde, torna público a 
ANULAÇÃO DO CREDENCIAMENTO da empresa 
SONAR ULTRASSONOGRAFIA EIRELE – CNPJ 
13.926.774/0001-90, publicado no Diário Oficial 
Eletrônico do Município de Florianópolis, Edição nº 
2884, datado de 16 de fevereiro de 2021, para o 
Edital de Chamamento Público Nº 
009/2020/PMF/SMS. Florianópolis, 06 de outubro 
de 2021. CARLOS ALBERTO JUSTO DA SILVA, 
Secretário Municipal de Saúde. COMISSÃO 
ESPECIAL DE CREDENCIAMENTO PARA 
CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE 
SAÚDE. 

PROCESSO SELETIVO EDITAL N° 15/2021 - 
RESIDÊNCIA EM MEDICINA DE FAMÍLIA E 
COMUNIDADE.NORMAS PARA O PROCESSO 
SELETIVO DE CANDIDATOS (R1) DO PROGRAMA DE 
RESIDÊNCIA EM MEDICINA DE FAMÍLIA E 
COMUNIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS.  Pelo presente Edital, a 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
FLORIANÓPOLIS, por  meio da COMISSÃO DE 
RESIDÊNCIA MÉDICA (COREME), instituída pela 
Portaria  SMS/GAB/81 de 26 de setembro de 2013, 
no uso de suas atribuições legais e  regulamentares 
e de acordo com o art. 2º, da Lei nº 6.932 de 07 de 
julho de 1981 e,  observando a Resolução CNRM nº 
12, de 16 de setembro de 2004, a Resolução CNRM  
nº 04, de 23 de outubro de 2007 e a Resolução nº 
3, de 16 de setembro de 2011, torna  públicos os 
procedimentos, critérios e normas do PROCESSO 
SELETIVO para fins de  admissão de R1 do 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA DE 
FAMÍLIA E  COMUNIDADE, para ingresso no 1º 
semestre de 2022.1 – DO PROCESSO SELETIVO 1.1. 
A admissão no 1º Ano - R1 - do Programa de 
Residência em Medicina de Família e Comunidade 
será realizada mediante a classificação obtida neste 
Processo Seletivo, com aproveitamento de 
candidatos classificados até o limite das vagas 
fixado para o Programa. 1.2. A avaliação, no 
Processo Seletivo, conforme disposto na Resolução 
CNRM Nº 03, de 16 de setembro de 2011, será 
realizado em uma única etapa, de caráter 
classificatório e eliminatório, constituída pela Prova 
da Associação Catarinense de Medicina de Família 
e Comunidade (PROVA ACMFC). 1.3. As vagas 
definidas neste Edital serão preenchidas no prazo 
de validade do Processo Seletivo Simplificado. 1.4. 
Os resultados deste Processo Seletivo são válidos 
exclusivamente para o preenchimento das vagas 
previstas neste Edital. 1.5. A organização do 
processo seletivo será de responsabilidade da 
Comissão de Residência Médica de Florianópolis, 
em cooperação com a Associação Catarinense de 
Medicina de Família e Comunidade (ACMFC). 2 - 
DAS VAGAS, DOS REQUISITOS, DAS BOLSAS, 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES, DURAÇÃO 
DO CURSO, DA CARGA HORÁRIA E DA 
MODALIDADE DO CURSO 2.1. O Processo Seletivo 
se destina a selecionar candidatos para o 
provimento de 20 (vinte) vagas de R1. Do total de 
20 vagas, 02 (duas) são destinadas a aprovados no 
processo seletivo anterior em trancamento de 
matrícula para prestação de serviço militar. Em 
caso de aprovação de novas vagas pela Comissão 
Nacional de Residência Médica, assim como 
financiamento de novas bolsas pelo Ministério da 
Saúde, poderão ser convocados candidatos para 
além das vagas previstas no edital. 2.2. Dos 
requisitos para concorrer às vagas: 2.2.1. O 
candidato deverá possuir no ato da matrícula, os 
pré-requisitos abaixo relacionados: a) Curso de 
Medicina: graduação em medicina concluída e 
registro no respectivo Conselho Profissional. b) Em 
se tratando de médicos estrangeiros, há 
necessidade da apresentação de visto definitivo de 
permanência no país, devendo, ainda, estar 
habilitado para o exercício legal da Medicina no 
Brasil, por meio de inscrição no CRM definitivo, 
conforme as Resoluções CFM n° 1.669/2003 e n° 
1.620/2001. c) No caso de médicos brasileiros 
formados por instituições estrangeiras, o diploma 
deverá ser revalidado por universidade pública, de 
acordo com a Resolução n° 1.669/03, do CFM. d) 
Estar com esquema vacinal completo atualizado 
em relação aos seguintes imunizantes: hepatite B, 
tétano, tríplice viral e COVID 19. 2.3. Das Bolsas: O 
candidato aprovado para a realização da 
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Residência Médica terá direito à bolsa no valor de: 
a) R$ 3330,43 * (três mil, trezentos e trinta reais, 
quarenta e três centavos), de acordo com a 
legislação vigente. * Esse valor poderá ser 
acrescido de bolsa complementar no valor de R$ 
3330,43 (três mil, trezentos e trinta reais, quarenta 
e três centavos), paga pela instituição, a título de 
valorização do médico residente. 2.4. Descrição 
sumária das atividades a serem executadas: a) 
Atendimento em Centros de Saúde, oficinas/aulas 
teóricas, estágios em serviços de saúde 
especializados, atividades de pesquisa e outras 
atividades com ênfase na gestão de sistemas de 
saúde; b) estágio optativo no 2º ano do Programa; 
c) estágio em atividades de Práticas Integrativas, 
Ambulatório Trans; d) atividades de Grupo Balint, 
Problem Based Interview (PBI). 2.5. Duração do 
curso: a) 24 meses (março de 2022 a fevereiro de 
2024). Para cada ano de participação no Programa 
de Residência, terá direito a 30 (trinta) dias de 
férias. 2.6. Carga horária: a) 2880 horas anuais (60 
horas por semana). 2.7. A modalidade do curso de 
Residência será: a) presencial em período integral. 
3 - DA INSCRIÇÃO 3.1. A inscrição do candidato 
implicará na completa ciência e aceitação das 
normas e condições estabelecidas neste edital e na 
legislação pertinente, acerca das quais não poderá 
alegar desconhecimento. 3.2. As inscrições serão 
realizadas por meio da INTERNET, no período de 18 
de outubro de 2021 a 21 de novembro de 2021, 
por meio do endereço eletrônico 
www.acmfc.med.br/inscricoes-
processoseletivo2022, observados os itens 
estabelecidos no capítulo 2, deste edital. 3.3. O 
candidato ao realizar sua inscrição, deverá ler e 
aceitar o requerimento de inscrição, preencher o 
formulário de inscrição on-line e transmitir os 
dados pela Internet. 3.4. A inscrição terá valor de 
R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). 3.5. O 
descumprimento das instruções para inscrição 
implicará na não efetivação da inscrição. 3.6. 
Informações complementares referentes à 
inscrição estarão disponíveis no endereço 
eletrônico 
www.acmfc.med.br/inscricoes_processoseletivo20
22 3.7. É de responsabilidade do candidato a 
compreensão do Edital, não podendo o candidato 
alegar desconhecimento de quaisquer itens 
constantes no mesmo. 3.8. O deferimento da 
inscrição dependerá do correto preenchimento da 
Ficha de Inscrição via Internet pelo candidato. 
3.8.1. As informações prestadas na ficha de 
inscrição são de inteira responsabilidade do 
candidato, cabendo à Secretaria Municipal de 
Saúde de Florianópolis o direito de excluir do 
Processo Seletivo aquele que preenchê-la com 
dados incorretos, bem como aquele que prestar 

informações inverídicas, ainda que o fato seja 
constatado posteriormente. 3.9. O candidato que 
necessitar de condição especial para realização das 
provas objetivas deverá solicitar por escrito, 
conforme modelo, e encaminhar ao e-mail:  
secretaria.acmfc@gmail.com 3.10. A candidata que 
tiver a necessidade de amamentar durante a 
realização das provas deverá levar um 
acompanhante, que ficará em sala reservada para 
essa finalidade e que será responsável pela guarda 
da criança. A candidata nesta condição que não 
levar acompanhante não realizará as provas. 3.11. 
A solicitação de condições especiais para realização 
das provas será atendida obedecendo a critérios de 
viabilidade e de razoabilidade. 3.12. Não serão 
aceitas as solicitações de inscrição que não 
atenderem rigorosamente ao estabelecido neste 
Edital. 3.13. Os candidatos amparados pela 
Resolução CNRM nº 7, de 20 de outubro de 2010, 
publicado no Diário Oficial da União de 21 de 
outubro de 2010, poderão solicitar a isenção da 
taxa de inscrição. 3.13.1. Estará isento do 
pagamento de taxa de inscrição o candidato que 
apresente uma das seguintes condições: I. a taxa 
de inscrição for superior a 30% (trinta por cento) 
do vencimento/salário mensal do candidato, 
quando não tiver dependente; II. a taxa for 
superior a 20% (vinte por cento) do 
vencimento/salário mensal do candidato e o 
mesmo possuir até dois dependentes; III. a taxa for 
superior a 10% (dez por cento) do 
vencimento/salário mensal do candidato e o 
mesmo tiver mais de dois dependentes; IV. o 
candidato declarar-se impossibilitado de arcar com 
o pagamento da taxa de inscrição e comprovar 
renda familiar mensal igual ou inferior a três 
salários mínimos ou renda individual igual ou 
inferior a dois salários mínimos; V. inscrição no 
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico) de que trata o Decreto nº 
6.135, de 26 de junho de 2007, devendo indicar o 
Número de Identificação Social – NIS, atribuído 
pelo CadÚnico; e VI. Comprovar ser membro de 
família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 
6.135/2007. 3.13.2. Em quaisquer das situações 
descritas nos incisos do item 3.13.1, o candidato 
estará obrigado a comprovar que não custeou, com 
recursos próprios, curso preparatório para o 
Processo Seletivo Público para ingresso no 
Programa de Residência Médica a que se candidata 
e, ainda, ser egresso de instituição de ensino 
superior pública ou ter sido beneficiário de bolsa 
de estudo oficial. 3.13.3. Não será concedida 
isenção de pagamento de taxa de inscrição ao 
candidato que: a) omitir informações e/ou torná-
las inverídicas; b) fraudar e/ou falsificar 
documentação; c) não observar a forma e o prazo 
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estabelecidos neste Edital. 3.13.4. Cada pedido de 
isenção será analisado e julgado pela Comissão 
Avaliadora do Programa de Residência em 
Medicina de Família e Comunidade SMS 
Florianópolis. 3.13.5. Para isenção o candidato 
deverá preencher o formulário disponível no 
ANEXO III em que o candidato deverá, 
obrigatoriamente, informar e comprovar o 
enquadramento de seu pedido. 3.13.6. O 
formulário para isenção da taxa de inscrição deverá 
ser encaminhado para o e-mail 
secretaria.acmfc@gmail.com, Assunto: Solicitação 
de Isenção Processo Seletivo 2022. 4 – DA PROVA 
ACMFC 4.1. O Processo Seletivo constará de prova 
objetiva de caráter eliminatório e classificatório. 
4.2. A PROVA ACMFC constará de 12 questões de 
múltipla escolha de cada uma das 5 (cinco) áreas 
básicas (Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, 
Cirurgia Geral, Clínica Médica e Saúde Pública), 
totalizando 60 (sessenta) questões. A PROVA 
ACMFC será avaliada conforme estabelecido no 
Capítulo 5, deste edital. 4.3. A bibliografia 
recomendada está descrita no anexo I. 5 – DA 
PRESTAÇÃO DA PROVA ACMFC 5.1. A Prova será 
realizada na cidade de FLORIANÓPOLIS/SC, na data 
prevista de 28 de novembro de 2021. 5.2. As 
informações do local para a realização da prova 
serão divulgadas oportunamente em Edital de 
Convocação, sendo de inteira responsabilidade do 
candidato o acompanhamento das publicações, 
não podendo ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento e estarão disponibilizadas: 5.2.1. 
No site www.acmfc.med.br 5.2.2. Ao candidato 
somente será permitida a participação na prova na 
respectiva data, horário e local, a serem divulgados 
de acordo com as informações constantes no item 
5.2, deste capítulo. 5.3.1. Não será permitida, em 
hipótese alguma, a realização da prova em outro 
dia, horário ou fora do local designado. 5.4. Os 
eventuais erros de digitação de nome, número de 
documento de identidade, sexo, data de 
nascimento etc., deverão ser corrigidos somente 
no dia da respectiva prova. 5.5. O candidato deverá 
comparecer ao local designado para a prova com 
antecedência mínima de 30 minutos, munido de: a) 
Original de um dos documentos de identidade a 
seguir: Cédula Oficial de Identidade; Carteira e/ou 
cédula de identidade expedida pela Secretaria de 
Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia 
Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; 
Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou 
Conselho de Classe e Carteira Nacional de 
Habilitação (com fotografia na forma da Lei n.º 
9.503/97). b) Caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, lápis preto nº 2 e borracha macia. 5.5.1. Os 
documentos apresentados deverão estar em 
perfeitas condições, de forma a permitir a 

identificação do candidato com clareza. 5.5.2. Caso 
o candidato esteja impossibilitado de apresentar, 
no dia de realização da prova, documento de 
identidade original, por motivo de perda, roubo ou 
furto, deverá ser apresentado documento que 
ateste o registro da ocorrência em órgão policial, 
expedido há, no máximo, trinta dias, ocasião em 
que será submetido à identificação especial, 
compreendendo coleta de assinaturas e de 
impressão digital em formulário próprio. 5.5.2.1. A 
identificação especial também será exigida do 
candidato, cujo documento de identificação 
apresente dúvidas relativas à fisionomia e/ou à 
assinatura do portador. 5.5.4. Não serão aceitos 
como documentos de identidade: certidões de 
nascimento, títulos eleitorais, carteiras de 
motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, 
carteiras funcionais sem valor de identidade nem 
documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou 
danificados. 5.5.5. Não haverá segunda chamada 
seja qual for o motivo alegado para justificar o 
atraso ou a ausência do candidato. 5.6. No dia da 
realização das provas, não será permitido ao 
candidato entrar e/ou permanecer no local de 
exame com armas ou aparelhos eletrônicos 
(calculadora, agenda eletrônica, bip, gravador, 
notebook, pager, palmtop, receptor, telefone 
celular, walkman, scanner, MP3, relógio digital e 
outros equipamentos similares). 5.6.1. Na 
ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de 
equipamento eletrônico durante a realização da 
prova, o candidato será automaticamente 
eliminado do Processo Seletivo. 5.9. Recomenda-se 
ao candidato que não compareça ao local de 
realização da prova com material não permitido. O 
(s) material (is) não autorizado (s), eventualmente 
trazido (s), será (ão) acondicionado (os) em saco (s) 
plástico (s) e lacrado (s), não assumindo a 
Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, a 
Supervisão do Programa de Residência ou à ACMFC 
qualquer responsabilidade pelo extravio, roubo ou 
avaria de qualquer material ou equipamento 
ocorrido dentro dos locais de prova. 5.10. A 
simples posse, mesmo que desligado, ou uso de 
qualquer material, objeto ou equipamento não 
permitido, no local da prova, corredores ou 
banheiros, configura-se como tentativa de fraude e 
implicará na exclusão do candidato do concurso, 
sendo atribuída nota zero à prova já realizada. 
5.11. Durante a realização da prova, não será 
permitida nenhuma espécie de consulta ou 
comunicação entre os candidatos, nem a utilização 
de livros, códigos, manuais, impressos ou 
quaisquer anotações. 5.12. Quanto à PROVA 
ACMFC: 5.12.1. Para a realização da prova objetiva, 
o candidato lerá as questões no caderno de 
questões e marcará suas respostas na Folha de 
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Respostas, com caneta esferográfica de tinta azul 
ou preta. A Folha de Respostas é o único 
documento válido para correção. 5.12.1.1. Não 
serão computadas questões não respondidas, nem 
questões que contenham mais de uma resposta 
(mesmo que uma delas esteja correta), emendas 
ou rasuras, ainda que legíveis. 5.13. Não deverá ser 
feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas ou assinatura, anulando as questões 
eventualmente rasuradas. 5.13.1. Ao terminar a 
prova, o candidato entregará ao fiscal a folha de 
respostas cedidas para a execução da prova. 
5.13.2. A totalidade da Prova terá a duração de 3 
(três) horas. 5.13.3. Iniciadas a prova, nenhum 
candidato poderá retirar-se da sala antes de 
decorrida 1 (uma) hora. 5.13.4. As folhas de 
respostas dos candidatos serão personalizadas, 
impossibilitando a substituição. 5.15. Será 
automaticamente excluído do Processo Seletivo o 
candidato que: a) Apresentar-se após o 
fechamento dos portões ou fora dos locais pré-
determinados; b) Não apresentar o documento de 
identidade exigido no item 5.5; c) Não comparecer 
à realização da prova, seja qual for o motivo 
alegado; d) Ausentar-se da sala de provas sem o 
acompanhamento do fiscal, ou antes, do tempo 
mínimo de permanência estabelecido no item 
5.13.3; e) For surpreendido em comunicação com 
outro candidato ou terceiros, verbalmente, por 
escrito, ou por qualquer outro meio de 
comunicação, ou utilizando-se de: livros, notas, 
impressos e outros similares não permitidos; f) For 
surpreendido portando calculadora, agenda 
eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, 
palmtop, receptor, telefone celular, walkman, 
scanner, MP3 e outros equipamentos similares; g) 
Tiver o funcionamento de qualquer tipo de 
equipamento eletrônico durante a realização da 
prova. h) Lançar mão de meios ilícitos para 
executar a prova; i) Não devolver a Folha de 
Resposta cedida para realização da prova; j) 
Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos 
trabalhos ou agir com descortesia em relação a 
quaisquer dos examinadores, executores e seus 
auxiliares, ou autoridades presentes; k) Fizer 
anotação de informações relativas às suas 
respostas fora dos meios permitidos; l) Ausentar-se 
da sala de provas, a qualquer tempo, portando a 
folha de respostas; m) Não cumprir as instruções 
contidas no caderno de questões de provas e na 
folha de respostas; n) Utilizar ou tentar utilizar 
meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação 
própria ou de terceiros, em qualquer etapa do 
Processo Seletivo. 5.16. Após o tempo mínimo 
estabelecido para permanência em sala de aula o 
candidato, ao terminar a sua prova, poderá levar o 
seu caderno de questões, deixando com o fiscal da 

sala a sua folha de respostas, que será o único 
documento válido para correção. 5.17. O candidato 
ao terminar sua prova e de posse de seu caderno 
de questões, deverá retirar-se imediatamente do 
local de prova, não podendo permanecer nas 
dependências do mesmo, bem como não poderá 
utilizar os banheiros. 5.18. O gabarito da PROVA 
ACMFC, considerado como correto, será divulgado 
no endereço eletrônico 
www.acmfc.med.br/gabarito-processoseletivo2022 
no dia posterior a realização da prova. 5.19. 
Constatado, após as provas, por meio eletrônico, 
estatístico, visual, grafológico ou por investigação 
policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, 
sua prova será anulada e ele será automaticamente 
eliminado do Processo Seletivo. 5.20. Não haverá, 
por qualquer motivo, prorrogação do tempo 
previsto para a aplicação da prova em razão do 
afastamento do candidato da sala de prova. 5.21. 
Os três últimos candidatos de cada sala só poderão 
entregar a prova e a folha de resposta ao mesmo 
tempo. 5.22. A falta de assinatura na folha de 
respostas ou a não entrega do caderno de 
questões implicará na desclassificação do 
candidato. 5.23. A condição de saúde do candidato 
no dia da aplicação da prova será de sua exclusiva 
responsabilidade. 5.24. Caso exista a necessidade 
do candidato se ausentar para atendimento 
médico ou hospitalar, o mesmo não poderá 
retornar ao local de sua prova, sendo válidas as 
questões já assinaladas, desde que o cartão 
resposta tenha sido também assinado. 5.25. No dia 
da realização da prova não será fornecida por 
qualquer membro da equipe de aplicação da prova 
e/ou pelas autoridades presentes, informações 
referentes ao conteúdo da prova e/ou critérios de 
avaliação/classificação. 6 – DO JULGAMENTO DA 
PROVA ACMFC 6.1. A prova será avaliada na escala 
de 0 (zero) a sessenta (60) pontos, cada questão 
valendo um (1) ponto. 6.2. Na avaliação da prova 
será utilizado o Escore Bruto. 6.3. O Escore Bruto 
corresponde ao número de acertos que o 
candidato obtém na prova. 6.4. Será considerado 
habilitado na PROVA ACMFC o candidato que 
obtiver no conjunto de pontos igual ou superior a 
30 (trinta). 6.5. O candidato ausente e não 
habilitado será eliminado do Processo Seletivo. 6.6. 
Em hipótese alguma haverá revisão de provas. 7 – 
DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS 7.1. O 
candidato em curso no Programa de Valorização do 
Profissional na Atenção Básica (PROVAB), ou 
Programa “Brasil Conta Comigo”, deverá requerer, 
no ato da inscrição, a pontuação adicional. 7.2. 
Conforme Art. 9º da Resolução, o candidato que 
anteriormente a data de início do PRM tiver 
participado e cumprido integralmente o PROVAB a 
partir de 2012 receberá pontuação adicional na 
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nota de todas as fases descritas nos artigos 
anteriores, considerando-se os seguintes critérios: 
I. 10% (dez por cento) nas notas acima descritas 
para programas de acesso direto para quem 
concluir 1 ano de participação nas atividades do 
PROVAB; II. A pontuação adicional de que trata 
este artigo não poderá elevar a nota final do 
candidato para além da nota máxima prevista pelo 
edital do processo seletivo; III. Considera-se como 
tendo usufruído da pontuação adicional de 10% o 
candidato que tiver iniciado programa de 
residência médica para o qual foi selecionado, 
utilizando tal pontuação, não podendo ser utilizada 
a pontuação adicional mais que uma vez. 7.3. Para 
a concessão da bonificação pelo Programa “Brasil 
Conta Comigo”, referente à Portaria do Ministério 
da Saúde, nº 492, de 23 de março de 2020, serão 
obedecidas as determinações da CNRM. 7.4. A 
pontuação será aplicada na nota obtida da prova 
teórico-objetiva, após a classificação, modificando 
a colocação. 7.5. A pontuação adicional não poderá 
ser utilizada mais de uma vez pelo candidato após 
matrícula no Programa de Residência Médica. 7.6. 
O candidato que não apresentar a documentação 
comprovando sua participação no PROVAB, ou 
Brasil Conta Comigo no momento previsto para a 
comprovação, terá sua situação de aprovação 
alterada no Processo Seletivo. 7.7. A nota final de 
cada candidato será igual ao total de pontos 
obtidos na PROVA ACMFC. Serão acrescidos os 10% 
para os candidatos que fizerem jus à pontuação 
adicional (PROVAB/Brasil Conta Comigo). 7.8. Os 
candidatos serão classificados por ordem 
decrescente, da nota final, em lista de classificação. 
7.9. O resultado do Processo Seletivo será 
divulgado na Internet nos endereços eletrônicos 
www.acmfc.med.br/resultado-
processoseletivo2022 e 
http://www.pmf.sc.gov.br/sites/ses/ e caberá 
recurso nos termos do capítulo VIII, deste Edital. 
7.10. A lista de Classificação Final/Homologação, 
após avaliação dos eventuais recursos interpostos, 
será divulgada na Internet nos endereços 
eletrônicos www.acmfc.med.br e 
http://www.pmf.sc.gov.br/sites/ses/ 7.11. No caso 
de igualdade na classificação final, dar-se-á 
preferência sucessivamente ao candidato que: a) 
Tiver idade superior a 60 (sessenta) anos até o 
último dia das inscrições, atendendo ao que dispõe 
o Estatuto do Idoso - Lei Federal nº 10.741/03; b) 
Maior idade inferior a 60 (sessenta) anos até o 
último dia das inscrições. 8 – DOS RECURSOS 8.1. 
Caberá recurso: 8.2. Contra qualquer questão das 
provas, erros ou omissões do gabarito, desde que 
devidamente fundamentado, no prazo de 1 (um) 
dia útil, contados da divulgação do gabarito oficial; 
8.3. Contra a lista de classificação e atribuições de 

notas, no prazo de 1 (um) dia útil, contado a partir 
da data da divulgação da lista; 8.4. Na hipótese de 
recurso previsto no item 8.2, deverá o candidato 
indicar a bibliografia utilizada como fundamento. 
8.5. O recurso deverá conter todos os dados que 
informem a identidade do reclamante, seu 
endereço completo, seu número de inscrição. 8.6. 
Os recursos previstos nos itens 8.2 e 8.3 deverão 
ser realizados via e-mail para 
residenciamfcfloripa@gmail.com respeitando o 
prazo acima descrito. 8.7. Não será aceito recurso 
interposto por fax, telegrama ou outro meio não 
especificado neste Edital. 8.8. Admitir-se-á um 
único recurso para cada candidato para cada 
evento. 8.9. A decisão dos recursos deferidos será 
disponibilizada nos endereços eletrônicos 
www.acmfc.med.br/resultadorecursos -
processoseletivo2022 8.10. O ponto 
correspondente à anulação de questão de prova 
objetiva, em razão do julgamento de recurso, será 
atribuído a todos os candidatos, procedendo-se, 
caso necessário, à reclassificação dos candidatos e 
divulgação de nova lista de aprovados. 8.11. Não 
será aceito pedido de revisão de recurso e/ou 
recurso de recurso. 8.12. A decisão dos recursos 
pela sua procedência ou não, pela Banca 
Examinadora é irrecorrível na esfera 
administrativa. 9 - DA MATRICULA 9.1. Os (as) 
candidatos (as) aprovados (as) até o limite das 
vagas oferecidas deverão proceder à matrícula 
online nos dias 13 e 14/01/2022 para ingresso no 
Programa de Residência. As orientações para 
matrícula constarão em e-mail de convocação 
enviado pela Escola de Saúde Pública de 
Florianópolis. 9.2. É de inteira responsabilidade do 
candidato a verificação do e-mail de convocação, 
sendo considerados desistentes aqueles aprovados 
que não se matricularem dentro do período 
estabelecido no e-mail de convocação. Neste caso, 
a Secretaria de Saúde prosseguirá chamando para 
matrícula os candidatos classificados 
sequencialmente, respeitando a ordem de 
classificação deste processo seletivo. 9.3. Após o 
período de matrícula, quando houver vagas sem 
matriculados, será realizada chamada pela Escola 
de Saúde Pública de Florianópolis, através de e-
mail, dos candidatos classificados em ordem de 
classificação, onde será dado um prazo máximo de 
48 horas para a apresentação do candidato após 
comunicado. A desistência por parte do candidato 
pode ocorrer através de e-mail ou por ofício, 
mesmo antes do chamamento pela Secretaria 
Municipal de Saúde de Florianópolis. Ainda, 
mesmo que não proceda a uma desistência formal, 
não se apresentando dentro de 48 horas após 
comunicado, o candidato aprovado será 
caracterizado como desistente da vaga. 9.4. É de 
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inteira responsabilidade do candidato a verificação 
do e-mail de convocação, sendo considerados 
desistentes aqueles que não se matricularem 
dentro do período estabelecido no e-mail de 
convocação. Neste caso, a Secretaria de Saúde 
prosseguirá chamando para matrícula os 
candidatos classificados sequencialmente, 
respeitando a ordem de classificação deste 
processo seletivo. 9.5. Os candidatos aprovados 
deverão cumprir as demais exigências deste edital 
e anexar no formulário de matrícula online os 
documentos listados abaixo, em caráter 
obrigatório para o contrato: a) Cópia da certidão de 
nascimento ou certidão de casamento; b) Cópia da 
Carteira de Identidade para candidatos (as) 
brasileiros (as) (frente e verso) OU do passaporte e 
visto de permanência para candidatos (as) 
estrangeiros (as) devidamente regularizados no 
país; c) Cópia do CPF; d) Cópia do título de eleitor 
(frente e verso); e) Cópia da Certidão de Quitação 
Eleitoral; f) Cópia da Certidão de Reservista no caso 
de candidatos brasileiros e do sexo masculino 
(frente e verso); g) Cópia da Apólice de Seguro 
contra Acidentes Pessoais*; h) Cópia do diploma do 
curso de graduação reconhecido pelo MEC (frente 
e verso), sendo que os títulos obtidos em outros 
países deverão estar devidamente regularizados no 
Brasil OU cópia de declaração de conclusão do 
curso de graduação com a data de colação de grau; 
i) Cópia de inscrição primária ou secundária no 
respectivo conselho de classe em Santa Catarina ou 
cópia do protocolo de solicitação de registro no 
respectivo Conselho desse estado**; j) Cópia da 
carteira de vacina contra COVID-19, Hepatite B, 
tríplice viral e antitetânica; k) Cópia de 
comprovante de residência em nome do candidato 
ou em nome de terceiro junto à declaração simples 
de residência no endereço informado assinada pelo 
proprietário do imóvel; l) Cópia do PIS/PASEP 
(cópia da Carteira de Trabalho ou extrato fornecido 
pela Caixa Econômica Federal); * O residente 
deverá manter ativa a cobertura do seguro durante 
a permanência no programa. ** O contrato será 
efetivado somente após apresentação do 
comprovante de inscrição no CRM/SC. 9.6. No 
primeiro dia de atividade do Programa de 
Residência, o residente matriculado deverá 
apresentar cópia física dos seguintes documentos: 
a) 01 Foto 3x4 colorida e recente; e b) 01 Cópia 
autenticada do diploma do curso de graduação 
reconhecido pelo MEC (frente e verso). 9.7. Na 
ausência do diploma de graduação e apresentada 
uma declaração de conclusão do curso de 
graduação com a data de colação de grau, a 
mesma deverá ser substituída pelo diploma 
devidamente registrado no prazo máximo de até 6 
(seis) meses da data do início do curso, sob pena 

de, não o fazendo, ser desligado do Programa. 9.8. 
Em caso de apresentação de protocolo de 
solicitação de registro no respectivo Conselho de 
Santa Catarina, o mesmo deverá ser substituído 
pela certidão de regularidade junto ao respectivo 
Conselho no estado no prazo máximo de até 6 
(seis) meses da data do início do curso, sob pena 
de, não o fazendo, ser desligado do Programa. 9.9. 
É de inteira responsabilidade do candidato 
providenciar e apresentar o registro no PIS/PASEP 
para fins de matrícula no Programa de Residência. 
9.10. O (a) candidato (a) que não apresentar toda a 
documentação no prazo estabelecido, dentre 
aquelas que se aplicam, perderá sua vaga de 
maneira irrevogável, sendo que esta vaga poderá 
ser imediatamente substituída pelo candidato (a) 
sucessor no ranqueamento estabelecido, de 
acordo com o interesse do Programa de 
Residência. 9.11. A desistência por parte do 
candidato pode ocorrer através de e-mail ou 
preferencialmente por ofício, mesmo antes do 
chamamento pela Secretaria Municipal de Saúde 
de Florianópolis. 9.12. Mesmo nas situações em 
que não proceda a uma desistência formal, caso 
não se apresente dentro de 48 horas após 
comunicado, o candidato aprovado será 
caracterizado como desistente da vaga. 9.13. 
Havendo manifestação de desistência ou não 
havendo manifestação do respectivo candidato, 
chamar-se-á o próximo da lista. 9.14. Os candidatos 
aprovados e matriculados deverão se apresentar, 
obrigatoriamente, no primeiro dia útil de março de 
2020 para o início da Residência Médica, 
considerado regime especial de formação em 
serviço de 60 (sessenta) horas semanais. 10 – DA 
HOMOLOGAÇÃO E VALIDADE DO PROCESSO 
SELETIVO 10.1. O resultado final do Processo 
Seletivo será homologado por meio de edital, 
contendo os nomes dos candidatos classificados, 
que será publicado no endereço eletrônico 
www.acmfc.med.br e 
http://www.pmf.sc.gov.br/sites/ses/ 11 – DAS 
DISPOSIÇÕES FINAIS 11.1. Todos os termos 
aditivos, comunicados, respostas de requerimentos 
e recursos, bem como locais, horários de prova e 
convocação para qualquer ato relacionado a esse 
Processo Seletivo, serão publicados no endereço 
eletrônico www.acmfc.med.br e/ou 
http://www.pmf.sc.gov.br/sites/ses/ 11.2. Não 
será fornecido ao candidato qualquer documento 
comprobatório de classificação no Processo 
Seletivo, valendo para esse fim, a homologação 
publicada conforme especificada no item 11.1 
deste edital. 11.3. A aprovação no Processo 
Seletivo não gera direito à contratação, mas esta, 
quando se fizer, respeitará a ordem de classificação 
final. 11.4. A inexatidão das afirmativas e/ou 
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irregularidades dos documentos apresentados, 
mesmo que verificadas a qualquer tempo, em 
especial na ocasião da contratação, acarretarão a 
nulidade da inscrição e desqualificação do 
candidato, com todas as suas decorrências, sem 
prejuízo de medidas de ordem administrativa, civil 
e criminal. 11.5. É de responsabilidade do 
candidato acompanhar as convocações até que se 
expire o prazo de validade do Processo Seletivo. 
11.6. A Secretaria Municipal de Saúde de 
Florianópolis não se responsabiliza por eventuais 
prejuízos ao candidato decorrente do não 
cumprimento no prazo estabelecido para 
apresentação dos documentos em virtude da 
convocação. 11.7. As despesas relativas à 
participação do candidato no Processo Seletivo e à 
apresentação para contração e exercício correrão a 
expensas do próprio candidato. 11.8. A Secretaria 
Municipal de Saúde de Florianópolis não se 
responsabiliza por quaisquer cursos, textos, 
apostilas e outras publicações referentes a este 
Processo Seletivo. 11.9. A legislação a ser abordada 
será aquela vigente até a data de publicação do 
presente edital. 11.10. A entrega de documentos e 
requerimentos, exceto quando expressamente 
vedada pelo presente Edital, poderá ser feita, nos 
prazos previstos, no endereço e horários a seguir 
informados. 11.10.1. A entrega de documentos à 
Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, 
exceto quando expressamente vedada pelo 
presente edital, poderá ser feita das seguintes 
formas: a) Pessoalmente, ou por procurador 
legalmente constituído ao qual o candidato deverá 
outorgar poderes específicos para a entrega dos 
documentos; ou 11.11. Os casos omissos serão 
resolvidos pela Comissão designada para a 
realização deste Processo Seletivo. Florianópolis, 
06 de outubro de 2021 CARLOS ALBERTO JUSTO DA 
SILVA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
FLORIANÓPOLIS. (Consultar anexos ao final desta 
edição) 

PROCESSO SELETIVO EDITAL N° 16/2021 - 
RESIDÊNCIA EM MEDICINA DE FAMÍLIA E 
COMUNIDADE (R3) - NORMAS PARA O PROCESSO 
SELETIVO DE CANDIDATOS (R3) DO PROGRAMA DE 
RESIDÊNCIA EM MEDICINA DE FAMÍLIA E 
COMUNIDADE – ANO ADICIONAL- PARA A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
FLORIANÓPOLIS.  Pelo presente Edital, a 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
FLORIANÓPOLIS, por meio da COMISSÃO DE 
RESIDÊNCIA MÉDICA (COREME), instituída pela 
Portaria  SMS/GAB/81 de 26 de setembro de 2013, 
no uso de suas atribuições legais e  regulamentares 
e de acordo com o art. 2º, da Lei nº 6.932 de 07 de 
julho de 1981 e,  observando a Resolução CNRM nº 

12, de 16 de setembro de 2004, a Resolução CNRM  
nº 04, de 23 de outubro de 2007 e a Resolução nº 
3, de 16 de setembro de 2011, torna  públicos os 
procedimentos, critérios e normas do PROCESSO 
SELETIVO para fins de  admissão R3 - do 
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA DE 
FAMÍLIA E  COMUNIDADE – ANO ADICIONAL, para 
ingresso no 1º semestre de 2022. 1 – DO 
PROCESSO SELETIVO 1.1. A admissão no R3 - Ano 
Adicional do Programa de Residência em Medicina 
de Família e Comunidade será realizada mediante a 
classificação obtida neste Processo Seletivo, com 
aproveitamento de candidatos classificados até o 
limite das vagas fixadas para o Programa. 1.2. A 
avaliação, no Processo Seletivo, conforme disposto 
na Resolução CNRM Nº 03, de 16 de setembro de 
2011, será realizado em uma única etapa, de 
caráter classificatório e eliminatório, constituída 
pela Prova da Associação Catarinense de Medicina 
de Família e Comunidade (PROVA ACMFC). 1.3. As 
vagas definidas neste Edital serão preenchidas no 
prazo de validade do Processo Seletivo 
Simplificado. 1.4. Os resultados deste Processo 
Seletivo são válidos exclusivamente para o 
preenchimento das vagas previstas neste Edital. 
1.5. A organização do processo seletivo será de 
responsabilidade da Comissão de Residência 
Médica de Florianópolis, em cooperação com a 
Associação Catarinense de Medicina de Família e 
Comunidade (ACMFC). 2 - DAS VAGAS, DOS 
REQUISITOS, DAS BOLSAS, DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
DE ATIVIDADES, DURAÇÃO DO CURSO, DA CARGA 
HORÁRIA E DA MODALIDADE DO CURSO 2.1. O 
Processo Seletivo destina-se a selecionar 
candidatos para o provimento de 10 vagas.  Em 
caso de financiamento de novas bolsas pela 
Secretaria Municipal de Saúde, poderão ser 
convocados candidatos para além das vagas 
previstas no edital. 2.2. Dos requisitos para 
concorrer às vagas: 2.2.1. O candidato deverá 
possuir no ato da matrícula, os pré-requisitos 
abaixo relacionados: a) Curso de Medicina: 
graduação em medicina concluída e registro no 
respectivo Conselho Profissional (CRM). b) 
Declaração ou Certificado de Conclusão de 
Residência em Medicina de Família e Comunidade. 
c) Em se tratando de médicos estrangeiros, há 
necessidade da apresentação de visto definitivo de 
permanência no país, devendo, ainda, estar 
habilitado para o exercício legal da Medicina no 
Brasil, por meio de inscrição no CRM definitivo, 
conforme as Resoluções CFM no 1.669/2003 e 
1.620/2001. d) No caso de médicos brasileiros 
formados por instituições estrangeiras, o diploma 
deverá ser revalidado por universidade pública, de 
acordo com a Resolução no 1.669/03, do CFM. e) 
Estar com esquema vacinal completo atualizado 
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em relação aos seguintes imunizantes: hepatite B, 
tétano, tríplice viral e COVID 19. 2.3. Das Bolsas: O 
candidato aprovado para a realização da 
Residência Médica terá direito à bolsa no valor de: 
a) R$ 3330,43 * (três mil, trezentos e trinta reais, 
quarenta e três centavos), de acordo com a 
legislação vigente. * Esse valor poderá ser 
acrescido de bolsa complementar no valor de R$ 
3330,43 (três mil, trezentos e trinta reais, e 
quarenta e três centavos), paga pela instituição, a 
título de valorização do médico residente. 2.4. A 
descrição sumária das atividades a serem 
executadas: a) Atendimento em Centros de Saúde 
(mínimo 20 horas, máximo 32 horas), oficinas 
teóricas, estágios em serviços de saúde 
especializados, atividades de pesquisa, atividades 
de ensino à distância e outras atividades com 
ênfase na gestão de sistemas de saúde e 
preceptoria; b) 12 horas em estágio de gestão 
central; c) 16 horas em estágio de preceptoria de 
graduação e residentes. 2.5. A duração do curso: a) 
12 meses (março de 2022 a fevereiro de 2023). 
Para cada ano de participação no Programa de 
Residência, terá direito a 30 (trinta) dias de férias. 
2.6. A carga horária: a) 2880 horas (60 horas por 
semana). 2.7. A modalidade do curso de Residência 
será: a) Presencial em período integral. 3 - DA 
INSCRIÇÃO 3.1. A inscrição do candidato implicará 
na completa ciência e aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste edital e na legislação 
pertinente, acerca das quais não poderá alegar 
desconhecimento. 3.2. As inscrições serão 
realizadas de 18 de outubro de 2021 a 21 de 
novembro de 2021, por meio do endereço 
eletrônico www.acmfc.med.br, observados os itens 
estabelecidos no capítulo 2, deste edital. 3.3. O 
candidato ao realizar sua inscrição, deverá ler e 
aceitar o requerimento de inscrição, preencher o 
formulário de inscrição on-line e transmitir os 
dados pela Internet. 3.4. A inscrição terá valor de R 
$350,00 (trezentos e cinquenta reais). 3.5. O 
descumprimento das instruções para inscrição 
implicará na não efetivação da inscrição. 3.6. 
Informações complementares referentes à 
inscrição estarão disponíveis no endereço 
eletrônico www.acmfc.med.br 3.7. É de 
responsabilidade do candidato a compreensão do 
Edital, não podendo o candidato alegar 
desconhecimento de quaisquer itens constantes no 
mesmo. 3.8. O deferimento da inscrição dependerá 
do correto preenchimento da Ficha de Inscrição via 
Internet pelo candidato. 3.8.1. As informações 
prestadas na ficha de inscrição são de inteira 
responsabilidade do candidato, cabendo à 
Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis o 
direito de excluir do Processo Seletivo aquele que 
preenchê-la com dados incorretos, bem como 

aquele que prestar informações inverídicas, ainda 
que o fato seja constatado posteriormente. 3.9. O 
candidato que necessitar de condição especial para 
realização das provas objetivas deverá solicitar por 
escrito, conforme modelo, e encaminhar ao e-mail: 
secretaria.acmfc@gmail.com 3.10. A candidata que 
tiver a necessidade de amamentar durante a 
realização das provas deverá levar um 
acompanhante, que ficará em sala reservada para 
essa finalidade e que será responsável pela guarda 
da criança. A candidata nesta condição que não 
levar acompanhante não realizará as provas. 3.11. 
A solicitação de condições especiais para realização 
das provas será atendida obedecendo a critérios de 
viabilidade e de razoabilidade. 3.12. Não serão 
aceitas as solicitações de inscrição que não 
atenderem rigorosamente ao estabelecido neste 
Edital. 3.13. Os candidatos amparados pela 
Resolução CNRM nº 7, de 20 de outubro de 2010, 
publicado no Diário Oficial da União de 21 de 
outubro de 2010, poderão solicitar a isenção da 
taxa de inscrição. 3.13.1. Estará isento do 
pagamento de taxa de inscrição o candidato que 
apresente uma das seguintes condições: I. a taxa 
de inscrição for superior a 30% (trinta por cento) 
do vencimento/salário mensal do candidato, 
quando não tiver dependente; II. a taxa for 
superior a 20% (vinte por cento) do 
vencimento/salário mensal do candidato e o 
mesmo possuir até dois dependentes; III. a taxa for 
superior a 10% (dez por cento) do 
vencimento/salário mensal do candidato e o 
mesmo tiver mais de dois dependentes; IV. o 
candidato declarar-se impossibilitado de arcar com 
o pagamento da taxa de inscrição e comprovar 
renda familiar mensal igual ou inferior a três 
salários mínimos ou renda individual igual ou 
inferior a dois salários mínimos; V. inscrição no 
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico) de que trata o Decreto nº 
6.135, de 26 de junho de 2007, devendo indicar o 
Número de Identificação Social – NIS, atribuído 
pelo CadÚnico; e VI. Comprovar ser membro de 
família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 
6.135/2007. 3.13.2. Em quaisquer das situações 
descritas nos incisos do item 3.13.1 o candidato 
estará obrigado a comprovar que não custeou, com 
recursos próprios, curso preparatório para o 
Processo Seletivo Público para ingresso no 
Programa de Residência Médica a que se candidata 
e, ainda, ser egresso de instituição de ensino 
superior pública ou ter sido beneficiário de bolsa 
de estudo oficial. 3.13.3. Não será concedida 
isenção de pagamento de taxa de inscrição ao 
candidato que: a) omitir informações e/ou torná-
las inverídicas;  b) fraudar e/ou falsificar 
documentação; c) não observar a forma e o prazo 

http://www.pmf.sc.gov.br/governo/index.php?pagina=govdiariooficial


 DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 
 DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS 
Edição Nº  3046 Florianópolis/SC, quinta-feira, 7 de outubro de 2021 pg. 13 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS  Secretário:  Everson Mendes Rua Tenente Silveira, 60, 5º Andar - Centro - 88010-300– Florianópolis / SC  
Secretaria Municipal da Casa Civil   Fone: (48) 3251-6062 - 3251-6066 
Gerência de Diário Oficial Controle:  Thamara Malta Diários Online:  http://www.pmf.sc.gov.br/governo/index.php?pagina=govdiariooficial  

pg. 13 
 

estabelecidos neste Edital. 3.13.4. Cada pedido de 
isenção será analisado e julgado pela Comissão 
Avaliadora do Programa de Residência em 
Medicina de Família e Comunidade SMS 
Florianópolis. 3.13.5. Para isenção o candidato 
deverá preencher o formulário disponível no 
ANEXO III em que o candidato deverá, 
obrigatoriamente, informar e comprovar o 
enquadramento de seu pedido. 3.13.6. O 
formulário para isenção da taxa de inscrição deverá 
ser encaminhado para o e-mail 
secretaria.acmfc@gmail.com, Assunto: Solicitação 
de Isenção Processo Seletivo 2021.  4 – DA PROVA 
ACMFC 4.1. O Processo Seletivo constará de prova 
objetiva de caráter eliminatório e classificatório. A 
PROVA ACMFC constará de 50 questões de 
múltipla escolha da área de Medicina de Família e 
Comunidade. A PROVA ACMFC será avaliada 
conforme estabelecido no Capítulo 5, deste edital. 
4.2. A bibliografia recomendada está descrita no 
anexo I. 5 – DA PRESTAÇÃO DA PROVA ACMFC 5.1. 
A Prova será realizada na cidade de 
FLORIANÓPOLIS/SC, na data prevista de 28 de 
novembro de 2021. 5.2. As informações do local 
para a realização da prova serão divulgadas 
oportunamente em Edital de Convocação, sendo 
de inteira responsabilidade do candidato o 
acompanhamento das publicações, não podendo 
ser alegada qualquer espécie de desconhecimento 
e estarão disponibilizadas: 5.2.1. Nos sites 
www.acmfc.med.br e/ou da PMF: 
http://www.pmf.sc.gov.br/sites/ses/ 5.2.2. Ao 
candidato somente será permitida a participação 
na prova na respectiva data, horário e local, a 
serem divulgados de acordo com as informações 
constantes no item 5.2, deste capítulo. 5.3.1. Não 
será permitida, em hipótese alguma, a realização 
da prova em outro dia, horário ou fora do local 
designado. 5.4. Os eventuais erros de digitação de 
nome, número de documento de identidade, sexo, 
data de nascimento etc., deverão ser corrigidos 
somente no dia da respectiva prova.5.5. O 
candidato deverá comparecer ao local designado 
para a prova com antecedência mínima de 30 
minutos, munido de: a) Original de um dos 
documentos de identidade a seguir: Cédula Oficial 
de Identidade; Carteira e/ou cédula de identidade 
expedida pela Secretaria de Segurança, pelas 
Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo 
Ministério das Relações Exteriores; Cédulas de 
Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselho de 
Classe e Carteira Nacional de Habilitação (com 
fotografia na forma da Lei n.º 9.503/97). b) Caneta 
esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2 
e borracha macia. 5.5.1. Os documentos 
apresentados deverão estar em perfeitas 
condições, de forma a permitir a identificação do 

candidato com clareza.5.5.2. Caso o candidato 
esteja impossibilitado de apresentar, no dia de 
realização da prova, documento de identidade 
original, por motivo de perda, roubo ou furto, 
deverá ser apresentado documento que ateste o 
registro da ocorrência em órgão policial, expedido 
há, no máximo, trinta dias, ocasião em que será 
submetido à identificação especial, 
compreendendo coleta de assinaturas e de 
impressão digital em formulário próprio. 5.5.2.1. A 
identificação especial também será exigida do 
candidato, cujo documento de identificação 
apresente dúvidas relativas à fisionomia e/ou à 
assinatura do portador. 5.5.2.2. Não serão aceitos 
como documentos de identidade: certidões de 
nascimento, títulos eleitorais, carteiras de 
motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, 
carteiras funcionais sem valor de identidade nem 
documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou 
danificados. 5.5.4. Não haverá segunda chamada 
seja qual for o motivo alegado para justificar o 
atraso ou a ausência do candidato. 5.6. No dia da 
realização das provas, não será permitido ao 
candidato entrar e/ou permanecer no local de 
exame com armas ou aparelhos eletrônicos 
(calculadora, agenda eletrônica, bip, gravador, 
notebook, pager, palmtop, receptor, telefone 
celular, walkman, scanner, MP3, relógio digital e 
outros equipamentos similares). 5.6.1. Na 
ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de 
equipamento eletrônico durante a realização da 
prova, o candidato será automaticamente 
eliminado do Processo Seletivo. 5.7. Recomenda-se 
ao candidato que não compareça ao local de 
realização da prova com material não permitido. O 
(s) material (is) não autorizado (s), eventualmente 
trazido (s), será (ão) acondicionado (os) em saco (s) 
plástico (s) e lacrado (s), não assumindo a 
Secretaria Municipal de Florianópolis, a Supervisão 
do Programa de Residência ou a ACMFC qualquer 
responsabilidade pelo extravio, roubo ou avaria de 
qualquer material ou equipamento ocorrido dentro 
dos locais de prova. 5.8 A simples posse, mesmo 
que desligado, ou uso de qualquer material, objeto 
ou equipamento não permitido, no local da prova, 
corredores ou banheiros, configura-se como 
tentativa de fraude e implicará na exclusão do 
candidato do concurso, sendo atribuída nota zero à 
prova já realizada. 5.9 Durante a realização da 
prova, não será permitida nenhuma espécie de 
consulta ou comunicação entre os candidatos, nem 
a utilização de livros, códigos, manuais, impressos 
ou quaisquer anotações. 5.10. Quanto à PROVA 
ACMFC: 5.11.1 Para a realização da prova objetiva, 
o candidato lerá as questões no caderno de 
questões e marcará suas respostas na Folha de 
Respostas, com caneta esferográfica de tinta azul 
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ou preta. A Folha de Respostas é o único 
documento válido para correção. 5.11.1.1 não 
serão computadas questões não respondidas, nem 
questões que contenham mais de uma resposta 
(mesmo que uma delas esteja correta), emendas 
ou rasuras, ainda que legíveis. 5.12. Não deverá ser 
feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas ou assinatura, anulando as questões 
eventualmente rasuradas. 5.13.1. Ao terminar a 
prova, o candidato entregará ao fiscal a folha de 
respostas cedidas para a execução da prova. 
5.13.2. A totalidade da Prova terá a duração de 3 
(três) horas. 5.13.3. Iniciadas a prova, nenhum 
candidato poderá retirar-se da sala antes de 
decorrida 1 (uma) hora. 5.13.4. As folhas de 
respostas dos candidatos serão personalizadas, 
impossibilitando a substituição. 5.14 Será 
automaticamente excluído do Processo Seletivo o 
candidato que: a) Apresentar-se após o 
fechamento dos portões ou fora dos locais pré-
determinados; b) Não apresentar o documento de 
identidade exigido no item 5.5; c) Não comparecer 
à realização da prova, seja qual for o motivo 
alegado; d) Ausentar-se da sala de provas sem o 
acompanhamento do fiscal, ou antes, do tempo 
mínimo de permanência estabelecido no item 
5.13.3; e) For surpreendido em comunicação com 
outro candidato ou terceiros, verbalmente, por 
escrito, ou por qualquer outro meio de 
comunicação, ou utilizando-se de: livros, notas, 
impressos e outros similares não permitidos; f) For 
surpreendido portando calculadora, agenda 
eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, 
palmtop, receptor, telefone celular, walkman, 
scanner, MP3 e outros equipamentos similares; g) 
Tiver o funcionamento de qualquer tipo de 
equipamento eletrônico durante a realização da 
prova. h) Lançar mão de meios ilícitos para 
executar a prova; i) Não devolver a Folha de 
Resposta cedida para realização da prova; j) 
Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos 
trabalhos ou agir com descortesia em relação a 
quaisquer dos examinadores, executores e seus 
auxiliares, ou autoridades presentes; k) Fizer 
anotação de informações relativas às suas 
respostas fora dos meios permitidos; l) Ausentar-se 
da sala de provas, a qualquer tempo, portando a 
folha de respostas; m) Não cumprir as instruções 
contidas no caderno de questões de provas e na 
folha de respostas; n) Utilizar ou tentar utilizar 
meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação 
própria ou de terceiros, em qualquer etapa do 
Processo Seletivo. 5.15 Após o tempo mínimo 
estabelecido para permanência em sala de aula o 
candidato, ao terminar a sua prova, poderá levar o 
seu caderno de questões, deixando com o fiscal da 
sala a sua folha de respostas, que será o único 

documento válido para correção. 5.16 O candidato 
ao terminar sua prova e de posse de seu caderno 
de questões, deverá retirar-se imediatamente do 
local de prova, não podendo permanecer nas 
dependências do mesmo, bem como não poderá 
utilizar os banheiros. 5.17 O gabarito da PROVA 
ACMFC, considerado como correto, será divulgado 
no endereço eletrônico www.acmfc.med.br no dia 
posterior a realização da prova. 5.18 Constatado, 
após as provas, por meio eletrônico, estatístico, 
visual, grafológico ou por investigação policial, ter 
o candidato utilizado processos ilícitos, sua prova 
será anulada e ele será automaticamente 
eliminado do Processo Seletivo. 5.19 Não haverá, 
por qualquer motivo, prorrogação do tempo 
previsto para a aplicação da prova em razão do 
afastamento do candidato da sala de prova. 5.20 
Os três últimos candidatos de cada sala só poderão 
entregar a prova e a folha de resposta ao mesmo 
tempo. 5.21 A falta de assinatura na folha de 
respostas ou a não entrega do caderno de 
questões implicará na desclassificação do 
candidato. 5.22 A condição de saúde do candidato 
no dia da aplicação da prova será de sua exclusiva 
responsabilidade. 5.23 Caso exista a necessidade 
do candidato se ausentar para atendimento 
médico ou hospitalar, o mesmo não poderá 
retornar ao local de sua prova, sendo válidas as 
questões já assinaladas, desde que o cartão 
resposta tenha sido também assinado. 5.24 No dia 
da realização da prova não será fornecida por 
qualquer membro da equipe de aplicação da prova 
e/ou pelas autoridades presentes, informações 
referentes ao conteúdo da prova e/ou critérios de 
avaliação/classificação. 6 – DO JULGAMENTO DA 
PROVA ACMFC 6.1. A prova será avaliada na escala 
de 0 (zero) a cinquenta (50) pontos, cada questão 
valendo um (1) ponto. 6.2. Na avaliação da prova 
será utilizado o Escore Bruto. 6.3. O Escore Bruto 
corresponde ao número de acertos que o 
candidato obtém na prova. 6.4. Será considerado 
habilitado na PROVA ACMFC o candidato que 
obtiver no conjunto de pontos igual ou superior a 
25 (vinte e cinco). 6.5. O candidato ausente e não 
habilitado será eliminado do Processo Seletivo. 6.6. 
Em hipótese alguma haverá revisão de provas. 7 – 
DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS 7.1. A 
nota final de cada candidato será igual ao total de 
pontos obtidos na PROVA ACMFC. 7.2. O candidato 
em curso no Programa de Valorização do 
Profissional na Atenção Básica (PROVAB), ou 
Programa “Brasil Conta Comigo”, deverá requerer, 
no ato da inscrição, a pontuação adicional 
enviando o comprovante para o e-mail. 7.3. Os 
candidatos serão classificados por ordem 
decrescente, da nota final, em lista de classificação. 
7.4. O resultado do Processo Seletivo será 
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divulgado na Internet nos endereços eletrônicos 
www.acmfc.med.br/ e/ou 
http://www.pmf.sc.gov.br/sites/ses/e caberá 
recurso nos termos do capítulo VIII, deste Edital. 
7.5. A lista de Classificação Final/Homologação, 
após avaliação dos eventuais recursos interpostos, 
será divulgada na Internet nos endereços 
eletrônicos www.acmfc.med.br e/ou 
http://www.pmf.sc.gov.br/sites/ses/ 7.6. No caso 
de igualdade na classificação final, dar-se-á 
preferência sucessivamente ao candidato que: a) 
Tiver idade superior a 60 (sessenta) anos até o 
último dia das inscrições, atendendo ao que dispõe 
o Estatuto do Idoso - Lei Federal nº 10.741/03; b) 
Maior idade inferior a 60 (sessenta) anos até o 
último dia das inscrições. 8 – DOS RECURSOS 8.1. 
Caberá recurso: 8.2. Contra qualquer questão das 
provas, erros ou omissões do gabarito, desde que 
devidamente fundamentado, no prazo de 1 (um) 
dia útil, contados da divulgação do gabarito oficial; 
8.3. Contra a lista de classificação e atribuições de 
notas, no prazo de 1 (um) dia útil, contado a partir 
da data da divulgação da lista; 8.4. Na hipótese de 
recurso previsto no item 8.2, deverá o candidato 
indicar a bibliografia utilizada como fundamento. 
8.5. O recurso deverá conter todos os dados que 
informe a identidade do reclamante, seu endereço 
completo, seu número de inscrição. 8.6. Os 
recursos previstos nos itens 8.2 e 8.3 deverão ser 
realizados via e-mail para 
residenciamfcfloripa@gmail.com respeitando o 
prazo acima descrito. 8.7. Não será aceito recurso 
interposto por e-mail, fax, telegrama ou outro 
meio não especificado neste Edital. 8.8. Admitir-se-
á um único recurso para cada candidato para cada 
evento. 8.9. A decisão dos recursos deferidos será 
disponibilizada nos endereços eletrônicos 
www.acmfc.med.br/resultadorecursos-
processoseletivo2020 8.10. O ponto 
correspondente à anulação de questão de prova 
objetiva, em razão do julgamento de recurso, será 
atribuído a todos os candidatos, procedendo-se, 
caso necessário, à reclassificação dos candidatos e 
divulgação de nova lista de aprovados. 8.11. Não 
será aceito pedido de revisão de recurso e/ou 
recurso de recurso. 8.12. A decisão dos recursos 
pela sua procedência ou não, pela Banca 
Examinadora é irrecorrível na esfera 
administrativa. 9 - DA MATRICULA 9.1. Os (as) 
candidatos (as) aprovados (as) até o limite das 
vagas oferecidas deverão proceder à matrícula 
online nos dias 13 e 14/01/2021 para ingresso no 
Programa de Residência. As orientações para 
matrícula constarão em e-mail de convocação 
enviado pela Escola de Saúde Pública de 
Florianópolis. 9.2. É de inteira responsabilidade do 
candidato a verificação do e-mail de convocação, 

sendo considerados desistentes aqueles aprovados 
que não se matricularem dentro do período 
estabelecido no e-mail de convocação. Neste caso, 
a Secretaria de Saúde prosseguirá chamando para 
matrícula os candidatos classificados 
sequencialmente, respeitando a ordem de 
classificação deste processo seletivo. 9.3. Após o 
período de matrícula, quando houver vagas sem 
matriculados, será realizada chamada pela Escola 
de Saúde Pública de Florianópolis, através de e-
mail, dos candidatos classificados em ordem de 
classificação, onde será dado um prazo máximo de 
48 horas para a apresentação do candidato após 
comunicado. A desistência por parte do candidato 
pode ocorrer através de e-mail ou por ofício, 
mesmo antes do chamamento pela Secretaria 
Municipal de Saúde de Florianópolis. Ainda, 
mesmo que não proceda a uma desistência formal, 
não se apresentando dentro de 48 horas após 
comunicado, o candidato aprovado será 
caracterizado como desistente da vaga. 9.4. É de 
inteira responsabilidade do candidato a verificação 
do e-mail de convocação, sendo considerados 
desistentes aqueles que não se matricularem 
dentro do período estabelecido no e-mail de 
convocação. Neste caso, a Secretaria de Saúde 
prosseguirá chamando para matrícula os 
candidatos classificados sequencialmente, 
respeitando a ordem de classificação deste 
processo seletivo. 9.5. Os candidatos aprovados 
deverão cumprir as demais exigências deste edital 
e anexar no formulário de matrícula online os 
documentos listados abaixo, em caráter 
obrigatório para o contrato: a) Cópia da certidão de 
nascimento ou certidão de casamento; b) Cópia da 
Carteira de Identidade para candidatos (as) 
brasileiros (as) (frente e verso) OU do passaporte e 
visto de permanência para candidatos (as) 
estrangeiros (as) devidamente regularizados no 
país; c) Cópia do CPF; d) Cópia do título de eleitor 
(frente e verso); e) Cópia da Certidão de Quitação 
Eleitoral; f) Cópia da Certidão de Reservista no caso 
de candidatos brasileiros e do sexo masculino 
(frente e verso); g) Cópia da Apólice de Seguro 
contra Acidentes Pessoais com vigência durante o 
período de residência*; h) Cópia do diploma do 
curso de graduação reconhecido pelo MEC (frente 
e verso), sendo que os títulos obtidos em outros 
países deverão estar devidamente regularizados no 
Brasil OU cópia de declaração de conclusão do 
curso de graduação com a data de colação de grau; 
i) Declaração ou Certificado (frente e verso) de 
Conclusão de Residência em Medicina de Família e 
Comunidade; j) Cópia de inscrição primária ou 
secundária no respectivo conselho de classe em 
Santa Catarina ou cópia do protocolo de solicitação 
de registro no respectivo Conselho desse estado*; 
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k) Cópia da carteira de vacina contra COVID, 
Hepatite B, tríplice viral e antitetânica; l) Cópia de 
comprovante de residência em nome do candidato 
ou em nome de terceiro junto à declaração simples 
de residência no endereço informado assinada pelo 
proprietário do imóvel; m) Cópia do PIS/PASEP 
(cópia da Carteira de Trabalho ou extrato fornecido 
pela Caixa Econômica Federal). * O residente 
deverá manter ativa a cobertura do seguro durante 
a permanência no programa.** O contrato será 
efetivado somente após apresentação do 
comprovante de inscrição no CRM/SC. 9.6. No 
primeiro dia de atividade do Programa de 
Residência, o residente matriculado deverá 
entregar na sede da ESP cópia física dos seguintes 
documentos: a) 01 Foto 3x4 colorida e recente; e b) 
01 Cópia autenticada do diploma do curso de 
graduação reconhecido pelo MEC (frente e verso). 
c) 01 Cópia autenticada do Certificado de 
Conclusão de Residência em Medicina de Família e 
Comunidade (frente e verso). 9.7. Na ausência do 
certificado de conclusão de Residência em 
Medicina de Família e Comunidade e deverá ser 
apresentada uma declaração de conclusão da 
residência com a data de finalização, a mesma 
deverá ser substituída pelo certificado no prazo 
máximo de até 6 meses da data de início do curso, 
sob pena de, não o fazendo, ser desligado do 
programa. 9.8. Em caso de apresentação de 
protocolo de solicitação de registro no respectivo 
Conselho de Santa Catarina, o mesmo deverá ser 
substituído pela certidão de regularidade junto ao 
respectivo Conselho no estado no prazo máximo 
de até 6 meses da data do início do curso, sob pena 
de, não o fazendo, ser desligado do Programa. 9.9. 
É de inteira responsabilidade do candidato 
providenciar e apresentar registro no PIS/PASEP 
para fins de matrícula no Programa de Residência. 
9.10. O (a) candidato (a) que não apresentar toda a 
documentação no prazo estabelecido, dentre 
aquelas que se aplicam, perderá sua vaga de 
maneira irrevogável, sendo que esta vaga poderá 
ser imediatamente substituída pelo candidato (a) 
sucessor no ranqueamento estabelecido, de 
acordo com o interesse do Programa de 
Residência. 9.11. A desistência por parte do 
candidato pode ocorrer através de e-mail ou 
preferencialmente por ofício, mesmo antes do 
chamamento pela Secretaria Municipal de Saúde 
de Florianópolis. 9.12. Mesmo nas situações em 
que não proceda a uma desistência formal, caso 
não se apresente dentro de 48 horas após 
comunicado, o candidato aprovado será 
caracterizado como desistente da vaga. 9.13. 
Havendo manifestação de desistência ou não 
havendo manifestação do respectivo candidato, 
chamar-se-á o próximo da lista. 9.14. Os candidatos 

aprovados e matriculados deverão se apresentar, 
obrigatoriamente, no primeiro dia útil de março de 
2022 para o início da Residência Médica, 
considerado regime especial de formação em 
serviço de 60 (sessenta) horas semanais. 10 – DA 
HOMOLOGAÇÃO E VALIDADE DO PROCESSO 
SELETIVO 10.1. O resultado final do Processo 
Seletivo será homologado por meio de edital, 
contendo os nomes dos candidatos classificados, 
que será publicado no endereço eletrônico 
www.acmfc.med.br e/ou 
http://www.pmf.sc.gov.br/sites/ses/ 11 – DAS 
DISPOSIÇÕES FINAIS 11.1. Todos os termos 
aditivos, comunicados, respostas de requerimentos 
e recursos, bem como locais, horários de prova e 
convocação para qualquer ato relacionado a esse 
Processo Seletivo, serão publicados no endereço 
eletrônico www.acmfc.med.br e/ou 
http://www.pmf.sc.gov.br/sites/ses/ 11.1.1. A 
Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis não 
fará qualquer comunicado, convocação ou dará 
resposta a recursos e petições, por qualquer outro 
meio ou mídia. 11.2. Não será fornecido ao 
candidato qualquer documento comprobatório de 
classificação no Processo Seletivo, valendo para 
esse fim, a homologação publicada conforme 
especificado no item 11.1 deste edital. 11.3. A 
aprovação no Processo Seletivo não gera direito à 
contratação, mas esta, quando se fizer, respeitará a 
ordem de classificação final. 11.4. A inexatidão das 
afirmativas e/ou irregularidades dos documentos 
apresentados, mesmo que verificadas a qualquer 
tempo, em especial na ocasião da contratação, 
acarretarão a nulidade da inscrição e 
desqualificação do candidato, com todas as suas 
decorrências, sem prejuízo de medidas de ordem 
administrativa, civil e criminal. 11.5. É de 
responsabilidade do candidato acompanhar as 
convocações até que se expire o prazo de validade 
do Processo Seletivo. 11.6. A Secretaria Municipal 
de Saúde de Florianópolis não se responsabiliza por 
eventuais prejuízos ao candidato decorrente do 
não comparecimento no prazo estabelecido para 
apresentação dos documentos em virtude da 
convocação. 11.7. As despesas relativas à 
participação do candidato no Processo Seletivo e à 
apresentação para contração e exercício correrão a 
expensas do próprio candidato. 11.8. A Secretaria 
Municipal de Saúde de Florianópolis não se 
responsabiliza por quaisquer cursos, textos, 
apostilas e outras publicações referentes a este 
Processo Seletivo. 11.9. A legislação a ser abordada 
será aquela vigente até a data de publicação do 
presente edital. 11.10. A entrega de documentos e 
requerimentos, exceto quando expressamente 
vedada pelo presente Edital, poderá ser feita, nos 
prazos previstos, no endereço e horários a seguir 
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informados. 11.10.1. A entrega de documentos à 
Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, 
exceto quando expressamente vedada pelo 
presente edital, poderá ser feita das seguintes 
formas: a) Pessoalmente, ou por procurador 
legalmente constituído ao qual o candidato deverá 
outorgar poderes específicos para a entrega dos 
documentos; ou 11.11. Os casos omissos serão 
resolvidos pela Comissão designada para a 
realização deste Processo Seletivo. Florianópolis, 
06 de outubro de 2021 CARLOS ALBERTO JUSTO DA 
SILVA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
FLORIANÓPOLIS (Consultar anexos ao final desta 
edição) 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 

PORTARIA ALT Nº 02274/21 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
06/08/2021, a Portaria nº ADV 00975/21 de 
04/02/2021 de Sabrina Pereira Martins, matrícula 
nº 55549-5 para atuar no(a) Neim Ana Spyrios 
Dimatos (343226) , referente ao período que passa 
a ser de 08/02/2021 a 17/08/2022 por estar em 
estabilidade gestacional Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 05 de outubro de 2021. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ALT Nº 02275/21 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
06/08/2021, a Portaria nº ADV 01518/21 de 
14/06/2021 de Sabrina Pereira Martins, matrícula 
nº 55549-5 para atuar no(a) Neim Anirson Antonio 
Das Chagas (343356) , referente ao período que 
passa a ser de 14/06/2021 a 17/08/2022 por estar 
em estabilidade gestacional Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 05 de outubro de 2021. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ALT Nº 02276/21 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
17/12/2021, a Portaria nº ADS 00570/21 de 
04/02/2021 de Mislene Richartz, matrícula nº 
55110-4 para atuar no(a) Neim Stella Maris Correa 
Carneiro (343322) , referente ao período que passa 
a ser de 08/02/2021 a 21/03/2022 por estar em 

estabilidade gestacional Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 05 de outubro de 2021. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ALT Nº 02277/21 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
17/12/2021, a Portaria nº ADS 00571/21 de 
04/02/2021 de Mislene Richartz, matrícula nº 
55110-4 para atuar no(a) Neim Stella Maris Correa 
Carneiro (343322) , referente ao período que passa 
a ser de 08/02/2021 a 21/03/2022 por estar em 
estabilidade gestacional Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 05 de outubro de 2021. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA CEF Nº 01333/21 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 11/11/2021, da Portaria nº CTD 00004/20 de 
04/02/2020, de Nayara Coutinho Costa, matrícula 
nº 51931-6, lotada no(a) Neim Vicentina Maria da 
Costa Laurindo (343233) por estar em Estabilidade 
Gestacional. Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 05 de 
outubro de 2021. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA DES Nº 00932/21 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Designar a servidora 
Maria de Souza Nunes, matrícula nº 27383-0, 
Auxiliar de Sala (0816), lotada no(a) Neim Carlos 
Humberto Pederneiras Corre (343248), para atuar 
no(a) Neim Machado de Assis (343245) com carga 
horária de 30 (trinta) horas semanais, no período 
de 05/10/2021 a 17/12/2021, para ocupar uma 
classe-vaga por estar em readaptação. Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 04 de outubro de 2021. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA DES Nº 00933/21 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Designar a servidora 
Angela Marlene da Silva, matrícula nº 09504-4, 
Auxiliar de Sala (0816), lotada no(a) Neim Doralice 
Teodora Bastos (343229), para atuar no(a) Ebm 
Virgilio dos Reis Varzea (344238) com carga horária 
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de 30 (trinta) horas semanais, no período de 
19/10/2021 a 17/12/2021, para ocupar uma classe-
vaga por estar em readaptação. Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 04 de outubro de 2021. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA DES Nº 00934/21 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Designar a servidora 
Sandra Tondello Almeida, matrícula nº 21236-9, 
Professor Auxiliar IV (1337) Auxiliar-ens 
Fundamental (065), lotada no(a) Ebm Jose do Valle 
Pereira (344214), para atuar no(a) Ebm Donicia 
Maria Costa (344221) com carga horária de 20 
(vinte) horas semanais, no período de 18/10/2021 
a 17/12/2021, para ocupar uma classe-vaga por 
estar em readaptação. Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 04 de outubro de 2021. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA DES Nº 00935/21 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Designar a servidora Aline 
de Fatima Machado Nunes, matrícula nº 15835-6, 
Professor IV (1305) Educacao Infantil (029), lotada 
no(a) Neim Abraao (343238), para atuar no(a) 
Neim Coqueiros (343309) com carga horária de 20 
(vinte) horas semanais, no período de 15/10/2021 
a 17/12/2021, para ocupar uma classe-vaga por 
estar em readaptação. Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 04 de outubro de 2021. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA DES Nº 00936/21 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Designar a servidora Aline 
de Fatima Machado Nunes, matrícula nº 15835-6, 
Professor IV (1305) Educacao Infantil (029), lotada 
no(a) Neim Celso Ramos (343210), para atuar no(a) 
Neim Coqueiros (343309) com carga horária de 20 
(vinte) horas semanais, no período de 15/10/2021 
a 17/12/2021, para ocupar uma classe-vaga por 
estar em readaptação. Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 04 de outubro de 2021. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA Nº 552/2021 - O Secretário Municipal 
de Educação, no uso das atribuições que lhe 
confere o Art. 31 da Lei nº 2.517/86 (Estatuto do 
Magistério), resolve: Art. 1º Autorizar o 
afastamento da servidora Christiany Maria 
Guesser Barbosa, matrícula no 30897-8, 
atualmente designada para o Gabinete do 
Secretário, nos dias 05; 15; 18 a 22 de outubro e 08 
a 12 de novembro, por estar em compensação de 
férias não usufruídas por motivo superior de 
interesse público. Art. 2º Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação. Florianópolis, 01 
de outubro de 2021. MAURÍCIO FERNANDES 
PEREIRA - Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA Nº 556/2021 - O Secretário Municipal 
de Educação, no uso das atribuições que lhe 
confere o Art. 31 da Lei nº 2.517/86 (Estatuto do 
Magistério), resolve: Art. 1º Autorizar o 
afastamento do servidor João Dimas Nazário, 
matrícula no 09773-0, atualmente designado para 
a Diretoria de Gestão Escolar, nos dias 22, 26 e 29 
de novembro de 2021, por estar em compensação 
de férias não usufruídas por motivo superior de 
interesse público. Art. 2º Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação. Florianópolis, 04 
de outubro de 2021. MAURÍCIO FERNANDES 
PEREIRA - Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA Nº 560/2021 - O Secretário Municipal 
de Educação, no uso das atribuições que lhe 
confere o Art. 31 da Lei nº 2.517/86 (Estatuto do 
Magistério), resolve: Art. 1º Autorizar o 
afastamento da servidora Ana Paula Geraldi, 
matrícula no 20321-1, designada para a Diretoria 
Operacional, no dia 29 de outubro de 2021, por 
estar em compensação de férias não usufruídas por 
motivo superior de interesse público. Art. 2º Esta 
Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, 05 de outubro de 2021. MAURÍCIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA Nº 561/2020 - O Secretário Municipal 
de Educação, no uso das atribuições que lhe 
confere o Art. 31 da Lei nº 2.517/86 (Estatuto do 
Magistério), resolveu: Art. 1º Autorizar o 
afastamento da servidora Luciana Napoleão 
Inácio, matrícula no 14190-9, atualmente 
designada para o Departamento de Apoio a 
Formação e Atividades Complementares, nos dias 
11; 13 a 15; 18 a 22; 25 a 29 de outubro e 01 de 
novembro de 2021, por estar em compensação de 
horas excedentes além da jornada de trabalho e 
férias não usufruídas por motivo superior de 
interesse público, conforme Processo Funcional no 
1398/2021. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação. Florianópolis, 05 de 
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outubro de 2021. MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA Nº 562/2021 - O Secretário Municipal 
de Educação, no uso das suas atribuições,  
resolveu: Art. 1º Autorizar o afastamento da 
servidora Claudia Regina Vogel do Amaral, 
matrícula no 22247-0, atualmente designada para 
a Diretoria de Gestão Escolar, no dia 11 de outubro 
de 2021, por estar em compensação de férias não 
usufruídas por motivo superior de interesse 
público. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação. Florianópolis, 05 de 
outubro de 2021. MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA Nº 563/2021 - O Secretário Municipal 
de Educação, no uso das suas atribuições, resolveu: 
Art. 1º Autorizar o afastamento da servidora 
Manoella de Mesquita Schlindwein, matrícula no 
33059-0, atualmente designada para a Gerência de 
Artic. E Atividades Complementares, no dia 15 de 
outubro de 2021, por estar em compensação de 
férias não usufruídas por motivo superior de 
interesse público. Art. 2º Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação. Florianópolis, 06 
de outubro de 2021. MAURÍCIO FERNANDES 
PEREIRA - Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA Nº 564/2021 - O Secretário Municipal 
de Educação, no uso das atribuições que lhe 
confere o Art. 31 da Lei nº 2.517/86 (Estatuto do 
Magistério), resolve: Art. 1º Autorizar o 
afastamento da servidora Mariana Vieira da Costa 
Pacífico, matrícula nº 32906-1, atualmente 
designada para a Função Gratificada de Diretora da 
Unidade Educativa EBM Maria Tomázia Coelho, no 
dia 11 de outubro de 2021, por estar em licença 
por requisição legal por serviços prestados ao 
Tribunal Regional Eleitoral. Art. 2º Esta Portaria 
entra em vigor na data de sua publicação. 
Florianópolis, 06 de outubro de 2021. MAURÍCIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA Nº 565/2021 - O Secretário Municipal 
de Educação, no uso das atribuições que lhe 
confere o Art. 31 da Lei nº 2.517/86 (Estatuto do 
Magistério), resolve: Art. 1º Autorizar o 
afastamento da servidora Karine Quint Rachadel, 
matrícula no 32947-9, atualmente designada para 
a Função Gratificada de Diretora da Unidade 
Educativa NEIM Chico Mendes, no dia 11 de 
outubro de 2021, por estar em licença por 
requisição legal por serviços prestados ao Tribunal 
Regional Eleitoral. Art. 2º Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação. Florianópolis, 06 

de outubro de 2021. MAURÍCIO FERNANDES 
PEREIRA - Secretário Municipal de Educação. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 771/SMI/2021; 
Objeto: Contratação de empresa de consultoria 
para execução de serviços técnicos especializados 
de apoio e assessoramento técnico à PMF na 
elaboração de estudos e projetos e na supervisão 
de obras; Número e Modalidade da Licitação: 
Pregão Presencial nº 242/SMA/DSLC/2021; 
Contratada: PROSUL PROJETOS, SUPERVISÃO E 
PLANEJAMENTO LTDA; Valor: O valor total do 
presente Contrato é de R$ 9.945.000,00 (nove 
milhões, novecentos e quarenta e cinco mil reais); 
Vigência: O prazo de vigência do Contrato será de 
12 (doze) meses a contar da data de assinatura do 
referido instrumento, podendo ser prorrogado nos 
termos da lei; Dotação: Atividade: 4.360 – 
Programa de Apoio a Convênios / 1.340 – 
Elaboração de Projetos; Elemento de Despesa: 
4.4.90.51 – Obras e Instalações e na Fonte de 
Recursos: 402 / 080. Órgão e Unidade 
Orçamentária: 46.01 – Gabinete do Prefeito; 
Funcional: 15.451.0112 – Infra-Estrutura Urbana; 
Atividade: 2.534 – Contribuição p/ Custeio Serv. 
Iluminada Pública – COSIP; Elemento de Despesa: 
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ e na 
Fonte de Recursos: 60; Data de Assinatura: 
05/10/2021; Nome das partes que assinaram: Pela 
Secretaria Municipal de Infraestrutura, o Sr. Valter 
José Gallina, e pela empresa, o Sr. Wilfredo 
Brillinger. 

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE RETOMADA DE 
OBRA DA ORDEM DE SERVIÇOS REFERENTE AO 
CONTRATO Nº 93/SMI/2021 - PMF X W.S. 
COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS 
INDUSTRIAIS EIRELI – ME; Objeto: O presente 
termo tem por objeto a Retomada de Obra da 
Ordem de Serviços referente ao Contrato nº 
93/SMI/2021, a contar de 26 de agosto de 2021, 
cujo objeto do Contrato original é a Contratação de 
empresa para execução do cercamento com Gradil 
da Ala Sul da Passarela Nego Quirido – 
Florianópolis/SC, o presente termo de aditivo 
encontra embasamento legal no art. 78, XIV da Lei 
nº 8.666/93 e posteriores alterações, no Ofício OE 
nº 164/SMI/GAB/CONTRATOS/2021. Ficando assim 
computados novos prazos a partir desta retomada: 
prazo de vigência que continua por tempo 
determinado, com início em 26 de agosto de 2021 
e término em 13 de dezembro 2021 e o seu prazo 
de execução com início em 26 de agosto de 2021 e 
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término em 10 de outubro de 2021; Número e 
Modalidade da Licitação: Carta Convite nº 
442/SMA/DSLC/2020; Data de Assinaturas: 
26/08/2021; Nome das partes que assinaram: Pela 
Secretaria Municipal de Infraestrutura, o Sr. Valter 
José Gallina, e pela empresa, Sr. William de Oliveira 
Barbosa. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 
468/SMA/DSLC/2021 - OBJETO:  Contratação de 
empresa especializada para o 
acolhimento/internação do Sr. M.C.S., em atenção 
à decisão judicial proferida nos autos do processo 
nº 0302231-07.2015.8.24.0082.CONTRATADO:  
Vivencial Lidia Rosa Ltda - ME, CNPJ sob nº 
06.154.035/0001-61.VIGÊNCIA DO  CONTRATO:  O 
presente contrato terá vigência de 180 (cento e 
oitenta) dias, a partir de sua assinatura.VALOR  DO 
CONTRATO: R$ 39.000,00 (trinta e nove mil 
reais).FUNDAMENTO LEGAL:Art. 24, IV da Lei 
8666/93 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
001/SEMAS/2021 – RESULTADO PRELIMINAR. O 
Município de Florianópolis, por meio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social (PMF/SEMAS), no 
uso de suas atribuições, com observância das 
disposições da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 
2014, e do Decreto Municipal, de 08 de setembro 
de 2020, após análise e classificação pela Comissão 
de Seleção instituída pela Portaria 
075/SEMAS/2021 das propostas apresentadas e 
com fundamento no item 8.6 do Edital de 
Chamamento Público 001/SEMAS/2021, torna 
público o RESULTADO PRELIMINAR do mesmo, 
restando CLASSIFICADA a proposta apresentada 
pela Organização da Sociedade Civil “INSTITUTO 
HOPE HOUSE”, por atender com grau satisfatório 
os requisitos elencados no referido edital, com a 
pontuação final de 22 (vinte e dois) pontos, obtida 
através dos critérios de avaliação do item 8.5.2 do 
Edital de Chamamento Público 001/SEMAS/2021. 
Os participantes que desejarem recorrer contra o 
resultado preliminar deverão apresentar recurso 
administrativo dirigido à Comissão de Seleção que 
realizou a análise das propostas, no prazo de 05 
(cinco) dias, a contar do primeiro dia útil após a 
data de divulgação do resultado da seleção, 
devendo expor os fundamentos do pedido de 
reexame, em face de razões de legalidade e de 
mérito, sendo vedada a inovação, o qual deverá ser 
protocolizado junto ao Setor de Protocolo da 
Secretaria Municipal de Assistência Social de 

Florianópolis, na Av. Gustavo Richard, 5000 
(Passarela do Samba “Nego Quirido”) – Prédio 
“Nega Tide”, 2° andar - Centro, Florianópolis – SC – 
CEP 88020-212, de segunda a sexta, exceto 
feriados e pontos facultativos, das 13:00 às 19:00h, 
não sendo aceito o envio e/ou protocolo por 
outros meios. Florianópolis, 07 de outubro de 
2021. Maria Cláudia Goulart da Silva – Secretária 
Municipal de Assistência Social 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SEGURANÇA PÚBLICA 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 
005/PMF/SMSP/SUSP/2021 - Para atividade de 
comércio em ponto fixo, durante a Temporada de 
Verão 2021/2022. Objeto: Abre inscrições PARA 
EXPLORAÇÃO TEMPORÁRIA DE ATIVIDADE DE 
COMÉRCIO AMBULANTE QUE NÃO ENVOLVA 
MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS (ARTESANATO, 
ARTIGOS DE PRAIA, CHAPÉUS, MANTAS /  REDES), 
SITUADO NA FAIXA DE AREIA DAS PRAIAS DE 
FLORIANÓPOLIS DURANTE A TEMPORADA DE 
VERÃO 2021/2022. Período de inscrições: de 
17/10/2021 até 19/10/2021. Local: Exclusivamente 
pelo site da PMF  http://www.pmf.sc.gov.br 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 
006/PMF/SMSP/SUSP/2021 - Para atividade de 
comércio em ponto fixo, durante a Temporada de 
Verão 2021/2022. Objeto: Abre inscrições PARA 
EXPLORAÇÃO TEMPORÁRIA DE ATIVIDADE DE 
COMÉRCIO AMBULANTE QUE NÃO ENVOLVA 
MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS (BEBIDAS EM CAIXA 
TÉRMICA), SITUADO NA FAIXA DE AREIA DAS 
PRAIAS DE FLORIANÓPOLIS DURANTE A 
TEMPORADA DE VERÃO 2021/2022. Período de 
inscrições: de 17/10/2021 até 19/10/2021. Local: 
Exclusivamente pelo site da PMF  
http://www.pmf.sc.gov.br 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 
007/PMF/SMSP/SUSP/2021 - Para atividade de 
comércio em ponto fixo, durante a Temporada de 
Verão 2021/2022. Objeto: Abre inscrições PARA 
EXPLORAÇÃO TEMPORÁRIA DE ATIVIDADE DE 
COMÉRCIO AMBULANTE DE ÁGUA DE COCO COM 
CARRINHO, SITUADO NA FAIXA DE AREIA DAS 
PRAIAS DE FLORIANÓPOLIS, PARA A TEMPORADA 
DE VERÃO 2021/2022. Período de inscrições: de 
17/10/2021 até 19/10/2021. Local: Exclusivamente 
pelo site da PMF http://www.pmf.sc.gov.br 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 
008/PMF/SMSP/SUSP/2021 - Para atividade de 
comércio em ponto fixo, durante a Temporada de 
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Verão 2021/2022. Objeto: Abre inscrições PARA 
EXPLORAÇÃO TEMPORÁRIA DE ATIVIDADE DE 
COMÉRCIO AMBULANTE DE AÇAÍ COM CARRINHO, 
SITUADO NA FAIXA DE AREIA DAS PRAIAS DE 
FLORIANÓPOLIS, PARA A TEMPORADA DE VERÃO 
2021/2022. Período de inscrições: de 17/10/2021 
até 19/10/2021.Local: Exclusivamente pelo site da 
PMF http://www.pmf.sc.gov.br 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 
009/PMF/SMSP/SUSP/2021 - Para atividade de 
comércio em ponto fixo, durante a Temporada de 
Verão 2021/2022. Objeto: Abre inscrições PARA 
EXPLORAÇÃO TEMPORÁRIA DE ATIVIDADE DE 
COMÉRCIO AMBULANTE DE CHORIPAN COM 
CARRINHO, SITUADO NA FAIXA DE AREIA DAS 
PRAIAS DE FLORIANÓPOLIS, PARA A TEMPORADA 
DE VERÃO 2021/2022. Período de inscrições: de 
17/10/2021 até 19/10/2021. Local: Exclusivamente 
pelo site da PMF http://www.pmf.sc.gov.br 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 
010/PMF/SMSP/SUSP/2021 - Para atividade de 
comércio em ponto fixo, durante a Temporada de 
Verão 2021/2022. Objeto: Abre inscrições PARA 
EXPLORAÇÃO TEMPORÁRIA DE ATIVIDADE DE 
COMÉRCIO AMBULANTE QUE ENVOLVA 
MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS (VENDA DE 
COQUETÉIS, SUCOS NATURAIS E 
INDUSTRIALIZADOS, SITUADO NA FAIXA DE AREIA 
DAS PRAIAS DE FLORIANÓPOLIS, PARA A 
TEMPORADA DE VERÃO 2021/2022.Período de 
inscrições: de 17/10/2021 até 19/10/2021.Local: 
Exclusivamente pelo site da PMF  
http://www.pmf.sc.gov.br 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 
011/PMF/SMSP/SUSP/2021 - Para atividade de 
comércio em ponto fixo, durante a Temporada de 
Verão 2021/2022.Objeto: Abre inscrições PARA 
EXPLORAÇÃO TEMPORÁRIA DE ATIVIDADE DE 
COMÉRCIO EM PONTO FIXO (ATRAVÉS DE TENDA), 
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MASSAGEM E 
TERAPIAS CORPORAIS, SITUADO NA FAIXA DE 
AREIA DAS PRAIAS DE FLORIANÓPOLIS, PARA A 
TEMPORADA DE VERÃO 2021/2022 Período de 
inscrições: de 17/10/2021 até 19/10/2021. Local: 
Exclusivamente pelo site da PMF  
http://www.pmf.sc.gov.br 

FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 
471/SMA/DSLC/2021 - OBJETO: Contratação de 
empresa para aquisição emergencial de 

medicamento para atendimento das necessidades 
rede municipal de Saúde de Florianópolis/SC -  
2000 ampolas de 10ml de GLICOSE 50% – Marca: 
SAMTEC.CONTRATADO: Distribuidora Merisio 
Ltda., CNPJ nº 18.337.759/0001-20. VIGÊNCIA DO 
INSTRUMENTO CONTRATUAL: até 31/12/2021. 
VALOR DO INSTRUMENTO CONTRATUAL: 
R$1.350,00 (Um mil trezentos e cinquenta 
reais).FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, inciso V da Lei 
nº 8.666/93.  

FUNDAÇÃO CULTURAL DE 

FLORIANÓPOLIS FRANKLIN 

CASCAES 

REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO O EDITAL DE 
SELEÇÃO DE PROJETO PARA REALIZAÇAO DAS 
FEIRAS DE FRANKLIN CASCAES II EDIÇÃO - FEIRA 
OUTUBRO MÍSTICO III EDIÇÃO – FEIRA DE NATAL  
Nº 003/FCFFC/2021 - Publicado no Diário 
Eletrônico do Município, Edição nº 3027, na data 
de 10 de setembro de 2021, página 8. ART. 1. No 
item 3 “DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E EFETUAÇÃO 
DO PROJETO”, no subitem 3.2.4. ONDE SE LÊ:  
13.2.4. A OSC proponente deverá utilizar os 25% 
dos recursos restantes na montagem e 
desmontagem dos stands dos feirantes, custos de 
organização da feira, controle de entrada e saída, 
controle das medidas sanitárias de enfrentamento 
ao COVID-19. Os feirantes, em número mínimo de 
25 e máximo de 100, deverão ser aqueles já 
atuantes na SMCEL nas feiras realizadas no 
município de Florianópolis, cuja relação e dados de 
contato serão disponibilizados após a assinatura do 
Termo de Colaboração. LEIA-SE: 3.2.4. A OSC 
proponente deverá utilizar os 25% dos recursos 
restantes na montagem e desmontagem dos 
stands dos feirantes, palcos, estrutura das Feiras,  
organização da feira, serviços administrativos para 
a execução da Feira, controle de entrada e saída, 
controle das medidas sanitárias de enfrentamento 
ao COVID-19 e outros serviços necessários para 
organização e execução das Feiras.  ART. 2.  O 
edital alterado na íntegra será disponibilizado para 
download  no site da FCFFC no seguinte endereço 
eletrônico: 
https://fundacaofranklincascaes.com.br/editais. 
(EM  ANEXO AO FINAL DA EDIÇÃO) Florianópolis, 
aos 06 de outubro de 2021. Edmilson Pereira Junior 
– Secretário de Cultura, Esporte e Lazer. Fábio 
Murilo Botelho – Superintendente da Fundação 
Cultural De Florianópolis Franklin Cascaes. 

EDITAL DE CONCURSO Nº 469/SMA/DSLC/2021 – 
II Prêmio Lei Aldir Blanc Florianópolis - A 
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Secretaria Municipal da Administração torna 
público, para o conhecimento dos interessados, a 
realização de licitação, na modalidade Concurso, 
Prêmio Lei Aldir Blanc Florianópolis, tendo como 
objeto a seleção e premiação de carreira, percurso 
ou história dos trabalhadores e trabalhadoras do 
setor cultural do município de Florianópolis. O 
limite para o protocolo de documentação será até 
às 19h do dia 22/10/2021, nos moldes do edital. O 
Edital poderá ser acessado pelo site 
http://editais.sc.gov.br/prefeituras/novo/editais.as
p?usuario=0540. 

AUTARQUIA DE 

MELHORAMENTOS DA CAPITAL 

PORTARIA Nº 351-2021 - O Diretor Presidente da 
Autarquia de Melhoramentos da Capital – 
COMCAP, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelas Leis Complementares Nº 
618/2017 e 706/2021 e pelo Decreto Municipal Nº 
22.569, e por conveniência administrativa, 
RESOLVE: Art. 1º - Colocar o empregado SATIRO 
DOS SANTOS FILHO- matrícula 4313, à disposição 
da Secretaria Municipal de Educação no período 
compreendido entre 20/09/2021 e 31/12/2021. 
Art. 2º - Fixar a vigência desta portaria com data 
retroativa a 20 de setembro de 2021. Florianópolis, 
06 de outubro de 2021. Valter José Gallina-Diretor 
Presidente 

PORTARIA Nº 352-2021 - O Diretor Presidente da 
Autarquia de Melhoramentos da Capital – 
COMCAP, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelas Leis Complementares Nº 
618/2017 e 706/2021 e pelo Decreto Municipal Nº 
22.569, e por conveniência administrativa, 
RESOLVE: Art. 1º - Colocar o empregado ZENILTO 
CUSTODIO DA SILVA - matrícula 7042, à disposição 
da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Art. 2º 
- Fixar a vigência desta portaria a partir de 01 de 
outubro de 2021. Florianópolis, 06 de outubro de 
2021. Valter José Gallina-Diretor Presidente 

INSTITUTO DE GERAÇÃO DE 

OPORTUNIDADES 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº. 
001/2021/PMF/SMDC – A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE FLORIANÓPOLIS, através da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE DEFESA DO CIDADÃO, por 
intermédio do INSTITUTO DE GERAÇÃO DE 
OPORTUNIDADES DE FLORIANÓPOLIS, com sede na 
Rua Conselheiro Mafra, nº 656, 10º andar, sala 

1001, Centro, Florianópolis/ SC, em conformidade 
com o que prescreve a Lei nº 8.666/93, alterações, 
e legislações pertinentes e do inciso XXI do artigo 
37 da Constituição Federal, torna público o 
presente credenciamento para seleção de 
propostas, por prazo determinado, de pessoas 
jurídicas da sociedade em geral, interessadas em 
participar do evento intitulado de “FEIRÃO DE 
EMPREGOS DE FLORIPA”, que ocorrerá no dia 08 
de novembro de 2021, das 09h00min às 18h00min, 
no Calçadão do Largo da Catedral, Centro, 
Florianópolis/SC na oferta, voluntária e gratuita, de 
vagas de trabalho e emprego, cursos de 
qualificação profissional e/ou capacitação 
comportamental em favor da comunidade de 
Florianópolis e seus munícipes. (Edital na íntegra 
ao final desta edição) 

INSTITUTO DE PESQUISA E 

PLANEJAMENTO URBANO DE 

FLORIANÓPOLIS 

EDITAL NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE 
IMÓVEL EM APC-1 LAGOA DA CONCEIÇÃO.  A 
Prefeitura Municipal de Florianópolis, através do 
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano, 
IPUF/SEPHAN, sita à Rua Felipe Schmidt nº 1320, 
de acordo com base na Lei Complementar nº 
482/2014 e no Decreto Municipal nº 21.932/2020, 
vêm através deste Notificar os proprietários dos 
imóveis em referência, ou quem de direito. Notifica 
as pessoas físicas ou jurídicas abaixo relacionadas, 
a tomarem conhecimento das NOTIFICAÇÕES, 
conforme o artigo 4º, inciso III do Decreto nº 
21.932/2020, o proprietário poderá manifestar sua 
oposição à classificação do imóvel no prazo de 10 
(dez) dias corridos da publicação deste edital, 
através de processo digital de Impugnação a 
Tombamento SEPHAN – disponível no link 
https://www.pmf.sc.gov.br/servicos/index.php?pa
gina=servpagina&id=5217, ou através do     e-mail : 
regulamentação.apc@pmf.sc.gov.br. Nome do 
Notificado, Número da Notificação e Número do 
Processo: KRYSTOPHER HUGO NETO TAULOIS DE 
ANDRADE, NOT 71/IPUF/GAB/2021, Processo: I 
005011/2021, SIDNEI DALMY DE OLIVEIRA , NOT 
72/IPUF/GAB/2021, Processo: I 005013/2021, 
SIDNEI DALMY DE OLIVEIRA, NOT 
73/IPUF/GAB/2021, Processo: I 005013/2021, 
VILMAR DE ANDRADE, NOT 76 /IPUF/GAB/2021, 
Processo: I 005019/2021, MARIO LUIZ BARBOSA 
DOS SANTOS, NOT 78/IPUF/GAB/2021, Processo: I 
005021/2021, ESPOLIO DE ILDELFONSO MANOEL 
DA CUNHA, NOT 81 /IPUF/GAB/2021, Processo: I 
005025/2021, PEDRO ANTONIO DA SILVEIRA, NOT  
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82/IPUF/GAB/2021, Processo: I 005026/2021, LUIZ 
SEBASTIAO ARAUJO ROSA, NOT 83 
/IPUF/GAB/2021, Processo: I 005027/2021, MARIA 
HELENA CORDEIRO THOMPSON FLORES, NOT 85 
/IPUF/GAB/2021, Processo: I 005030/2021, BRIAN 
MARK LEWIS,NOT 86/IPUF/GAB/2021, Processo: I 
005031/2021, COOP. DE CRED. DE 
LIV.ADM.SICOOB BLUCREDI SC, NOT 
89/IPUF/GAB/2021, Processo: I 005033/2021, 
COOP. DE CRED. DE LIV.ADM.SICOOB BLUCREDI SC, 
NOT 91/IPUF/GAB/2021, Processo: I 005033/2021, 
VALDIR ARI MARTINS, NOT 96/IPUF/GAB/2021, 
Processo: I 005052/2021, MARCELA CHITTO 
SISSON, NOT 97 /IPUF/GAB/2021, Processo: I 
005054/2021, RALF CABRAL TAMBKE, NOT 
98/IPUF/GAB/2021, Processo: I 005055/2021, 
NORMA SILVEIRA ALVES, NOT 100 
/IPUF/GAB/2021, Processo: I 005058/2021, NOELI 
MARIA STURMER, NOT 106 /IPUF/GAB/2021, 
Processo: I 005066/2021, NOELI MARIA STURMER, 
NOT 107 /IPUF/GAB/2021, Processo: I 
005066/2021, JOSE WALDIN TEIXEIRA, NOT 223 
/IPUF/GAB/2021, Processo: I 005068/2021, ARLETE 
LEANDRA DOS SANTOS BONILHA, NOT 
117/IPUF/GAB/2021, Processo: I 005081/2021, 
MARIA D'AVILA COSTA, NOT 121/IPUF/GAB/2021, 
Processo: I 005086/2021, MARLI TEOFILA DA SILVA, 
NOT 124 /IPUF/GAB/2021, Processo: I 
005089/2021, CARLA NILDA FERNANDES SILVA, 
NOT 66 /IPUF/GAB/2021, Processo: I 005006/2021, 
VALTER MARCOS D'AVILA, NOT 125 
/IPUF/GAB/2021, Processo: I 005090/2021, 
ARNOLDO MANOEL DA BOAVENTURA, NOT 129  
/IPUF/GAB/2021, Processo: I 005096/2021, ANA 
PAULA BECKER PINHEIRO, NOT  
134/IPUF/GAB/2021, Processo: I 005102/2021, 
ADEMIR JOAO DOS SANTOS, NOT  
142/IPUF/GAB/2021, Processo: I 005113/2021, 
WAGNER JOSE DE SAVINO, NOT 
151/IPUF/GAB/2021, Processo: I 005122/2021, 
MARCIO VIANA DA LUZ, NOT 155 /IPUF/GAB/2021, 
Processo: I 005695/2021, AYRTON MATTOS FILHO, 
NOT  156/IPUF/GAB/2021, Processo: I 
005701/2021, MARIA ISABEL CORREA KANAN, NOT 
159/IPUF/GAB/2021, Processo: I 005716/2021, 
CELIA MARIZA PIZZOLATO, NOT 
172/IPUF/GAB/2021, Processo: I 005717/2021, 
CLAUDIA MORADOR DIAS, NOT 
180/IPUF/GAB/2021, Processo: I 005719/2021, 
JOSE JULIAO DE SOUZA, NOT 192/IPUF/GAB/2021, 
Processo: I 005720/2021, ALIPIO MACIEL DOS 
SANTOS,  NOT 197/IPUF/GAB/2021, Processo: I 
005721/2021, JOSE CARLOS DA SILVA, NOT 
198/IPUF/GAB/2021, Processo: I 005722/2021, 
ROBERTA KANAN BURCHARDT, NOT 199 
/IPUF/GAB/2021, Processo: I 005723/2021, 
SINEIDE FELICIDADE DOS SANTOS, NOT 204 

/IPUF/GAB/2021, Processo: I 005725/2021, 
LEONARDO JORGE MENDES, NOT 
205/IPUF/GAB/2021, Processo: I 005726/2021, 
LEONARDO JORGE MENDES, NOT 206 
/IPUF/GAB/2021, Processo: I 005728/2021, JORGE 
GERMANO PIRES, NOT 208/IPUF/GAB/2021, 
Processo: I 005729/2021, JORGE GERMANO PIRES, 
NOT 209 /IPUF/GAB/2021, Processo: I 
005729/2021, DANILO RICARDO DO VALLE 
RIBEIRO, NOT 233 /IPUF/GAB/2021, Processo: I 
005730/2021, JORGE GERMANO PIRES, NOT 211 
/IPUF/GAB/2021, Processo: I 005731/2021, 
ASSOCIACAO BIBLICA E CULTURAL DA ILHA,  NOT 
232 /IPUF/GAB/2021, Processo: I 005733/2021, 
ABILIO ETIVINO TEIXEIRA,  NOT 
221/IPUF/GAB/2021, Processo: I 005734/2021. 
Florianópolis, aos 06 de outubro de 2021. CARLOS 
LEONARDO COSTA ALVARENGA - 
SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PESQUISA E 
PLANEJAMENTO URBANO DE FLORIANÓPOLIS 
(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO NA PUBLICAÇÃO 
DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE 
FLORIANÓPOLIS DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2021, 
EDIÇÃO Nº 3041, FLS. 15-16, DO INSTITUTO DE 
PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE 
FLORIANÓPOLIS. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

FLORIANÓPOLIS 

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA PMI – 
PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE 
INTERESSE Nº 002/2021 – ESTACIONAMENTO EM 
VIAS PÚBLICAS - O Município de Florianópolis 
comunica que procederá chamamento público, 
objetivando o Procedimento de Manifestação de 
Interesse para estudos destinados à modelagem 
técnica, econômico- financeira e jurídica com vistas 
à efetivação de licitação para implantação e gestão 
de áreas de estacionamento nas vias públicas e em 
outras áreas do Município de Florianópolis. Prazo 
para entrega dos estudos: de 08/10/2021 até às 
18h do dia 25/10/2021, na sede da 
Superintendência de Licitações e Contratos, 
localizada na Rua Conselheiro Mafra, nº 656, Sala 
303, Centro, Florianópolis/SC. O edital completo 
poderá ser consultado e retirado na Internet, no 
endereço 
http://editais.sc.gov.br/prefeituras/novo/editais.as
p?usuario=0540. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE 

FLORIANÓPOLIS 

ATO DA MESA N. 448, DE 07 DE OUTUBRO DE 
2021. A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE FLORIANÓPOLIS, no uso de suas atribuições, 
com amparo no art. 11, Inciso XV, do Regimento 
Interno da CMF, RESOLVE: Art. 1º ALTERAR, em 
conformidade com a Resolução 1694/2013, do 
nível 20 para o nível 18, o cargo em comissão de 
Assessor Parlamentar, código CMF/APG, de 
GEORGIA MARCELA TEIXEIRA CORDEIRO, com 
lotação no Gabinete do Vereador Dalmo Deusdedit 
Meneses. Art. 2º Este Ato terá efeito a partir da sua 
publicação. Centro Legislativo Municipal de 
Florianópolis, em 07 de outubro de 2021. Vereador 
ROBERTO KATUMI ODA – Presidente. Vereador 
ADRIANO ANALDINO FLOR - 1º Secretário. 
Vereador EDINON MANOEL DA ROSA - 2º 
Secretário. 

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA N. 015/2021 O 
Presidente da Câmara Municipal de Florianópolis, 
no cumprimento das atribuições que lhe confere o 
inciso II do art. 14 da Resolução n. 811, de 03 de 
dezembro de 2002, publica o presente edital de 
AUDIÊNCIA PÚBLICA a ser realizada no âmbito da 
COMISSÃO DE VIAÇÃO, OBRAS PÚBLICAS E 
URBANISMO, no local, data, horário e assunto a 
seguir relacionados: Data: 21 de outubro de 2021 
Local: Plenário – rua Anita Garibaldi, 35 - Centro 
Horário: 14 horas Assunto: Discutir a proposta 
apresentada pelo Executivo para a revitalização da 
ala leste do Centro Histórico de Florianópolis., em 
atendimento ao Requerimento n. 263/2021, de 
autoria do Vereador Afrânio Boppré. Câmara 
Municipal de Florianópolis, em 06 de outubro de 
2021. Vereador Roberto Katumi Oda-Presidente. 
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ANEXOS 
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Fiscais de Contratos - Atas SMA

Página 1

Nome Contratado Nº Contrato Dt final Objeto Novo Fiscal Matrícula

1 136/SMA/2019 25/03/22 Aluguel multifuncionais - SMA MAURO RODRIGO DA COSTA 25669-2

2 GIACOMELLI - ALDO BECK s/n 31/07/22  Aluguel Edifício Aldo Beck - SMA LEONEL MONTEIRO FILHO 54055-2

SELBETTI GESTÃO DE 
DOCTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
07/10/2021

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3046

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: EVERSON MENDES 

 
CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



PROCESSO SELETIVO EDITAL N° 15/2021 
RESIDÊNCIA EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE 

 
ANEXO I - BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 

 

1. 1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Saúde da criança: aleitamento materno e alimentação 
complementar / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 
Departamento de Atenção Básica. – 2. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2015.  
Disponível em:  
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_aleitamento_mater
no_cab23.pdf 

2. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Procedimentos / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à 
Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 
64  p.: il. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos) (Cadernos de Atenção Primária, 
n.  30). Disponível em:  
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad30.pdf 
 

3. Brasil. Ministério da Saúde. Protocolos da Atenção Básica: Saúde das Mulheres / 
Ministério da Saúde, Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa – Brasília:  
Ministério da Saúde, 2016. 230 p.: il. Disponível em:  
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolos_atencao_basica_saude
_mulheres.pdf 
 

4. ROSE, Geoffrey. Estratégias da Medicina Preventiva. Porto Alegre: ARTMED, 
2010, 192 p. 
 

5. DUNCAN, Bruce B. et al. Medicina Ambulatorial-: Condutas de Atenção Primária 
Baseadas em Evidências. Artmed Editora, 2014. 4ª edição 
 

6. CARRIÓ, Francisco Borrell. Entrevista clínica: habilidades de comunicação para 
profissionais de saúde. Artmed Editora, 2009. 
 

7. JAMOULLE, Marc. Prevenção quaternária: primeiro não causar dano. Revista 
Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, v. 10, n. 35, p. 1-3, 2015.  
 

8. FLORIANÓPOLIS. Secretaria Municipal de Saúde. Política Municipal de Atenção 
Primária. PORTARIA Nº 22/2016. Disponível em: 
http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/05_08_2011_9.41.44.1bf62f
a4 63bec5495279a63c16ed417f.pdf  Acesso em: 23 de fevereiro de 2018.  
 

9. Tratado de Medicina de Família e Comunidade: 2 Volumes: Princípios, Formação 
e Prática. Gusso, G; Lopes, JMC; Dias, LC – 2ª edição - 2019. 
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PROCESSO SELETIVO EDITAL N° 15/2021 
RESIDÊNCIA EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE 

 

ANEXO II - FORMULÁRIO SÓCIOECONÔMICO PARA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO 

PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

FORMULÁRIO SÓCIOECONÔMICO PARA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA 

DE INSCRIÇÃO 

Válido apenas para inscrição em instituições públicas conforme resolução CNRM N.º 07, DE 20 

DE OUTUBRO DE 2010. 

Após preenchido e assinado o formulário deverá ser digitalizado e enviado via sistema no 

momento da inscrição. 

Esclarecimentos iniciais: 

O candidato será responsável pelo fornecimento de documentação que comprove sua condição 

de isento. As informações prestadas e a documentação apresentada serão de inteira 

responsabilidade do candidato, podendo este responder, a qualquer momento, por crime 

contra a fé pública, o que acarretará sua eliminação do processo seletivo. 

A comissão organizadora poderá solicitar, a qualquer momento, maiores esclarecimentos sobre 

a situação financeira do candidato e de seus familiares, podendo ser necessário o envio de 

documentos adicionais. 

1. DADOS PESSOAIS:   

1.1 NOME:  _____________________________________________________________   

(Nome completo, sem abreviatura)   

1.2 DOCUMENTOS DE IDENTIDADE:  __________________________________________   

(Anexar cópia frente e verso do documento de identidade)   

1.3 ESTADO CIVIL:  ________________________________________________________   

(Casados - anexar cópia da certidão de casamento)   

1.4 ENDEREÇO:  __________________________________________________________   

BAIRRO:_______________________________________________________________   

CIDADE: ________________________________UF:  ____________________________   

(Endereço completo, anexar cópia frente e verso da conta de luz ou água do mês de agosto, 

setembro ou outubro de 2021)   

1.5 TELEFONES: _________________________________________________   

 

2. DADOS SOBRE A FORMAÇÃO:   

 2.1 NOME INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE ORIGEM: ___________________________ 
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( ) pública   ( ) privada   

2.2. Frequentou curso preparatório para residência médica?   

( ) sim   ( ) não   

Caso o candidato tenha frequentado tais cursos deverá especificar como foi feito o pagamento 

deste curso. Nos casos em que não foi o responsável pelo pagamento do curso deverá anexar 

declaração da pessoa que arcou com o curso, bem como toda a documentação relacionada no 

item 5, uma vez que esta pessoa passará a ser considerada uma mantenedora do candidato.   

 

3. MOTIVO DA SOLICITAÇÃO DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:   

Considero-me com o direito à isenção do pagamento da taxa de inscrição no Programa de 

Residência Médica, nos termos da RESOLUÇÃO CNRM Nº 7 de 21/10/2010, pois: 

A) CANDIDATOS SEM RENDA PRÓPRIA MEMBRO DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA:  

( ) sou impossibilitado de arcar com o pagamento da taxa de inscrição e  comprovo com os 

documentos em anexo ser membro de família de baixa renda e  que a renda familiar mensal é 

igual ou inferior a três salários mínimos ou renda  individual é igual ou inferior a dois salários 

mínimos. 

( ) possuo inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo  Federal (CadÚnico) 

de que trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, e  informo que o meu Número de 

Identificação Social – NIS, atribuído pelo  CadÚnico é _______________. 

B) CANDIDATOS COM RENDA PRÓPRIA, QUE ARCAM COM SUAS PRÓPRIAS DESPESAS SEM 

AJUDA FINANCEIRA DE OUTROS MANTENEDORES/FAMÍLIA: 

( ) a taxa de inscrição é superior a 30% (trinta por cento) do meu  vencimento/salário mensal e 

não tenho dependente, conforme documentos em  anexo. 

( ) a taxa é superior a 20% (vinte por cento) do meu vencimento/ salário mensal  do candidato e 

possuo até dois dependentes, conforme documentos em anexo.  

( ) a taxa é superior a 10% (dez por cento) do meu vencimento/ salário mensal do  candidato e 

tenho mais de dois dependentes, conforme documentos em anexo.   

 

4. INFORMAÇÕES SOBRE MORADIA 

Anexar como documentação comprobatória cópia de conta de luz ou água da (s) residência (s)   

4.1 TOTAL DE PESSOAS QUE MORAM COM O CANDIDATO:  ______________________ 

(candidato sem renda própria, dependente da família, que reside em outra cidade deverá 

considerar que o total de pessoas composto pelo candidato, na sua atual residência, e pelos 

membros da sua família na sua residência de origem) 

4.2. Assinalar as pessoas que residem com o candidato: 
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( ) PAI ( ) MÃE ( ) IRMÃOS, quantos_______ ( ) CÔNJUGE OU COMPANHEIRO ( )  FILHOS , quantos 

______ ( ) AVÓ ( ) AVÔ ( ) TIOS ( ) COLEGAS E/OU AMIGO ( )  OUTROS (citar):  

____________________________________________________________________________   

 

5. CONDIÇÕES PROFISSIONAIS:   

O candidato deverá informar sua fonte de renda e como vem se mantendo. Deverá incluir 

documentos comprobatórios relacionados a sua renda e de todos os membros de sua família 

relacionados no item 4, bem como de qualquer pessoa que contribua para a manutenção do 

candidato ou de sua família. É fundamental incluir cópia dos documentos do candidato e de 

todos membros da família e mantenedores como: documento de identidade ou certidão de 

nascimento, declaração anual de imposto de renda de pessoa física, no caso de isentos a cópia 

da última declaração de isento e da situação de regularidade com a receita federal, carteira de 

trabalho e/ou comprovante de rendimentos provenientes de aposentadoria, aluguéis, ou outras 

fontes. 

Assinalar a situação mais adequada que descreve como o candidato vem se mantendo: 

( ) Possuo renda própria, residência própria e sou independente de minha família. 

( ) Possuo renda própria mas dependo de minha família para me manter. 

( ) Não possuo renda própria e dependo de minha família para me manter. 

Além do assinalado acima 

( ) Existe outra pessoa que contribui com a renda do candidato ou de sua família.  O nome desta 

pessoa é  ___________________________________________________ a contribuição  dada é 

no valor aproximado de R$ ____________ mensais.   

Tipo de relacionamento  ___________________________________________________   

(Anexar declaração da pessoa e documentação da mesma conforme descrição acima)   

Descrição das fontes de renda do candidato e sua família 

NOME DA PESSOA (incluir nome e vínculo com candidato): 

(   )  Sem renda  

(   ) possui renda própria proveniente de: __________________ 

(Valor aproximado da renda mensal) 

   

Observações finais:   

•. Caso o candidato, pais, cônjuge ou companheiro (a) estejam desempregados, escrever, de 

próprio punho, como a família está se mantendo, comprovando a  renda do (s) mantenedor (es), 

além dos documentos já mencionados para esta situação.   
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5. DECLARAÇÕES ADICIONAIS:   

Declaro, diante das condições acima, que estou obrigado a comprovar que não ter custeado, 

com recursos próprios, curso preparatório para o processo seletivo para ingresso no Programa 

de Residência a que me candidato e, ainda, ser egresso de instituição de ensino superior pública 

ou ter sido beneficiário de bolsa de estudo oficial, conforme prova documental que agora faço, 

e anexo a este formulário, oriunda da Instituição de Ensino. Declaro, ainda, que junto, também, 

a documentação que comprova a condição acima assinalada.   

Declaro ainda, que as informações prestadas neste documento são verdadeiras.  Informo, ainda, 

que estou ciente de que, se comprovada a omissão ou a inveracidade nas informações prestadas 

ou nos documentos apresentados, fico sujeito às penalidades legais cabíveis, inclusive 

ELIMINAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO. Estou ciente de que a falta parcial ou total de 

informações ou documentos é de minha inteira responsabilidade, sendo tal situação motivo 

para indeferimento desta solicitação.   

Data: ____/____/________   

Assinatura do candidato: ________________________________________   

(Conforme o documento de identidade)   
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CRONOGRAMA 

PUBLICAÇÃO EDITAL  11/10/2021 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO  18/10/2021 a 21/11/2021 

PROVA  28/11/2021 

PUBLICAÇÃO DO GABARITO 29/11/2021 

RECURSO GABARITO 30/11/2021 a 01/12/2021 

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO 
PRELIMINAR 

06/12/2021 

RECURSO RESULTADO  07/12/2021 a 08/12/2021 

RESULTADO FINAL 17/12/2021 

MATRÍCULA  13 e 14/01/2021 
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ANEXO II - FORMULÁRIO SÓCIOECONÔMICO PARA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO 

PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

FORMULÁRIO SÓCIOECONÔMICO PARA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA 

DE INSCRIÇÃO 

Válido apenas para inscrição em instituições públicas conforme resolução CNRM N.º 07, DE 20 

DE OUTUBRO DE 2010. 

Após preenchido e assinado o formulário deverá ser digitalizado e enviado via sistema no 

momento da inscrição. 

Esclarecimentos iniciais: 

O candidato será responsável pelo fornecimento de documentação que comprove sua condição 

de isento. As informações prestadas e a documentação apresentada serão de inteira 

responsabilidade do candidato, podendo este responder, a qualquer momento, por crime 

contra a fé pública, o que acarretará sua eliminação do processo seletivo. 

A comissão organizadora poderá solicitar, a qualquer momento, maiores esclarecimentos sobre 

a situação financeira do candidato e de seus familiares, podendo ser necessário o envio de 

documentos adicionais. 

1. DADOS PESSOAIS:   

1.1 NOME:  _____________________________________________________________   

(Nome completo, sem abreviatura)   

1.2 DOCUMENTOS DE IDENTIDADE:  __________________________________________   

(Anexar cópia frente e verso do documento de identidade)   

1.3 ESTADO CIVIL:  ________________________________________________________   

(Casados - anexar cópia da certidão de casamento)   

1.4 ENDEREÇO:  __________________________________________________________   

BAIRRO:_______________________________________________________________   

CIDADE: ________________________________UF:  ____________________________   

(Endereço completo, anexar cópia frente e verso da conta de luz ou água do mês de agosto, 

setembro ou outubro de 2021)   

1.5 TELEFONES: _________________________________________________   

 

2. DADOS SOBRE A FORMAÇÃO:   

 2.1 NOME INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE ORIGEM: ___________________________ 
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( ) pública   ( ) privada   

2.2. Frequentou curso preparatório para residência médica?   

( ) sim   ( ) não   

Caso o candidato tenha frequentado tais cursos deverá especificar como foi feito o pagamento 

deste curso. Nos casos em que não foi o responsável pelo pagamento do curso deverá anexar 

declaração da pessoa que arcou com o curso, bem como toda a documentação relacionada no 

item 5, uma vez que esta pessoa passará a ser considerada uma mantenedora do candidato.   

 

3. MOTIVO DA SOLICITAÇÃO DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:   

Considero-me com o direito à isenção do pagamento da taxa de inscrição no Programa de 

Residência Médica, nos termos da RESOLUÇÃO CNRM Nº 7 de 21/10/2010, pois: 

A) CANDIDATOS SEM RENDA PRÓPRIA MEMBRO DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA:  

( ) sou impossibilitado de arcar com o pagamento da taxa de inscrição e  comprovo com os 

documentos em anexo ser membro de família de baixa renda e  que a renda familiar mensal é 

igual ou inferior a três salários mínimos ou renda  individual é igual ou inferior a dois salários 

mínimos. 

( ) possuo inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo  Federal (CadÚnico) 

de que trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, e  informo que o meu Número de 

Identificação Social – NIS, atribuído pelo  CadÚnico é _______________. 

B) CANDIDATOS COM RENDA PRÓPRIA, QUE ARCAM COM SUAS PRÓPRIAS DESPESAS SEM 

AJUDA FINANCEIRA DE OUTROS MANTENEDORES/FAMÍLIA: 

( ) a taxa de inscrição é superior a 30% (trinta por cento) do meu  vencimento/salário mensal e 

não tenho dependente, conforme documentos em  anexo. 

( ) a taxa é superior a 20% (vinte por cento) do meu vencimento/ salário mensal  do candidato e 

possuo até dois dependentes, conforme documentos em anexo.  

( ) a taxa é superior a 10% (dez por cento) do meu vencimento/ salário mensal do  candidato e 

tenho mais de dois dependentes, conforme documentos em anexo.   

 

4. INFORMAÇÕES SOBRE MORADIA 

Anexar como documentação comprobatória cópia de conta de luz ou água da (s) residência (s)   

4.1 TOTAL DE PESSOAS QUE MORAM COM O CANDIDATO:  ______________________ 

(candidato sem renda própria, dependente da família, que reside em outra cidade deverá 

considerar que o total de pessoas composto pelo candidato, na sua atual residência, e pelos 

membros da sua família na sua residência de origem) 

4.2. Assinalar as pessoas que residem com o candidato: 
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( ) PAI ( ) MÃE ( ) IRMÃOS, quantos_______ ( ) CÔNJUGE OU COMPANHEIRO ( )  FILHOS , quantos 

______ ( ) AVÓ ( ) AVÔ ( ) TIOS ( ) COLEGAS E/OU AMIGO ( )  OUTROS (citar):  

____________________________________________________________________________   

 

5. CONDIÇÕES PROFISSIONAIS:   

O candidato deverá informar sua fonte de renda e como vem se mantendo. Deverá incluir 

documentos comprobatórios relacionados a sua renda e de todos os membros de sua família 

relacionados no item 4, bem como de qualquer pessoa que contribua para a manutenção do 

candidato ou de sua família. É fundamental incluir cópia dos documentos do candidato e de 

todos membros da família e mantenedores como: documento de identidade ou certidão de 

nascimento, declaração anual de imposto de renda de pessoa física, no caso de isentos a cópia 

da última declaração de isento e da situação de regularidade com a receita federal, carteira de 

trabalho e/ou comprovante de rendimentos provenientes de aposentadoria, aluguéis, ou outras 

fontes. 

Assinalar a situação mais adequada que descreve como o candidato vem se mantendo: 

( ) Possuo renda própria, residência própria e sou independente de minha família. 

( ) Possuo renda própria mas dependo de minha família para me manter. 

( ) Não possuo renda própria e dependo de minha família para me manter. 

Além do assinalado acima 

( ) Existe outra pessoa que contribui com a renda do candidato ou de sua família.  O nome desta 

pessoa é  ___________________________________________________ a contribuição  dada é 

no valor aproximado de R$ ____________ mensais.   

Tipo de relacionamento ___________________________________________________   

(Anexar declaração da pessoa e documentação da mesma conforme descrição acima)   

Descrição das fontes de renda do candidato e sua família 

NOME DA PESSOA (incluir nome e vínculo com candidato): 

(   )  Sem renda  

(   ) possui renda própria proveniente de: __________________ 

(Valor aproximado da renda mensal) 

   

Observações finais:   

•. Caso o candidato, pais, cônjuge ou companheiro (a) estejam desempregados, escrever, de 

próprio punho, como a família está se mantendo, comprovando a  renda do (s) mantenedor (es), 

além dos documentos já mencionados para esta situação.   
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5. DECLARAÇÕES ADICIONAIS:   

Declaro, diante das condições acima, que estou obrigado a comprovar que não ter custeado, 

com recursos próprios, curso preparatório para o processo seletivo para ingresso no Programa 

de Residência a que me candidato e, ainda, ser egresso de instituição de ensino superior pública 

ou ter sido beneficiário de bolsa de estudo oficial, conforme prova documental que agora faço, 

e anexo a este formulário, oriunda da Instituição de Ensino. Declaro, ainda, que junto, também, 

a documentação que comprova a condição acima assinalada.   

Declaro ainda, que as informações prestadas neste documento são verdadeiras.  Informo, ainda, 

que estou ciente de que, se comprovada a omissão ou a inveracidade nas informações prestadas 

ou nos documentos apresentados, fico sujeito às penalidades legais cabíveis, inclusive 

ELIMINAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO. Estou ciente de que a falta parcial ou total de 

informações ou documentos é de minha inteira responsabilidade, sendo tal situação motivo 

para indeferimento desta solicitação.   

Data: ____/____/________   

Assinatura do candidato: ________________________________________   

(Conforme o documento de identidade)   
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 EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 005/PMF/SMSP/SUSP/2021 
 ARTIGOS DE PRAIA 

 EDITAL  DE  CREDENCIAMENTO  PARA  EXPLORAÇÃO  TEMPORÁRIA  DE  ATIVIDADE  DE 

 COMÉRCIO  AMBULANTE  QUE  NÃO  ENVOLVA  MANIPULAÇÃO  DE  ALIMENTOS 
 (ARTESANATO,  ARTIGOS  DE  PRAIA,  CHAPÉUS,  MANTAS  /  REDES)  ,  SITUADO  NA  FAIXA  DE 

 AREIA DAS PRAIAS DE FLORIANÓPOLIS DURANTE A TEMPORADA DE VERÃO 2021/2022. 

 A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  FLORIANÓPOLIS  ,  através  da  SUPERINTENDÊNCIA  DE 
 SERVIÇOS  PÚBLICOS  –  SUSP  ,  com  sede  na  Av.  Rio  Branco  611,  Centro,  Florianópolis  SC,  torna 

 público  a  abertura  de  vagas  para  PESSOAS  FÍSICAS,  interessadas  em  exercer  a  atividade  de 

 COMÉRCIO  AMBULANTE  QUE  NÃO  ENVOLVA  MANIPULAÇÃO  DE  ALIMENTOS 
 (ARTESANATO,  ARTIGOS  DE  PRAIA,  CHAPÉUS,  MANTAS  /  REDES)  ,  nas  praias  do  município 

 de  Florianópolis,  para  a  Temporada  de  Verão  2021/2022,  em  acordo  com  o  artigo  15  da  Lei 

 Orgânica  do  Município  de  Florianópolis,  Lei  n°  2.496/86,  subsidiariamente  pela  Lei  Federal  nº 

 8.666/93  e  pelas  especificações  e  condições  descritas  neste  Edital.  As  inscrições  iniciarão  dia  17 
 de outubro de 2021, encerrando dia 19 de outubro de 2021. 

 1. DO OBJETO 
 1.1.  O  objeto  do  presente  Credenciamento  é  a  concessão  de  permissão  de  caráter  provisório 

 (Temporada  2021/2022)  para  a  exploração  de  COMÉRCIO  AMBULANTE  QUE  NÃO  ENVOLVA 
 MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS NA FAIXA DE AREIA DAS PRAIAS DE FLORIANÓPOLIS. 
 1.2.  Os  participantes  credenciados  por  este  Edital  poderão  promover  o  comércio  ambulante  na 

 faixa de areia, através de equipamento móvel (arara) das seguintes  ATIVIDADES  : 

 1.2.1. Artigos de praia (biquínis, confecções, chapéus, brinquedos de praia, mantas e redes. 

 1.3.  Os  participantes  deverão  optar,  no  ato  da  inscrição,  pela  atividade  que  pretendem  exercer  e 

 em qual praia desejam trabalhar. 

 1.4.  É  expressamente  vedada  a  comercialização  de  produtos  de  origem  ilícita  ou  falsificados, 

 ficando  o  credenciado  que  não  observar  tal  norma  sujeito  às  penas  da  Lei  e  a  ter  o  seu  alvará  de 

 licença cassado. 

 1.4.1.  Os  participantes  credenciados  deverão  possuir  a  nota  fiscal  de  todos  os  produtos 

 comercializados, a fim de comprovar a sua origem e licitude, sob pena de apreensão dos mesmos. 

 2. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 1 
 Av. Rio Branco 611 - Centro - Florianópolis/SC. 
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 2.1  É  permitida  apenas  uma  inscrição  por  requerente  em  um  único  Edital  de  Credenciamento  para 

 a  Temporada  de  Verão  2021/2022,  para  uma  única  atividade  e  para  uma  única  praia,  sendo  assim, 

 o sistema bloqueará uma nova inscrição com o mesmo CPF já utilizado para realizar a inscrição 

 2.1.1  Caso  seja  constatada  mais  de  uma  inscrição,  fica  ciente  o  interessado  que  fica  validada  para 

 participação  do  certame,  a  última  inscrição  realizada,  ainda  que  tenha  ocorrido  o  pagamento  da 

 taxa de processo anteriormente protocolado. 

 2.2.A inscrição deverá ser protocolada na condição de  PESSOA FÍSICA. 
 2.3  Dez  por  cento  das  vagas  previstas  neste  Edital  de  Credenciamento  serão  destinadas  às 
 pessoas  com  deficiências  físicas.  Caso  seja  sorteado,  deverá  ser  apresentado  pelo  requerente 

 Laudo  médico  com  expressa  referência  ao  código  correspondente  da  Classificação  Internacional  de 

 Doenças  -  CID,  nome  do  médico  e  seu  registro  no  Conselho  Regional  de  Medicina  –  CRM 

 (conforme item 6). 

 2.4  Das  vagas  previstas  neste  Edital  de  Credenciamento,  três  por  cento  das  vagas 
 disponibilizadas  por  este  Edital  serão  preenchidas  preferencialmente  por  pessoas  com  mais 
 de  60  (sessenta)  anos.  A  porcentagem  de  vagas  previstas  aos  idosos  por  Lei  está  contemplada 

 pela totalidade das vagas para cada praia oferecidas por este Edital de Credenciamento. 

 2.5  Para  os  efeitos  deste  Edital  de  Credenciamento,  os  terrenos  de  marinha  e  seus  acrescidos 

 serão considerados como ÁREA PÚBLICA. 

 2.6.A  Inscrição  e  o  Alvará  de  Licença  concedido  ao  participante  credenciado  são  PESSOAIS  e 

 INTRANSFERÍVEIS. 
 2.7.É  expressamente  PROIBIDA  A  VENDA,  A  CESSÃO  OU  ALUGUEL  da  Licença,  o  que,  se 

 confirmado,  culminará  na  cassação  do  Alvará  de  Licença,  além  da  aplicação  das  penalidades 

 previstas na Lei nº 2.496/86, entre outras leis pertinentes. 

 2.8.  Os  equipamentos  móveis  (arara)  deverão  seguir  os  padrões  definidos  pela  SMSP/SUSP  e 

 descritos no  ANEXO III  do presente certame. 

 2.9.  É  obrigatória  a  presença  do  requerente  licenciado  no  exercício  da  atividade,  sob  pena  de 

 cassação do Alvará de Licença, bem como a suspensão de dois anos em próximo certame público. 

 2.10.  O  Alvará  de  Licença  concedido  ao  participante  credenciado  irá  indicar  o  seu  nome  e  CPF  e 

 deverá  ser  portado  por  este  durante  todo  o  seu  período  de  vigência,  junto  a  um  documento  com 

 foto. 

 2.11  Quando  houver  necessidade  do  credenciado  se  ausentar  das  atividades  por  motivo  justificável 

 (por  exemplo:  doença),  ele  deverá  comparecer  à  SUSP  para  justificar  sua  ausência,  com 

 apresentação  de  atestado  médico.A  necessidade  de  afastamento  será  analisada  pela  Comissão  de 

 Temporada de Verão 2021/2022, não podendo o afastamento ser superior a 10 (dez) dias. 
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 2.12.  Todo  requerente  está  sujeito  às  condições  fixadas  neste  instrumento  convocatório,  que  faz 

 Lei entre as partes. 

 2.13.  NÃO  SERÁ  CONCEDIDA  À  MESMA  PESSOA  FÍSICA  MAIS  DE  UM  ALVARÁ  DE  LICENÇA 
 PARA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMÉRCIO AMBULANTE EM ÁREA PÚBLICA. 
 2.14  O  sorteio  será  realizado  no  dia  03  de  novembro  de  2021  e  será  transmitido  ao  vivo  no  perfil  da 

 Prefeitura Municipal de Florianópolis no Youtube. 

 2.15  Após  o  sorteio,  será  divulgada  a  lista  de  classificação  dos  inscritos  sorteados  conforme  o 

 número  de  vagas  disponíveis  em  cada  praia,  bem  como  a  lista  de  suplentes  (a  lista  de  suplentes 

 será de até 100% das vagas disponíveis na praia). 

 2.16  A  constatação  da  ausência  de  documento  obrigatório  implicará  na  inabilitação  do  sorteado. 

 Neste caso, o próximo na ordem da listagem de suplência assumirá a vaga. 

 2.17  Fica  ciente  o  participante  que  em  decorrência  da  pandemia  por  COVID  -  19,  os  editais,  bem 

 como  o  exercício  da  atividade  poderão  ser  suspensos  a  qualquer  tempo,  conforme  orientação  e 

 recomendação dos órgãos competentes. 

 3 DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO ALVARÁ DE LICENÇA 
 3.1  Este  Edital  de  Credenciamento  concederá  licença  para  o  exercício  de  atividade  comercial  para 

 a Temporada de Verão 2021/2022. 

 3.2  O  prazo  de  vigência  dos  Alvarás  de  Licença  emitidos  aos  participantes  que  se  sagraram 

 vencedores  deste  Edital  de  Credenciamento  iniciará  em  22  de  novembro  de  2021  e  findará  em  17 

 de abril de 2022. 

 3.4  Os  Alvarás  de  Licença  somente  serão  liberados  mediante  a  Comprovação  do  Recolhimento  dos 

 Tributos Municipais. 

 3.5  Poderá  haver  prorrogação  do  prazo  de  vigência  dos  Alvarás  de  Licenças,  decorrentes  deste 

 edital, por mais uma temporada a critério do Chefe do Poder Executivo. 

 3.6 A temporada vigente poderá ser prorrogada a critério do Chefe do Poder Executivo. 

 4 DA INSCRIÇÃO 
 4.1 A inscrição é pessoal e intransferível. 

 4.2 Os interessados deverão se inscrever no período de 17/10/2021 até o dia 19/10/2021. 

 4.3 A inscrição deverá ser realizada  exclusivamente  via internet no endereço:  www.pmf.sc.gov.br 

 4.4  A  inscrição  será  realizada  por  meio  do  preenchimento  de  formulário  online.  Ao  final  da  inscrição 

 será  gerada  uma  tarifa  no  valor  de  R$  68,00  (sessenta  e  oito  reais),  devendo  o  pagamento  ser 

 efetuado  no  prazo  estipulado  para  que  haja  a  validação  da  inscrição.  A  ausência  de  qualquer  das 

 3 
 Av. Rio Branco 611 - Centro - Florianópolis/SC. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
07/10/2021

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3046

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: EVERSON MENDES 

 
         CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062

http://www.pmf.sc.gov.br/
http://www.pmf.sc.gov.br/


 informações  requeridas  e/ou  a  ausência  do  pagamento  da  tarifa  de  inscrição  culminará  na 

 inabilitação do participante. 

 4.5  É  permitida  apenas  uma  inscrição  por  requerente  em  um  único  Edital  de  Credenciamento  e  em 

 uma  única  opção  de  praia  para  a  Temporada  de  Verão  2021/2022,  sendo  assim,  o  sistema 

 bloqueará  uma  nova  inscrição  com  o  mesmo  CPF  já  utilizado  para  realizar  a  inscrição.  A 

 protocolização  do  pedido  de  inscrição  depende  do  recolhimento  da  taxa  correspondente,  que 

 deverá  ser  anexada  ao  processo.  Caso  seja  constatada  mais  de  uma  inscrição,  fica  ciente  o 

 interessado  que  fica  validada  para  participação  do  certame,  a  última  inscrição  realizada,  ainda  que 

 tenha ocorrido o pagamento da taxa de processo anteriormente protocolado. 

 4.6  A  Prefeitura  Municipal  de  Florianópolis  receberá  e  tramitará  os  processos  de  inscrição  para  o 

 presente  edital  devendo  o  requerente  anexar  os  documentos  exigidos  de  forma  digital,  via  portal  da 

 Prefeitura  Municipal  de  Florianópolis,  ficando  o  participante  ciente  de  que  a  apresentação  da 

 totalidade  dos  documentos  obrigatórios  é  de  sua  exclusiva  responsabilidade  e  que  a  ausência  de 

 tais documentos culminará na sua inabilitação. 

 4.7  A  lista  das  inscrições  deferidas  será  divulgada  em  no  site  da  Prefeitura  Municipal  de 

 Florianópolis  www.pmf.sc.gov.br  , no dia 27 de outubro de 2021. 

 4.8  O  prazo  de  recurso  da  lista  de  inscritos  será  no  dia  28  de  outubro  de  2021,  via  portal  da 

 Prefeitura Municipal de Florianópolis, anexando digitalmente as razões do recurso. 

 4.9 Serão analisados apenas os recursos anexados no dia 28 de outubro de 2021. 

 4.10 O resultado dos recursos será divulgado no dia 29 de outubro de 2021. 

 5. DAS VEDAÇÕES 
 5.1  É vedada a  inscrição  , neste Edital,  de participante que seja: 

 a)  cônjuge,  companheiro  ou  parente  em  linha  reta  ou  em  linha  colateral  até  o  4º  grau  de  membro  ou 

 colaborador da Comissão de Verão 2021/2022; 

 b) servidor público (Municipal, Estadual ou Federal) ou; 

 c)  para  a  prática  dos  atos  da  vida  civil,  absolutamente  incapaz,  relativamente  incapaz  e/ou 

 legalmente  impedidos,  por  efeito  de  condenação  penal  e/ou  por  se  tratar  de  estrangeiro  irregular  no 

 Brasil. 

 d) menores de 18 (dezoito) anos. 

 5.2  O  participante  que  apresentar  inscrição  que  afronte  o  disposto  nas  cláusulas  de  vedação  estará 

 automaticamente inabilitado. 

 6.DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
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 6.1  Após  a  realização  do  sorteio,  os  inscritos  que  foram  sorteados  (titulares  e  suplentes),  para 

 as  vagas  constantes  do  presente  Edital,  deverão  anexar  digitalmente  ao  processo  de  inscrição, 
 via  portal  da  Prefeitura  Municipal  de  Florianópolis  toda  a  documentação  exigida 
 (perfeitamente legível) nos dias 08/11/2021 à 10/11/2021, impreterivelmente. 
 6.2  O  requerente  que  não  apresentar  qualquer  dos  documentos  constantes  da  lista  de 

 documentação obrigatória para habilitação será automaticamente  INABILITADO  . 
 6.3  Em  caso  de  fraude,  omissão,  falsificação,  declaração  inidônea,  ou  qualquer  outro  tipo  de 

 irregularidade, será cancelada a inscrição e o requerente será eliminado do certame. 

 6.4  Na  hipótese  em  que  ocorrer  a  inabilitação  ou  eliminação  do  titular  sorteado  para  uma  das  vagas 

 constantes do Edital, assumirá o suplente habilitado, conforme a ordem de sorteio da lista. 

 7 DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS 
 7.1  DO PARTICIPANTE NA CONDIÇÃO DE PESSOA FÍSICA 
 a) Documento de identidade válido, com foto; 

 a1)  SERÃO  CONSIDERADOS  DOCUMENTOS  DE  IDENTIDADE:  Carteiras  expedidas  pelos 

 Comandos  Militares,  pela  Secretaria  de  Segurança  Pública,  pelos  Institutos  de  Identificação  e 

 pelos  Corpos  de  Bombeiros  Militares;  Carteiras  expedidas  pelos  órgãos  fiscalizadores  de  exercício 

 profissional  (Ordens,  Conselhos,  etc.);  Passaporte;  Certificado  de  Reservista;  Carteiras  Funcionais 

 expedidas  por  órgãos  públicos,  que  por  Lei  Federal,  valham  como  identidade;  Carteira  de 

 Trabalho; Carteira Nacional de Habilitação (modelo com foto). 

 a2)  NÃO  SERÃO  ACEITOS  COMO  DOCUMENTOS  DE  IDENTIDADE:  Certidões  de  Nascimento, 

 CPF,  Título  Eleitoral,  Carteira  de  Motorista  (modelo  sem  foto),  Carteira  de  Estudante,  Carteiras 

 Funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. 

 b)  Comprovante  de  Situação  Cadastral  do  Cadastro  de  Pessoa  Física  –  CPF  site: 

 https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp 

 c) Certidões de Antecedentes Criminais: 

 Estadual  https://esaj.tjsc.jus.br/esaj/portal.do?servico=810100  e 

 Federal  https://www2.trf4.jus.br/trf4/processos/certidao/index.php  ; 

 d)  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 

 e) ANEXO I devidamente preenchido e Assinado pelo Participante. 

 Parágrafo  Primeiro  -  Será  considerada  válida  a  certidão  emitida  dentro  de  90  (noventa)  dias  da  sua 

 apresentação,  desde  que  a  mesma  não  descreva  expressamente  o  seu  prazo  de  validade  e/ou  se 

 legislação específica não defina prazo diverso. 
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 Parágrafo  Segundo  –  Os  participantes  ficam  obrigados  a  apresentarem  toda  documentação 

 exigida no edital, ainda que apresentem alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

 Parágrafo  Terceiro  –  Não  serão  aceitos  protocolos  de  processos  administrativos  questionando 

 débitos no âmbito da Prefeitura Municipal de Florianópolis. 

 7.2  DOCUMENTOS  ADICIONAIS  E  OBRIGATÓRIOS  DO  PARTICIPANTE  COM  DEFICIÊNCIA 
 FÍSICA: 
 a)  A  pessoa  com  deficiência  (PcD)  se  sorteada  entregará,  conforme  item  6.1:  Laudo  Médico,  que 

 deverá  atestar  o  tipo  de  necessidade  especial  ou  o  seu  grau  de  deficiência,  bem  como  as 

 condições  de  aptidão  para  o  trabalho,devendo  atestar  ainda  com  expressa  referência  ao  código 

 correspondente  da  Classificação  Internacional  de  Doenças  -  CID,  sendo  obrigatório  conter  o 

 carimbo  com  indicação  do  nome  do  médico  e  seu  registro  no  Conselho  Regional  de  Medicina  – 

 CRM. 

 Parágrafo  Primeiro  -  O  Laudo  Médico  deverá  ser  legível,  sob  pena  de  não  ser  considerado  válido, 

 e  deverá  ser  expedido  no  prazo  máximo  de  90  (noventa)  dias  antes  do  término  das  inscrições.  A 
 deficiência  não  pode  impedir  o  exercício  da  função  e  o  médico  deverá  atestar  que  o 
 requerente  é  capaz  de  exercer  a  atividade  na  praia.  DEVENDO  ATESTAR  SE  O  GRAU  OU 

 NÍVEL  DE  DEFICIÊNCIA  É  COMPATÍVEL  COM  AS  ATIVIDADES  QUE  O  INTERESSADO  IRÁ 

 EXERCER. 

 Parágrafo  Segundo  -  Não  serão  considerados,  para  fins  de  habilitação  nesta  categoria,  os 

 documentos  de  benefícios  de  invalidez  concedidos  pelo  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social  - 

 INSS, ou de qualquer outro órgão público ou privado. 

 Parágrafo  Terceiro  -  As  informações  prestadas  no  ato  de  inscrição  serão  de  inteira 
 responsabilidade  do  candidato,  que  responderá  civil  e  criminalmente  (Decreto-Lei  n  o  2.848, 
 de 7 de dezembro de 1940) pelo seu teor. 

 8. DOS TRIBUTOS DEVIDOS 
 8.1.  O  exercício  da  atividade  comercial  objeto  do  presente  Edital  de  Credenciamento  implica  o 

 pagamento  dos  tributos  municipais  previstos  na  Consolidação  das  Leis  Tributárias  do  Município  de 

 Florianópolis – Lei Complementar nº 007/97, bem como de outras taxas indicadas neste Edital. 

 8.2. Os licenciados deverão recolher as seguintes taxas: 

 a) Taxa de Licença para o Comércio Ambulante (T.L.C.A.); 

 b) Taxa de Licença de Utilização de Logradouro Público (T.L.U.L.P.); 

 c) Taxa de Coleta de Lixo (T.C.L.) 

 d) Taxa de Expediente (T.Exp) 
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 8.3.  Os  valores  das  taxas  municipais  estão  indicados  no  ANEXO  IV  deste  Edital  e  deverão  ser 

 adimplidos pelo credenciado no ato da retirada do Alvará de Licença. 

 9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 9.1  O  credenciamento  dos  participantes  se  dará  através  de  sorteio  no  dia  03  de  novembro  de 
 2021. 
 9.2  O  sorteio  dos  pontos  será  eletrônico  e  divulgado  pela  internet  no  site  da  Prefeitura  Municipal  de 

 Florianópolis. Caso haja possibilidade, será feita a transmissão em tempo real do sorteio. 

 9.3 Não haverá participação presencial dos inscritos no sorteio. 

 9.4.O sorteio será transmitido ao vivo pelo perfil da Prefeitura no Youtube. 

 9.5 A gravação do sorteio ficará disponível no perfil da Prefeitura no Youtube assim que possível. 

 9.6 Os sorteados terão seus documentos de habilitação analisados após o sorteio. 

 9.7  Serão  sorteados  participantes  para  compor  a  lista  de  vagas  de  suplência,  em  número 

 correspondente  a  100%  (cem  por  cento)  das  vagas  disponíveis  no  Edital,  a  fim  de  preencher 

 eventuais vagas remanescentes. 

 9.8. Os sorteios seguirão a ordem de praias contidas no  ANEXO II  . 
 9.9.  Nas  praias  onde  houver  pontos  de  acessibilidade,  primeiro  serão  sorteados  os  pontos 

 destinados  às  pessoas  com  deficiência  física  e,  posteriormente,  para  os  idosos  inscritos.  Na 

 sequência serão sorteadas as vagas de ampla concorrência. 

 9.10  Os  participantes  com  deficiência  física  e  idosos  estarão  sujeitos  aos  mesmos  critérios  de 

 seleção  e  habilitação  que  os  demais  participantes.  Aqueles  requerentes  que  se  inscreverem  na 

 condição  de  pessoa  com  deficiência  física  concorrerão  apenas  às  vagas  reservadas  para  pessoas 

 com deficiência física. 

 9.11 A lista de sorteados será divulgada no site da Prefeitura no dia 05 de novembro de 2021. 

 9.12  O  prazo  de  recurso  da  lista  de  sorteados  será  no  dia  06  de  novembro  de  2021,  anexando  as 

 razões do recurso no processo de inscrição, via portal da Prefeitura Municipal de Florianópolis. 

 9.13 Serão analisados apenas os recursos anexados ao processo conforme item 9.12. 

 9.14 O resultado dos recursos será divulgado no dia 07 de novembro de 2021. 

 10 DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DOS SORTEADOS 
 10.1  À  Comissão  coordenada  pela  Superintendência  de  Serviços  Públicos  cabe  a  análise  dos 

 documentos de habilitação dos participantes que forem sorteados. 

 10.2  Serão  considerados  HABILITADOS  os  participantes  que  forem  sorteados  e  que  tenham 

 apresentado toda a documentação obrigatória indicada no item 7 deste Edital. 
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 10.3  A  lista  dos  habilitados  após  a  análise  da  documentação  dos  sorteados  será  divulgada  no  dia 

 16 de novembro de 2021 no site da Prefeitura. 

 10.4  O  prazo  de  recurso  da  lista  de  habilitados  será  no  dia  17  de  novembro  de  2021,  o  requerente 

 deverá  anexar  as  razões  do  recurso  no  processo  de  inscrição,  via  portal  da  Prefeitura  Municipal  de 

 Florianópolis. Serão analisados apenas os recursos enviados no dia 17 de novembro de 2021. 

 10.6 O resultado dos recursos será divulgado no dia 18/11/2021. 

 11 DA HOMOLOGAÇÃO 
 11.1  Uma  vez  elaborada  a  Lista  dos  Habilitados  em  sorteio,  o  resultado  será  submetido  ao 

 Superintendente  de  Serviços  Públicos  e  à  Secretaria  de  Segurança  Pública  para  HOMOLOGAÇÃO 
 DO  RESULTADO  no  dia  19  de  novembro  de  2021  ,  e  a  subsequente  publicação  do  ato  no  Diário 

 Oficial do Município e no site da Prefeitura Municipal de Florianópolis. 

 12 DAS VAGAS REMANESCENTES 
 12.1  As  vagas  remanescentes  decorrentes  da  ausência  de  inscritos  ou  não  preenchimento, 

 poderão ser objeto de novo Edital de Credenciamento. 

 13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS PARA O COMÉRCIO 
 13.1. DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES CREDENCIADOS 
 13.1.1. São deveres e obrigações dos participantes credenciados: 

 I  -  Acatar  e  respeitar  as  normas  do  presente  edital,  bem  como  todas  as  diretrizes  da  SUSP, 

 fornecendo,  com  veracidade,  os  elementos  de  informação  e  os  esclarecimentos  solicitados  pelos 

 funcionários municipais em missões de fiscalização ou de organização da gestão dos mesmos; 

 II  -  É  obrigação  do  candidato,  no  ato  da  inscrição,  ler  todas  as  condições  descritas  no  edital,  para 

 certificar-se  se  na  praia  pretendida  existe  vaga  para  a  atividade,  e  se  há  reserva  de  vagas  tanto 

 para idoso ou portadores de deficiência 

 III - Atender, no prazo fixado, às determinações da SUSP; 

 IV  -  Portar  o  Alvará  de  Licença  da  SUSP  durante  toda  a  temporada.  O  documento  de  arrecadação 

 municipal  (DAM),  devidamente  paga  e  em  original,  substituirá  o  Alvará  de  Licença  da  SUSP  para 

 as atividades deste Edital; 

 V  -  Respeitar  rigorosamente  o  período  de  funcionamento  pré-determinado,  qual  seja,  das  8h  às 
 20h  . 
 13.1.2 A não ocupação do ponto até o dia  28 de novembro de 2021  implicará a vacância do ponto. 

 13.1.3  O  participante  sorteado  e  habilitado  que  optar  pela  desistência  do  certame  deverá 

 comunicar, por meio de processo, no período no dia 17 de novembro de 2021. 
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 13.1.4  O  encerramento  do  exercício  das  atividades,  após  o  prazo  de  desistência,  não  implica 

 cancelamento do pagamento das taxas. 

 13.1.5.  Todo  vendedor  ambulante  licenciado  e  assistentes  deverão  portar,  durante  todo  o  período 

 de  trabalho,  um  documento  de  identificação  pessoal  com  foto  e  estar  trajado  com  o  uniforme 

 (camiseta), quando fornecido pela SMSP/SUSP. 

 13.1.6 É vedado ao participante credenciado: 

 I  -  Incorrer  em  desvio  de  finalidade  ou  alteração  da  atividade  comercial  na  unidade  por  parte  do 

 credenciado, em violação à disposição editalícia; 

 II  -  Locação,  sublocação,  cessão,  arrendamento  total  ou  parcial  ou  transferência  a  terceiros,  por 

 qualquer que seja o meio, da área objeto da concessão; 

 III - prática ilegal de ligação clandestina de água e eletricidade; 

 IV -  Alteração do local de instalação dos equipamentos; 

 V -   Depósito de caixas ou objetos na área externa da tenda; 

 VI -  Utilização de equipamentos de sonorização; 

 VII - Uso de outro tipo de equipamento, a não ser o especificado no  ANEXO III  deste Edital; 

 VIII - Exercer suas atividades além do horário máximo permitido. 

 13.1.7  O  equipamento  móvel  (arara)  a  ser  utilizado  pelo  credenciado  deve  apresentar-se  em  boas 

 condições de uso, e estará sujeito à vistoria da fiscalização da SUSP a qualquer tempo. 

 13.1.8.  Os  equipamentos  móveis  não  poderão  permanecer  na  faixa  de  areia  durante  o  período  não 

 licenciado (20:01 às 07:59), sob pena de sofrer as sanções previstas neste Edital. 

 13.1.9.  O  credenciado  não  poderá  permanecer  parado,  salvo  quando  estiver  prestando 
 atendimento ao consumidor, sob pena de multa no valor de 1 (um) salário-mínimo. 

 14. DOS RESÍDUOS (LIXO) 
 14.1.  Todo  o  credenciado  deverá  estar  provido  de  sacos  plásticos  para  o  acondicionamento  dos 

 resíduos (lixo) produzidos por si e/ou seus consumidores. 

 14.2.  Toda  vez  que  os  sacos  plásticos  estiverem  cheios,  os  resíduos  deverão  ser  amarrados  e 

 depositados em ponto adequado para a coleta, conforme indicação da COMCAP. 

 15 DAS PENALIDADES 
 15.1  As  irregularidades  e  infrações  cometidas  pelos  Licenciados  para  pontos  fixos  instalados  em 

 faixa  de  areia  da  praia  e  demais  licenciados  ambulantes  estarão  sujeitos  às  penalidades  previstas 

 pela  Lei  nº  1.224/1974  do  Código  de  Posturas  Municipal,  pela  Lei  nº  2.496/1986  do  Comércio 

 Ambulante, entre outras normativas pertinentes. 
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 15.2  O  não  cumprimento  dos  critérios  estabelecidos  neste  Edital  de  Credenciamento  e  o  não 

 cumprimento  da  Legislação  Municipal  que  ampara  a  matéria  poderão  acarretar  advertência 

 formalizada  através  de  comunicação,  autuação,  suspensão  temporária  da  atividade,  apreensão  do 

 material, cassação do Alvará de Licença, dependendo da gravidade da infração. 

 15.3  O  Alvará  encontrado  em  poder  de  terceiro,  por  agente  fiscal,  será  imediatamente  recolhido, 

 uma vez que o credenciado deve exercer pessoalmente a atividade para o qual foi licenciado. 

 15.4  A  ocorrência  de  infração  sanitária  grave  ou  gravíssima  acarretará  a  perda  imediata  do  Alvará 

 de Licença. 

 15.5  As  infrações  dos  dispositivos  constantes  deste  edital,  cujos  valores  não  estejam 

 expressamente  definidos  neste  edital,  serão  punidas  com  as  multas  de  01  (um)  salário-mínimo 

 (SM), sem prejuízo das responsabilidades criminal e civil cabíveis. 

 15.6  Nas  reincidências,  as  multas  serão  cominadas  em  dobro.  Será  considerado  reincidente  todo 

 aquele que violar novamente um mesmo preceito legal, por cuja infração já tenha sido condenado. 

 15.7  O  pagamento  da  multa  não  eximirá  o  credenciado  do  cumprimento  dos  dispositivos  legais 

 violados. 

 16 CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES, PRAZOS E DISPOSIÇÕES FINAIS 
 16.1 Calendário das atividades e prazos: 

 ATIVIDADE  DATA DE INÍCIO  DATA DE FIM 

 Inscrições online  17/10/21  19/10/21 

 Divulgação da Lista das Inscrições deferidas  27/10/21 

 Prazo de recurso dos inscritos  28/10/21 

 Resultado do recurso da Lista de inscritos  29/10/21 

 Sorteio  03/11/21 

 Divulgação da lista de sorteio  05/11/21 

 Recurso da lista de sorteados  06/11/21 

 Resultado dos recursos do sorteio  07/11/21 

 Entrega dos documentos após sorteio  08/11/21  10/11/21 

 Divulgação da lista dos habilitados após análise da documentação  16/11/21 

 Prazo de Recurso  17/11/21 

 Resultado  18/11/21 

 Homologação  19/11/21 

 Retirada da Taxa de Lixo na Comcap  22/11/21  24/11/21 

 Início do Alvará  22/11/21 
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 17 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 17.1  O  comércio  de  característica  sazonal,  decorrente  da  adjudicação  dos  requerentes,  ficará 

 sujeito  à  Fiscalização  Municipal,  Estadual  e  Federal,  de  maneira  concorrente,  aplicando-se  ao 

 processo toda a legislação vigente à matéria. 

 17.2  São  autoridades  para  autuar  as  infrações  ambientais,  sanitárias  e  de  posturas, 

 respectivamente,  os  Fiscais  de  Meio  Ambiente,  Fiscais  de  Vigilância  Sanitária  ou  de  Saúde  e  os 

 Fiscais  de  Serviços  Públicos,  respeitando-se  as  competências  de  cada  fiscalização,  além  das 

 atribuições inerentes à fiscalização da Procuradoria de Defesa do Consumidor. 

 17.3  Os  credenciados  deverão  atender  às  normas  da  Vigilância  Sanitária  e  dos  Órgãos  de  Saúde 

 Federal, Estadual e Municipal, quando aplicáveis. 

 17.4  A  Prefeitura  Municipal  de  Florianópolis  reserva-se  o  direito  de  anular  ou  revogar  o  presente 

 processo,  no  todo  ou  em  parte,  nos  casos  previstos  em  lei  ou  conveniência  administrativa,  técnica 

 ou  financeira,  sem  que  por  isso,  caiba  aos  participantes  direito  à  indenização  ou  reclamação  de 

 qualquer natureza. 

 17.5  O  Alvará  encontrado  em  poder  de  terceiro,  por  agente  fiscal,  será  imediatamente  recolhido, 

 uma vez que o credenciado deve exercer pessoalmente a atividade para o qual foi licenciado. 

 17.6  A  cassação  do  Alvará  de  Licença,  o  abandono  do  ponto  e/ou  a  inabilitação  do  credenciado  por 

 qualquer  dos  motivos  previstos  neste  Edital  implicará  a  vacância  da  vaga,  que  poderá  ser 

 preenchida por suplente habilitado, observando a ordem de suplência. 

 17.7 As vagas remanescentes poderão ser objeto de novo processo de credenciamento. 

 17.8  Os  credenciados  que  não  retirarem  o  Alvará  de  Licença  até  26/11/2021  para  exercer  a 

 atividade  para  a  qual  foram  habilitados  terão  seu  Alvará  cancelado  e  a  sua  vaga  considerada 

 vacante, não isentando-o do pagamento da taxa. 

 17.9  Somente  poderá  iniciar  a  atividade  o  Requerente  que  constar  na  Lista  de  homologação  de 

 resultado. 

 17.10  Os  credenciados  que  ferirem  o  presente  Edital  de  Credenciamento  e/ou  as  Posturas 

 Municipais  e  que  tiverem  cassados  os  seus  Alvarás  de  Licença,  não  poderão  participar  de  novas 

 convocações com a mesma finalidade, conforme disposto no artigo 16 da Lei nº 2.496/86. 

 17.11  O  não  cumprimento  dos  critérios  estabelecidos  neste  Edital  de  Credenciamento,  bem  como  o 

 descumprimento  da  Legislação  Municipal,  que  ampara  a  matéria,  poderá  acarretar  advertência 

 formalizada  através  de  comunicação,  suspensão  temporária  da  atividade,  apreensão  do  material, 

 cassação do Alvará de Licença e/ou multa, dependendo da gravidade da infração. 
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 17.12  O  credenciado  que  não  adotar  o  modelo  padrão  do  equipamento  indicado  no  ANEXO  III  ,  em 

 suas dimensões e modelo, terá seu alvará CASSADO. 

 17.13  O  Município  de  Florianópolis  não  se  responsabilizará  por  qualquer  dano,  furto  ou  extravio  de 

 qualquer  equipamento  utilizado  nas  praias,  cabendo  ao  credenciado  a  responsabilidade  pelos 

 referidos materiais, isentando o Município de qualquer indenização. 

 17.14  Os  interessados  poderão  solicitar  esclarecimentos,  providências  ou  impugnar  os  termos  do 

 presente  Edital,  por  irregularidade  comprovada,  protocolizando  o  pedido  no  Pró-Cidadão 

 direcionado  à  SUSP,  de  acordo  com  os  prazos  da  Lei  nº  8.666/93,  sendo  dever  de  o  proponente 

 comparecer no protocolo para a obtenção da resposta. 

 17.15  Este  Edital  de  Credenciamento  estará  à  disposição  no  site  http://www.pmf.sc.gov.br,  a  partir 

 da data da publicação. 

 17.16  O  Permissionário  cadastrado  como  Microempreendedor  Individual  (MEI)  tem  o  direito  de 

 registrar  um  assistente  conforme  Lei  Complementar  128  de  2008.  Este  assistente  deverá  portar 

 sempre seu documento pessoal e deverá estar registrado junto ao MEI. 

 17.17  Cabe  ao  requerente  sorteado  verificar  a  documentação  e  os  prazos  que  elas  necessitam 

 para  serem  disponibilizadas  após  sua  solicitação.  Necessitando  ser  providenciado  logo  após  o 
 candidato ser sorteado. 
 17.18  Na  data  da  publicação  da  Homologação  do  resultado  final  será  disponibilizado  um  Link  de 

 um  Curso  Online  :  Turismo  em  Florianópolis  –  Qualificação  no  atendimento.  Esse  curso  deverá  ser 

 feito  em  até  15  dias  e  o  certificado  deverá  permanecer  junto  ao  alvará  do  permissionário,  sob  pena 

 do recolhimento da Licença. 

 17.19  Será  publicada  no  site  da  prefeitura  no  dia  19  de  novembro  de  2021  uma  normativa  com  as 

 datas  e  locais  para  retirada  das  DAM  (documento  de  arrecadação  municipal)  referente  às  taxas  dos 

 ANEXO IV e também os procedimentos para retirada do alvará . 

 18. DOS CASOS OMISSOS 
 18.1  Caberá  à  Superintendência  de  Serviços  Públicos  avaliar  e  deliberar  quanto  a  todos  os  casos 

 omissos e situações não previstas neste Edital de Credenciamento. 

 Florianópolis, 29 de setembro de 2021. 

 ______________________________________ 

 Márcio Luiz de Souza 
 Superintendente Municipal de Serviços Públicos da 

 Secretaria Municipal de Segurança Pública 
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 ANEXO I 
 Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 005/PMF/SMSP/SUSP/2021 

 DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS DA PESSOA FÍSICA Edital 005/2021 

 □  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; 
 (  https://www2.trf4.jus.br/trf4/processos/certidao/index.php 

 □  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 REQUERENTES  PORTADORES DE 
 NECESSIDADES ESPECIAIS OU COM DEFICIÊNCIA 

 □  a)  Laudo 
 Médico  ; 

 que deverá atestar o tipo de necessidade especial ou deficiência, bem 

 como as condições de aptidão para o trabalho, com expressa referência 

 ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças - 

 CID, nome do médico e seu registro no Conselho Regional de Medicina – 

 CRM; 

 Declaro  estar  ciente  de  que  na  ausência  de  qualquer  dos  documentos  constantes  da  lista  de 

 documentação  obrigatória  para  habilitação  serei  considerado  automaticamente  INABILITADO  do 

 certame. 

 _________________________ 

 Assinatura do Participante 
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 ANEXO II 
 Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 005/PMF/SMSP/SUSP/2021 

 QUANTIDADE DE VAGAS POR PRAIA PARA ARTIGOS DE PRAIA 

 Nº  PRAIA  VAGAS  VAGAS DEFICIENTES  VAGAS ISODOS 

 1º  AÇORES  1  1  1 

 2º  BARRA DA LAGOA  2  1  1 

 3º  PRAIA BRAVA  5  1  1 

 4º  CACHOEIRA DO BOM JESUS  1  1  1 

 5º  CAMPECHE  5  1  1 

 6º  CANASJURÊ  1  1  1 

 7º  CANASVIEIRAS  5  1  1 

 8º  DANIELA  2  1  1 

 9º  PRAIA DO FORTE  1  1  - 

 10º  INGLESES  5  1  1 

 11º  JOAQUINA  1  1  1 

 12º  JURERÊ INTERNACIONAL  5  1  1 

 13º  JURERÊ TRADICIONAL  2  1  1 

 14º  LAGOINHA  5  1  1 

 15º  MATADEIRO  1  1  1 

 16º  PRAIA MOLE  1  1  1 

 17º  MORRO DAS PEDRAS  1  1  1 

 18º  NOVO CAMPECHE  2  1  1 

 19º  PÂNTANO DO SUL  2  1  1 

 20º  PONTA DAS CANAS  3  1  1 

 21º  PRAINHA DA BARRA  1  1  1 

 22º  SANTINHO  1  1  1 

 23º  SOLIDÃO  1  1  1 

 24º  TAPERA  1  1  1 

 TOTAL  55  24  23 

 TOTAL DE VAGAS  101 

 O  número  de  vagas  para  portadores  de  necessidades  especiais  está  contemplado  no  total  de  vagas,  o  qual  representa  os 

 10%  demandados  por  lei.  O  número  de  vagas  para  idosos  está  contemplado  no  total  de  vagas,  o  qual  representa  3% 

 demandados por lei. 
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 ANEXO III 
 Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 005/PMF/SMSP/SUSP/2021 

 PADRÃO DOS EQUIPAMENTOS 

 COMÉRCIO AMBULANTE DE ARTIGOS DE PRAIA  : 
 -01 (um) expositor do tipo painel, com dimensões máximas de 1 m x 1 m 

 *NÃO SERÁ ACEITO EXPOSITOR DO TIPO “CAMBÃO”, CARREGADO SOBRE OS OMBROS 
 DO COMERCIANTE, NEM CARRINHO. 
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 ANEXO IV 
 Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 005/PMF/SMSP/SUSP/2021 

 VALORES DAS TAXAS DE COMÉRCIO AMBULANTE PARA A 
 TEMPORADA 2021/2022 

 Modalidade  Taxas 

 Artesanato 
 Artigos de praia 

 Chapéu 
 Mantas/Redes 

 TLULP (42)  R$ 419,32 

 TLCA (41)  R$ 838,63 

 T.Exp (21)  R$ 65,65 

 Total  R$ 1323,60 

 Legenda 
 TLULP: Taxa de Licença Utilização de Logradouro Público 

 TLCA: Taxa Licença Comércio Ambulante 

 TCL: Taxa de Coleta de Lixo 

 T.Exp: Taxa Expediente 

 Os  valores  correspondem  ao  período  de  22/11/2021  a  17/04/2022,  conforme  consolidação  das  leis 

 tributárias  do  município  de  Florianópolis,  Lei  Complementar  nº  007/97,  e  são  fornecidos  pela 

 Secretaria de Fazenda. 
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EDITAL   DE   CREDENCIAMENTO   Nº   006/PMF/SMSP/SUSP/2021   
BEBIDAS   EM   CAIXA   TÉRMICA   

  

EDITAL  DE  CREDENCIAMENTO  PARA  EXPLORAÇÃO  TEMPORÁRIA  DE  ATIVIDADE  DE           

COMÉRCIO  AMBULANTE  QUE   NÃO  ENVOLVA  MANIPULAÇÃO  DE  ALIMENTOS  (BEBIDAS  EM            
CAIXA  TÉRMICA) ,  SITUADO  NA  FAIXA  DE  AREIA  DAS  PRAIAS  DE  FLORIANÓPOLIS  DURANTE              

A   TEMPORADA   DE   VERÃO   2021/2022.   

  

A   PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  FLORIANÓPOLIS ,  através  da   SUPERINTENDÊNCIA  DE           
SERVIÇOS  PÚBLICOS  –  SUSP ,  com  sede  na  AV.  Rio  Branco  611,  Centro,  Florianópolis  SC,  torna                 

público  a  abertura  de  vagas  para   PESSOAS  FÍSICAS,  interessadas  em  exercer  a  atividade  de                

COMÉRCIO  AMBULANTE  QUE   NÃO   ENVOLVA  MANIPULAÇÃO  DE  ALIMENTOS  (BEBIDAS  EM            
CAIXA  TÉRMICA) ,  nas  praias  do  município  de  Florianópolis,  para  a  Temporada  de  Verão               

2021/2022,  em  acordo  com  o  artigo  15  da  Lei  Orgânica  do  Município  de  Florianópolis,  Lei  n°                  

2.496/86,  subsidiariamente  pela  Lei  Federal  nº  8.666/93  e  pelas  especificações  e  condições              

descritas  neste  Edital.  As   inscrições  iniciarão  no  dia  17  de  outubro  de  2021,  encerrando-se  dia                 
19   de   outubro   de   2021.   
  

1.   DO   OBJETO   

1.1.  O  objeto  do  presente  Credenciamento  é  a  concessão  de  permissão  de  caráter  provisório                

(Temporada  2021/2022)  para  a  exploração  de   COMÉRCIO  AMBULANTE  QUE   NÃO  ENVOLVA             
MANIPULAÇÃO   DE   ALIMENTOS   NA   FAIXA   DE   AREIA   DAS   PRAIAS   DE   FLORIANÓPOLIS.   

1.2.  Os  participantes  credenciados  por  este  Edital  poderão  promover  o  comércio  ambulante  na  faixa                

de  areia,  através  de  equipamento  móvel  (caixa  térmica),  das  seguintes   ATIVIDADES :   BEBIDAS  EM               
CAIXA   TÉRMICA ;   

1.3.  Os  participantes  deverão  optar,  no  ato  da  inscrição,  pela  atividade  que  pretendem  exercer  em                 

qual   praia   desejam   trabalhar.   

1.4.  É  expressamente  vedada  a  comercialização  de  produtos  de  origem  ilícita  ou  falsificados,               

ficando  o  credenciado  que  inobservar  tal  norma  sujeito  às  penas  da  Lei  e  a  ter  o  seu  alvará  de                     

licença   cassado.   

1.4.1.  Os  participantes  credenciados  deverão  possuir  a  nota  fiscal  de  todos  os  produtos               

comercializados,   a   fim   de   comprovar   a   sua   origem   e   licitude,   sob   pena   de   apreensão   dos   mesmos.   

  
2.   DAS   CONDIÇÕES   GERAIS   
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2.1  É  permitida  apenas  uma  inscrição  por  requerente  em  um  único  Edital  de  Credenciamento  para  a                  

Temporada  de  Verão  2021/2022,  para  uma  única  atividade  e  para  uma  única  praia,  sendo  assim,  o                  

sistema   bloqueará   uma   nova   inscrição   com   o   mesmo   CPF   já   utilizado   para   realizar   inscrição     

2.1.1  Caso  seja  constatada  mais  de  uma  inscrição,  fica  ciente  o  interessado  que  fica  validada  para                  

participação  do  certame,  a  última  inscrição  realizada,  ainda  que  tenha  ocorrido  o  pagamento  da  taxa                 

de   processo   anteriormente   protocolado.   

2.2   A   inscrição   deverá   ser   protocolada   na   condição   de    PESSOA   FÍSICA.   
2.3   Dez  por  cento  das  vagas  previstas  neste  Edital  de  Credenciamento  serão  destinadas  às                
pessoas  com  deficiências  físicas.   Caso  seja  sorteado,  deverá  ser  apresentado  pelo  requerente              

Laudo  médico  com  expressa  referência  ao  código  correspondente  da  Classificação  Internacional  de              

Doenças   -   CID,   nome   do   médico   e   seu   registro   no   Conselho   Regional   de   Medicina   –   CRM   .   

2.4  Das  vagas  previstas  neste  Edital  de  Credenciamento,   três  por  cento  das  vagas               
disponibilizadas  por  este  Edital  serão  preenchidas  preferencialmente  por  pessoas  com  mais             
de  60  (sessenta)  anos.   A  porcentagem  de  vagas  previstas  aos  idosos  por  Lei  está  contemplada                 

pela   totalidade   das   vagas   para   cada   praia   oferecidas   por   este   Edital   de   Credenciamento.   

2.5  Para  os  efeitos  deste  Edital  de  Credenciamento,  os  terrenos  de  marinha  e  seus  acrescidos                 

serão   considerados   como   ÁREA   PÚBLICA.   
2.6.  A  Inscrição  e  o  Alvará  de  Licença  concedido  ao  participante  credenciado  são   PESSOAIS  e                 

INTRANSFERÍVEIS.     
2.7.  É  expressamente   PROIBIDA  A  VENDA,  A  CESSÃO  OU  O  ALUGUEL   da  Licença,  o  que,  se                  

confirmado,  culminará  na  cassação  do  Alvará  de  Licença,  além  da  aplicação  das  penalidades               

previstas   na   Lei   nº   2.496/86,   entre   outras   leis   pertinentes.   

2.8.  Os  equipamentos  móveis  (caixa  térmica)  deverão  seguir  os  padrões  definidos  pela              

SMSP/SUSP   e   descritos   no    ANEXO   III    do   presente   certame.   

2.9.  É  obrigatória  a  presença  do  requerente  licenciado  no  exercício  da  atividade,  sob  pena  de                

cassação   do   Alvará   de   Licença,   bem   como   a   suspensão   de   dois   anos   em   próximo   certame   público.   

2.10.  O  Alvará  de  Licença  concedido  ao  participante  credenciado  irá  indicar  o  seu  nome  e  CPF  e                   

deverá  ser  portado  por  este  durante  todo  o  seu  período  de  vigência,  junto  a  um  documento  com                   

foto.   

2.11  Quando  houver  necessidade  do  credenciado  se  ausentar  das  atividades  por  motivo  justificável              

(por  exemplo:  doença),  ele  deverá  comparecer  à  SUSP  para  justificar  sua  ausência,  com               

apresentação  de  atestado  médico.  A  necessidade  de  afastamento  será  analisada  pela  Comissão  de               

Temporada   de   Verão   2021/2022,   não   podendo   o   afastamento   ser   superior   a   10   (dez)   dias.   

2.12.  Todo  requerente  está  sujeito  às  condições  fixadas  neste  instrumento  convocatório,  que  faz  Lei                

entre   as   partes.   
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2.13.   NÃO  SERÁ  CONCEDIDA  À  MESMA  PESSOA  FÍSICA  MAIS  DE  UM  ALVARÁ  DE  LICENÇA                
PARA   EXPLORAÇÃO   DE   ATIVIDADE   DE   COMÉRCIO   AMBULANTE   EM   ÁREA   PÚBLICA.   
2.14  O  sorteio  será  realizado  no  dia  03  de  novembro  de  2021  e  será  transmitido  ao  vivo  no  perfil  da                      

Prefeitura   Municipal   de   Florianópolis   no   Youtube.   

2.15  Após  o  sorteio,  será  divulgada  a  lista  de  classificação  dos  inscritos  sorteados  conforme  o                 

número  de  vagas  disponíveis  em  cada  praia,  bem  como  a  lista  de  suplentes  (a  lista  de  suplentes                   

será   de   até   50%   das   vagas   disponíveis   na   praia).   

2.16  A  constatação  da  ausência  de  documento  obrigatório  implicará  na  inabilitação  do  sorteado.               

Neste   caso,   o   próximo   na   ordem   da   listagem   de   suplência   terá   sua   documentação   avaliada.   

2.17  Fica  ciente  o  participante  que  em  decorrência  da  pandemia  por  COVID  -  19,  os  editais,  bem                   

como  o  exercício  da  atividade  poderão  ser  suspensos  a  qualquer  tempo,  conforme  orientação  e                

recomendação   dos   órgãos   competentes.   

  
3   DO   PERÍODO   DE   VIGÊNCIA   DO   ALVARÁ   DE   LICENÇA   
3.1  Este  Edital  de  Credenciamento  concederá  licença  para  o  exercício  de  atividade  comercial  para  a                 

Temporada   de   Verão   2021/2022.   

3.2  O  prazo  de  vigência  dos  Alvarás  de  Licença  emitidos  aos  participantes  que  se  sagraram                 

vencedores  deste  Edital  de  Credenciamento  iniciará  em  22  de  novembro  de  2021  e  findará  em  17                  

de   abril   de   2022.   

3.3  Os  Alvarás  de  Licença  somente  serão  liberados  mediante  a  Comprovação  do  Recolhimento  dos                

Tributos   Municipais.   

3.4  Poderá  haver  prorrogação  do  prazo  de  vigência  dos  Alvarás  de  Licenças,  decorrentes  deste                

edital,   por   mais   uma   temporada   a   critério   do   Chefe   do   Poder   Executivo.     

3.5   A   temporada   vigente   poderá   ser   prorrogada   a   critério   do   Chefe   do   Poder   Executivo.   

  

4   DA   INSCRIÇÃO   
4.1   A   inscrição   é   pessoal   e   intransferível.   

4.2   Os   interessados   deverão   se   inscrever   no   período   de   17/10/2021   até   o   dia   19/10/2021.   

4.3   A   inscrição   deverá   ser   realizada    exclusivamente    via   internet   no   endereço:    www.pmf.sc.gov.br .   

4.4  A  inscrição  será  realizada  por  meio  do  preenchimento  de  formulário  online.  Ao  final  da  inscrição                  

será  gerada  uma  tarifa  no  valor  de  R$  68,00  (sessenta  e  oito  reais),  devendo  o  pagamento  ser                   

efetuado  no  prazo  estipulado  para  que  haja  a  validação  da  inscrição.  A  ausência  de  qualquer  das                  

informações  requeridas  e/ou  a  ausência  do  pagamento  da  tarifa  de  inscrição  culminará  na               

inabilitação   do   participante.   
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4.5  É  permitida  apenas  uma  inscrição  por  requerente  em  um  único  Edital  de  Credenciamento  e  em                  

uma  única  opção  de  praia  para  a  Temporada  de  Verão  2021/2022,  sendo  assim,  o  sistema                 

bloqueará  uma  nova  inscrição  com  o  mesmo  CPF  já  utilizado  para  realizar  a  inscrição.  A                 

protocolização  do  pedido  de  inscrição  depende  do  recolhimento  da  taxa  correspondente,  que  deverá               

ser  anexada  ao  processo.  Caso  seja  constatado  mais  de  uma  inscrição,  fica  ciente  o  interessado                 

que  fica  validada  para  participação  do  certame,  a  última  inscrição  realizada,  ainda  que  tenha                

ocorrido   o   pagamento   da   taxa   de   processo   anteriormente   protocolado.   

4.6  A  Prefeitura  Municipal  de  Florianópolis  receberá  e  tramitará  os  processos  de  inscrição  para  o                 

presente  edital  devendo  o  requerente  anexar  os  documentos  exigidos  de  forma  digital,  via  portal  da                 

Prefeitura  Municipal  de  Florianópolis,  ficando  o  participante  ciente  de  que  a  apresentação  da               

totalidade  dos  documentos  obrigatórios  é  de  sua  exclusiva  responsabilidade  e  que  a  ausência  de                

tais   documentos   culminará   na   sua   inabilitação.   

4.7  A  lista  das  inscrições  deferidas  será  divulgada  em  no  site  da  Prefeitura  Municipal  de                 

Florianópolis    www.pmf.sc.gov.br ,   no   dia   27   de   outubro   de   2021.   

4.8  O  prazo  de  recurso  da  lista  de  inscritos  será  no  dia  28  outubro  de  2021,  via  portal  da  Prefeitura                      

Municipal   de   Florianópolis,   anexando   digitalmente   as   razões   do   recurso.   

4.9   Serão   analisados   apenas   os   recursos   protocolados   no   dia   28   de   outubro   de   2021.   

4.10   O   resultado   dos   recursos   será   divulgado   no   dia   29   de   outubro   de   2021.   

  

5.   DAS   VEDAÇÕES   
5.1    É   vedada   a    inscrição,    neste   Edital,    de   participante   que   seja:     

a)  cônjuge,  companheiro  ou  parente  em  linha  reta  ou  em  linha  colateral  até  o  4º  grau  de  membro  ou                    

colaborador   da   Comissão   de   Verão   2021/2022;     

b)   servidor   público   (Municipal,   Estadual   ou   Federal)   ou;     

c)  para  a  prática  dos  atos  da  vida  civil,  absolutamente  incapaz,  relativamente  incapaz  e/ou                

legalmente  impedidos,  por  efeito  de  condenação  penal  e/ou  por  se  tratar  de  estrangeiro  irregular  no                 

Brasil.   

d)   menores   de   18   (dezoito)   anos.   

5.2  O  participante  que  apresentar  inscrição  que  afronte  o  disposto  nas  cláusulas  de  vedação  estará                 

automaticamente   inabilitado.   

  

6.DOS   DOCUMENTOS   PARA   HABILITAÇÃO   
6.1  Após  a  realização  do  sorteio,   os  inscritos  que  foram  sorteados  (titulares  e  suplentes) ,  para                 

as  vagas  constantes  do  presente  Edital,   deverão  anexar  digitalmente  ao  processo  de  inscrição,               
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via  portal  da  Prefeitura  Municipal  de  Florianópolis  toda  a  documentação  exigida             
(perfeitamente   legível)    nos   dias    08/11/2021   à   10/11/2021 ,   impreterivelmente.   
6.2  O  requerente  que  não  apresentar  qualquer  dos  documentos  constantes  da  lista  de               

documentação   obrigatória   para   habilitação   será   automaticamente    INABILITADO .   
6.3  Em  caso  de  fraude,  omissão,  falsificação,  declaração  inidônea,  ou  qualquer  outro  tipo  de                

irregularidade,   será   cancelada   a   inscrição   e   o   requerente   será   eliminado   do   certame.   
6.4  Na  hipótese  em  que  ocorrer  a  inabilitação  ou  eliminação  do  titular  sorteado  para  uma  das  vagas                   

constantes   do   Edital   assumirá   o   suplente   habilitado,   conforme   a   ordem   de   sorteio   da   lista.   

  

7   DOS   DOCUMENTOS   OBRIGATÓRIOS     
7.1    DO   PARTICIPANTE   NA   CONDIÇÃO   DE   PESSOA   FÍSICA   

a)   Documento   de   identidade   válido,   com   foto;   

a1)  SERÃO  CONSIDERADOS  DOCUMENTOS  DE  IDENTIDADE:  Carteiras  expedidas  pelos           

Comandos  Militares,  pela  Secretaria  de  Segurança  Pública,  pelos  Institutos  de  Identificação  e  pelos               

Corpos  de  Bombeiros  Militares;  Carteiras  expedidas  pelos  órgãos  fiscalizadores  de  exercício            

profissional  (Ordens,  Conselhos,  etc.);  Passaporte;  Certificado  de  Reservista;  Carteiras  Funcionais            

expedidas  por  órgãos  públicos,  que  por  Lei  Federal,  valham  como  identidade;  Carteira  de  Trabalho;                

Carteira   Nacional   de   Habilitação   (modelo   com   foto).   

a2)  NÃO  SERÃO  ACEITOS  COMO  DOCUMENTOS  DE  IDENTIDADE:  Certidões  de  Nascimento,             

CPF,  Título  Eleitoral,  Carteira  de  Motorista  (modelo  sem  foto),  Carteira  de  Estudante,  Carteiras               

Funcionais   sem   valor   de   identidade,   nem   documentos   ilegíveis,   não   identificáveis   e/ou   danificados.   

b)  Comprovante  de  Situação  Cadastral  do  Cadastro  de  Pessoa  Física  –  CPF  site:               

https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp     

c)   Certidões   de   Antecedentes   Criminais:     

Estadual    https://esaj.tjsc.jus.br/esaj/portal.do?servico=810100     e     

Federal    https://www2.trf4.jus.br/trf4/processos/certidao/index.php ;   

d)  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   

e)   ANEXO   I   devidamente   preenchido   e   Assinado   pelo   Participante.   

Parágrafo  Primeiro  -  Será  considerada  válida  a  certidão  emitida  dentro  de  90  (noventa)  dias  da  sua                  

apresentação,  desde  que  a  mesma  não  descreva  expressamente  o  seu  prazo  de  validade  e/ou  se                 

legislação   específica   não   defina   prazo   diverso.   

Parágrafo  Segundo  –  Os  participantes  ficam  obrigados  a  apresentarem  toda  documentação  exigida              

no   edital,   ainda   que   apresentem   alguma   restrição,   sob   pena   de   inabilitação.   
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Parágrafo  Terceiro  –   Não  serão  aceitos  protocolos  de  processos  administrativos  questionando             

débitos   no   âmbito   da   Prefeitura   Municipal   de   Florianópolis.   

7.2  DOCUMENTOS   ADICIONAIS  E  OBRIGATÓRIOS  DO  PARTICIPANTE  COM  DEFICIÊNCIA           
FÍSICA:   
a)  A  pessoa  com  deficiência  (PcD)  se  sorteada  entregará,  conforme  item  7.1:  Laudo  Médico,  que                 

deverá  atestar  o  tipo  de  necessidade  especial  ou  o  seu  grau  de  deficiência,  bem  como  as                  

condições  de  aptidão  para  o  trabalho,  devendo  atestar  ainda  com  expressa  referência  ao  código                

correspondente  da  Classificação  Internacional  de  Doenças  -  CID,  sendo  obrigatório  conter  o              

carimbo  com  indicação  do  nome  do  médico  e  seu  registro  no  Conselho  Regional  de  Medicina  –                  

CRM.   

Parágrafo  Primeiro  -  O  Laudo  Médico  deverá  ser  legível,  sob  pena  de  não  ser  considerado  válido,  e                   

deverá  ser  expedido  no  prazo  máximo  de  90  (noventa)  dias  antes  do  término  das  inscrições.   A                  
deficiência  não  pode  impedir  o  exercício  da  função  e  o  médico  deverá  atestar  que  o                 
requerente  é  capaz  de  exercer  a  atividade  na  praia.   DEVENDO  ATESTAR  SE  O  GRAU  OU                 

NÍVEL  DE  DEFICIÊNCIA  É  COMPATÍVEL  COM  AS  ATIVIDADES  QUE  O  INTERESSADO  IRÁ              

EXERCER   
Parágrafo  Segundo  -  Não  serão  considerados,  para  fins  de  habilitação  nesta  categoria,  os               

documentos  de  benefícios  de  invalidez  concedidos  pelo  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social  -  INSS,                

ou   de   qualquer   outro   órgão   público   ou   privado.   

Parágrafo  Terceiro  -  As  informações  prestadas  no  ato  de  inscrição  serão  de  inteira               
responsabilidade  do  candidato,  que  responderá  civil  e  criminalmente  (Decreto-Lei  nº  2.848,             
de   7   de   dezembro   de   1940)   pelo   seu   teor.   
  

8.   DOS   TRIBUTOS   DEVIDOS   

8.1.  O  exercício  da  atividade  comercial  objeto  do  presente  Edital  de  Credenciamento  implica  o                

pagamento  dos  tributos  municipais  previstos  na  Consolidação  das  Leis  Tributárias  do  Município  de               

Florianópolis   –   Lei   Complementar   nº   007/97,   bem   como   de   outras   taxas   indicadas   neste   Edital.     

8.2.   Os   licenciados   deverão   recolher   as   seguintes   taxas:   

a)   Taxa   de   Licença   para   o   Comércio   Ambulante   (T.L.C.A.);   

b)   Taxa   de   Licença   de   Utilização   de   Logradouro   Público   (T.L.U.L.P.);   

c)   Taxa   de   Coleta   de   Lixo   (T.C.L.)   

d)   Taxa   de   Expediente   (T.Exp)   

8.3.  Os  valores  das  taxas  municipais  estão  indicados  no   ANEXO  IV  deste  Edital  e  deverão  ser                  

adimplidos   pelo   credenciado   no   ato   da   retirada   do   Alvará   de   Licença.     
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8.4.  O  ambulante  classificado  deverá  dirigir-se  à  sede  da  Comcap,  situada  na  Rua  14  de  julho,  375,                   

bairro  Estreito,  Florianópolis/SC,   nos  dias  22  de  novembro  à  24  de  novembro  de  2021,  das  8h  às                   

18h,    para   a   retirada   da   respectiva   taxa   de   lixo.   

8.5.  O  ambulante  deverá  comparecer  munido  do  CMC  e  Alvará  e/ou  Taxa  emitida  pela                

Superintendência  de  Serviços  Públicos.  Após  o  pagamento  da  taxa  de  lixo,  o  ambulante  deverá                

comparecer  ao  almoxarifado  da  Comcap,  para  a  retirada  dos  sacos  de  lixo,  para  utilização  durante  a                  

temporada.   

8.6.  O  ambulante  receberá,  após  a  comprovação  do  pagamento,  sacos  de  lixo  de  50  litros,  na  cor                  

padrão   da   Comcap.   

  

9.   CRITÉRIOS   DE   SELEÇÃO   
9.1  O  credenciamento  dos  participantes  se  dará  através  de  sorteio  no  dia   03  de  novembro  de                  
2021.   
9.2  O  sorteio  dos  pontos  será  eletrônico  e  divulgado  pela  internet  no  site  da  Prefeitura  Municipal  de                   

Florianópolis.   Caso   haja   possibilidade,   será   feita   a   transmissão   em   tempo   real   do   sorteio.   

9.3    Não   haverá   participação   presencial   dos   inscritos   no   sorteio.   

9.   4.   O   sorteio   será   transmitido   ao   vivo   pelo   perfil   da   Prefeitura   no   Youtube.   

9.5    A   gravação   do   sorteio   ficará   disponível   no   perfil   da   Prefeitura   no   Youtube   assim   que   possível.   

9.6    Os   sorteados   terão   seus   documentos   de   habilitação   analisados   após   o   sorteio.   

9.7  Serão  sorteados  os  participantes  para  compor  a  lista  de  vagas  de  suplência,  em  número                 

correspondente  a  50%  (cinquenta  por  cento)  das  vagas  disponíveis  no  Edital,  a  fim  de  preencher                 

eventuais   vagas   remanescentes.   

9.8.   Os   sorteios   seguirão   a   ordem   de   praias   contidas   no    ANEXO   II .   

9.9.  Serão  sorteadas  as  vagas  destinadas  às  pessoas  com  deficiência  física  e,  posteriormente,  para                

os   idosos   inscritos.   Na   sequência   serão   sorteadas   as   vagas   de   ampla   concorrência.   

9.10  Os  participantes  com  deficiência  física  e  idosos  estarão  sujeitos  aos  mesmos  critérios  de                

seleção  e  habilitação  que  os  demais  participantes.  Aqueles  requerentes  que  se  inscreverem  na               

condição  de  pessoa  com  deficiência  física,  bem  como  os  idosos,  concorrerão  apenas  às  vagas                

reservadas   aos   mesmos.   

9.11   A   lista   de   sorteados   será   divulgada   no   site   da   Prefeitura   no   dia   05   de   novembro   de   2021.   
9.12  O  prazo  de  recurso  da  lista  de  sorteados  será  no  dia  06  de  novembro  de  2021  anexando  as                     

razões   do   recurso   no   processo   de   inscrição,   via   portal   da   Prefeitura   Municipal   de   Florianópolis.  
9.13   Serão   analisados   apenas   os   recursos   anexados   ao   processo   conforme   item   9.12.   
9.14   O   resultado   dos   recursos   será   divulgado   no   dia   07   de   novembro   de   2021   
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10   DA   ANÁLISE   DA   DOCUMENTAÇÃO   DOS   SORTEADOS   
10.1  À  Comissão  coordenada  pela  Superintendência  de  Serviços  Públicos  cabe  a  análise  dos               

documentos   de   habilitação   dos   participantes   que   forem   sorteados.   
10.2  Serão  considerados  HABILITADOS  os  participantes  que  forem  sorteados  e  que  tenham              

apresentado   toda   a   documentação   obrigatória   indicada   no   item   7   deste   Edital.     
10.3  A  lista  dos  habilitados  após  a  análise  da  documentação  dos  sorteados  será  divulgada  no  dia  16                   

de   novembro   de   2021   no   site   da   Prefeitura.   
10.4  O  prazo  de  recurso  da  lista  de  habilitados  será  no  dia  17  de  novembro  de  2021,  o  requerente                     

deverá  anexar  as  razões  do  recurso  no  processo  de  inscrição,  via  portal  da  Prefeitura  Municipal  de                  

Florianópolis.   
10.5   Serão   analisados   apenas   os   recursos   enviados   no   dia   17   de   novembro   de   2021.   
10.6   O   resultado   dos   recursos   será   divulgado   no   dia   18/11/2021.   
  

11   DA   HOMOLOGAÇÃO   
11.1  Uma  vez  elaborada  a  Lista  dos  Habilitados  em  sorteio,  o  resultado  será  submetido  ao                 

Superintendente  de  Serviços  Públicos  e  à  Secretária  de  Segurança  Pública  para   HOMOLOGAÇÃO              
DO  RESULTADO  no  dia   19  de  novembro  de  2021 ,  e  a  subsequente  publicação  do  ato  no  Diário                   

Oficial   do   Município   e   no   site   da   Prefeitura   Municipal   de   Florianópolis.   

  
12   DAS   VAGAS   REMANESCENTES   
12.1  As  vagas  remanescentes  decorrentes  da  ausência  de  inscritos  ou  não  preenchimento,  poderão               

ser   objeto   de   novo   Edital   de   Credenciamento.   
  

13.   DAS   DISPOSIÇÕES   GERAIS   PARA   O   COMÉRCIO   

13.1.   DAS   OBRIGAÇÕES   DOS   PARTICIPANTES   CREDENCIADOS   

13.1.1.   São   deveres   e   obrigações   dos   participantes   credenciados:   

I  -  Acatar  e  respeitar  as  normas  do  presente  edital,  bem  como  todas  as  diretrizes  da  SUSP,                   

fornecendo,  com  veracidade,  os  elementos  de  informação  e  os  esclarecimentos  solicitados  pelos              

funcionários   municipais   em   missões   de   fiscalização   ou   de   organização   da   gestão   dos   mesmos;   

II  -  É  obrigação  do  candidato,  no  ato  da  inscrição,  ler  todas  as  condições  descritas  no  edital,  para                    

certificar-se  se  na  praia  pretendida  existe  vaga  para  a  atividade,  e  se  há  reserva  de  vagas  tanto                   

para   idoso   ou   portadores   de   deficiência   

III   -   Atender,   no   prazo   fixado,   às   determinações   da   SUSP;   
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IV  -  Portar  o  Alvará  de  Licença  da  SUSP  durante  toda  a  temporada.  O  documento  de  arrecadação                   

municipal  (DAM),  devidamente  paga  e  em  original,  substituirá  o  Alvará  de  Licença  da  SUSP  para  as                  

atividades   deste   Edital;   

V  -  Respeitar  rigorosamente  o  período  de  funcionamento  pré-determinado,  qual  seja,  das   8h  às                
20h .   

13.1.2   A   não   ocupação   do   ponto   até   o   dia    28   de   novembro   de   2021    implicará   a   vacância   do   ponto.   
13.1.3  O  participante  sorteado  e  habilitado  que  optar  pela  desistência  do  certame  deverá  comunicar,                

por   meio   de   processo,   no   dia   17   de   novembro   de   2021.   
13.1.4  O  encerramento  do  exercício  das  atividades,  após  o  prazo  de  desistência,  não  implica                

cancelamento   do   pagamento   das   taxas.   

13.1.5.  Todo  vendedor  ambulante  licenciado  e  assistentes  deverão  portar,  durante  todo  o  período  de                

trabalho,  um  documento  de  identificação  pessoal  com  foto  e  estar  trajado  com  o  uniforme                

(camiseta),   quando   fornecido   pela   SMSP/SUSP.     

13.1.6   É   vedado   ao   participante   credenciado:   
I  -  Incorrer  em  desvio  de  finalidade  ou  alteração  da  atividade  comercial  na  unidade  por  parte  do                   

credenciado,   em   violação   à   disposição   editalícia;   

II  -  Locação,  sublocação,  cessão,  arrendamento  total  ou  parcial  ou  transferência  a  terceiros,  por                

qualquer   que   seja   o   meio,   da   área   objeto   da   concessão;  

III   -   prática   ilegal   de   ligação   clandestina   de   água   e   eletricidade;   

IV   -   Alteração   do   local   de   instalação   dos   equipamentos;   

V   -    Depósito   de   caixas   ou   objetos   na   área   externa   do   equipamento;   

VI   -   Utilização   de   equipamentos   de   sonorização;   

VII  -  uso  de  outro  tipo  de  equipamento,  a  não  ser  o  especificado  no  ANEXO  III  deste  Edital  de                     

Credenciamento;   

VIII   -   exercer   suas   atividades   além   do   horário   máximo   permitido.   

  IX   -   Fica   proibido   a   distribuição   e   uso   de   canudos   de   plástico.   

13.1.7  O  equipamento  móvel  (caixa  térmica)  a  ser  utilizado  pelo  credenciado  deve  apresentar-se  em                

boas   condições   de   uso,   e   estará   sujeito   à   vistoria   da   fiscalização   da   SUSP   a   qualquer   tempo.   

13.1.8.  Os  equipamentos  móveis  não  poderão  permanecer  na  faixa  de  areia  durante  o  período  não                 

licenciado   (20:01   às   07:59),   sob   pena   de   sofrer   as   sanções   previstas   neste   Edital.   

13.1.9.   O  credenciado  não  poderá  permanecer  parado,  salvo  quando  estiver  prestando             
atendimento   ao   consumidor,   sob   pena   de   multa   no   valor   de   1(um)   salário-mínimo.   

  
14.  OBRIGAÇÕES  DO  CREDENCIADO  PARA  COM  O  PATROCINADOR  (APENAS  CAIXA            
TÉRMICA)   
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14.1   Este  item  se  aplica  somente  as  praias  contempladas  pelo  Termo  de  Permissão  nº                

455/SMSP/2020.   

14.2.  Os  credenciados  ficam  sujeitos  aos  termos  e  condições  estabelecidos  no  Termo  de  Permissão                

nº  455/SMSP/2020,  firmado  entre  o  Município  de  Florianópolis,  através  da  Secretaria  Municipal  de               

Segurança  Pública  e  a  agência  de  publicidade  LZA  Eventos  Ltda.  ME.,  doravante  denominada  de                

Patrocinador.   

14.3.  O  Patrocinador  terá  exclusividade  sobre  os  direitos  de  explorar  a  publicidade  nos               

equipamentos  instalados  na  faixa  de  areia,  sendo  vedada  a  obstrução  desta  publicidade  pelo               

participante   credenciado   e/ou   a   exposição   de   publicidade   de   marcas   de   terceiros.   

14.4.  Os  participantes  credenciados  ficam  obrigados  a  expor  e  comercializar  os  produtos  indicados               

pelo   Patrocinador,   cujo   rol   encontra-se   no    ANEXO   V .   

14.5.  Em  cumprimento  ao  Termo  de  Permissão  nº  455/SMSP/2020  os  participantes  deverão  vender               

as  bebidas  (cerveja,  refrigerante,  água  e  energético)  do  catálogo  da  empresa  BRASIL  KIRIN,  cujo                

rol  se  encontra  no   ANEXO  V ,  e  mais  uma   única   opção  de  rótulo  de  cerveja  e  de  refrigerante,  à                     

escolha   do   credenciado.   

14.6.  A  título  de  exemplo,  o  credenciado  poderá  vender,  além  das  marcas  do  patrocinador,  mais  um                  

rótulo   de   cerveja,   como   a   Skol,   e   mais   um   rótulo   de   refrigerante,   como   a   Coca-Cola.   

14.6.1  Os  participantes  credenciados  que,  ao  término  da  temporada,  não  devolverem  ao              

Patrocinador  os  equipamentos  por  este  fornecidos  em  bom  estado  de  conservação,  ou,  caso  não                

haja  devolução  total,  não  o  ressarcirem  na  forma  prevista  nos  instrumento  contratual  firmado  entre                

as  partes,  terão  sua  licença  cassada  e  ficarão  proibidos  por  02  (dois)  anos  de  participarem  de  novas                   

convocações  do  Município  de  Florianópolis  com  a  mesma  finalidade,  nos  termos  do  disposto  no  §2º                 

do   artigo   16   da   Lei   n°    2.496/86   

14.7.  A  afronta  ao  disposto  na  cláusula  13.4  implicará  a  aplicação  das  penas  previstas  neste  Edital,                  

quais   sejam,   comunicação,   autuação,   interdição   e   cassação   da   licença.   

14.8.  O  patrocinador  está  obrigado  a  fornecer,  apenas  aos  habilitados  das  praias  contempladas  no                

Termo  de  Permissão  nº  455/SMSP/2020,  por  meio  de  comodato,  o  equipamento  (tenda)  contendo  a                

publicidade   que   deseja   expor   e   observando   as   especificações   estabelecidas   neste   Edital.   

14.9.  Os  equipamentos  e  demais  materiais  serão  entregues  pelo  Patrocinador  aos  participantes              

credenciados  em  data  a  ser  definida  pela  Superintendência  de  Serviços  Públicos,  ficando  o               

credenciado  obrigado  a  assinar  o  termo  de  entrega  e  responsabilidade  dos  mesmos  ao               

Patrocinador.   

14.10  É  de  exclusiva  responsabilidade  do  participante  credenciado  que  recebeu  os  equipamentos  e               

assinou  o  respectivo  termo  de  entrega,  zelar  pela  integridade  e  conservação  dos  mesmos,  ficando                
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obrigado  a  devolver  ao  Patrocinador  os  equipamentos  por  este  fornecidos,  ao  término  da               

temporada.   

14.11.  O  Patrocinador  fornecerá  ainda  camisetas  e  crachás  de  identificação  a  todos  os               

credenciados.   

14.12.  Os  materiais  fornecidos  pelo  Patrocinador  são  de  uso  obrigatório,  sob  pena  de  ser                

penalizado   o   credenciado   que   infringir   tal   obrigação.   

  

15.   DOS   RESÍDUOS   (LIXO)   
15.1.  Todo  o  credenciado  deverá  estar  provido  de  sacos  plásticos  para  o  acondicionamento  dos                

resíduos   (lixo)   produzidos   por   si   e/ou   seus   consumidores.   

15.2.  Toda  vez  que  os  sacos  plásticos  estiverem  cheios,  os  resíduos  deverão  ser  amarrados  e                 

depositados   em   ponto   adequado   para   a   coleta,   conforme   indicação   da   COMCAP.   

15.3  É  proibido  o  despejo  de  águas  ou  quaisquer  outros  tipos  de  substâncias  (refrigerante/cerveja)                

servidas   diretamente   no   meio   ambiente   

  

16   DAS   PENALIDADES   
16.1  As  irregularidades  e  infrações  cometidas  pelos  Licenciados  para  pontos  fixos  instalados  em               

faixa  de  areia  da  praia  e  demais  licenciados  ambulantes  estarão  sujeitos  às  penalidades  previstas                

pela  Lei  nº  1.224/1974  do  Código  de  Posturas  Municipal,  pela  Lei  nº  2.496/1986  do  Comércio                 

Ambulante,   entre   outras   normativas   pertinentes.   
16.2  O  não  cumprimento  dos  critérios  estabelecidos  neste  Edital  de  Credenciamento  e  o  não                

cumprimento  da  Legislação  Municipal  que  ampara  a  matéria  poderão  acarretarem  advertência             

formalizada  através  de  comunicação,  autuação,  suspensão  temporária  da  atividade,  apreensão  do             

material,   cassação   do   Alvará   de   Licença,   dependendo   da   gravidade   da   infração.     
16.3  O  Alvará  encontrado  em  poder  de  terceiro,  por  agente  fiscal,  será  imediatamente  recolhido,                

uma   vez   que   o   credenciado   deve   exercer   pessoalmente   a   atividade   para   o   qual   foi   licenciado.     
16.4  A  ocorrência  de  infração  sanitária  grave  ou  gravíssima  acarretará  a  perda  imediata  do  Alvará                 

de   Licença.     

16.5  As  infrações  dos  dispositivos  constantes  deste  edital,  cujos  valores  não  estejam              

expressamente  definidos  neste  edital,  serão  punidas  com  as  multas  de  01  (um)  salário-mínimo               

(SM),   sem   prejuízo   das   responsabilidades   criminal   e   civil   cabíveis.   

16.6  Nas  reincidências,  as  multas  serão  cominadas  em  dobro.  Será  considerado  reincidente  todo               

aquele   que   violar   novamente   um   mesmo   preceito   legal,   por   cuja   infração   já   tenha   sido   condenado.   
16.7  O  pagamento  da  multa  não  eximirá  o  credenciado  do  cumprimento  dos  dispositivos  legais                

violados.   
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17   CALENDÁRIO   DAS   ATIVIDADES,   PRAZOS   E   DISPOSIÇÕES   FINAIS   
17.1   Calendário   das   atividades   e   prazos:   

  
  

18   DAS   DISPOSIÇÕES   FINAIS   
18.1  O  comércio  de  característica  sazonal,  decorrente  da  adjudicação  dos  requerentes,  ficará              

sujeito  à  Fiscalização  Municipal,  Estadual  e  Federal,  de  maneira  concorrente,  aplicando-se  ao              

processo   toda   a   legislação   vigente   à   matéria.   
18.2  São  autoridades  para  autuar  as  infrações  ambientais,  sanitárias  e  de  posturas,              

respectivamente,  os  Fiscais  de  Meio  Ambiente,  Fiscais  de  Vigilância  Sanitária  ou  de  Saúde  e  os                 

Fiscais  de  Serviços  Públicos,  respeitando-se  as  competências  de  cada  fiscalização,  além  das              

atribuições   inerentes   à   fiscalização   da   Procuradoria   de   Defesa   do   Consumidor.   
18.3  Os  credenciados  deverão  atender  às  normas  da  Vigilância  Sanitária  e  dos  Órgãos  de  Saúde                 

Federal,   Estadual   e   Municipal,   quando   aplicáveis.   
18.4  A  Prefeitura  Municipal  de  Florianópolis  reserva-se  o  direito  de  anular  ou  revogar  o  presente                 

processo,  no  todo  ou  em  parte,  nos  casos  previstos  em  lei  ou  conveniência  administrativa,  técnica                 
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ATIVIDADE   DATA   DE   INÍCIO  DATA   DE   FIM   

Inscrições   online   17/10/21   19/10/21   

Divulgação   da   Lista   das   Inscrições   deferidas   27/10/21   

Prazo   de   recurso   dos   inscritos   28/10/21   

Resultado   do   recurso   da   Lista   de   inscritos   29/10/21   

Sorteio     03/11/21   

Divulgação   da   lista   de   sorteio   05/11/21   

Recurso   da   lista   de   sorteados   06/11/21   

Resultado   dos   recursos   do   sorteio   07/11/21   

Entrega   dos   documentos   após   sorteio   08/11/21   10/11/21   

Divulgação   da   lista   dos   habilitados   após   análise   da   documentação  16/11/21   

Prazo   de   Recurso     17/11/21   

Resultado   18/11/21   

Homologação   19/11/21   

Retirada   da   Taxa   de   Lixo   na   Comcap   22/11/21   24/11/21   

Início   do   Alvará   22/11/21   
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ou  financeira,  sem  que  por  isso,  caiba  aos  participantes  direito  à  indenização  ou  reclamação  de                 

qualquer   natureza.   
18.5  O  Alvará  encontrado  em  poder  de  terceiro,  por  agente  fiscal,  será  imediatamente  recolhido,                

uma   vez   que   o   credenciado   deve   exercer   pessoalmente   a   atividade   para   o   qual   foi   licenciado.   
18.6  A  cassação  do  Alvará  de  Licença,  o  abandono  do  ponto  e/ou  a  inabilitação  do  credenciado  por                   

qualquer  dos  motivos  previstos  neste  Edital  implicará  a  vacância  da  vaga,  que  poderá  ser                

preenchida   por   suplente   habilitado,   observando   a   ordem   de   suplência.   
18.7   As   vagas   remanescentes   poderão   ser   objeto   de   novo   processo   de   credenciamento.   
18.8  Os  credenciados  que  não  retirarem  o  Alvará  de  Licença  até  26/11/2021  para  exercer  a                 

atividade  para  a  qual  foram  habilitados  terão  seu  Alvará  cancelado  e  a  sua  vaga  considerada                 

vacante,   não   isentando-o   do   pagamento   da   taxa.   

18.9  Somente  poderá  iniciar  a  atividade  o  Requerente  que  constar  na  Lista  de  homologação  de                 

resultado.   
18.10  Os  credenciados  que  ferirem  o  presente  Edital  de  Credenciamento  e/ou  as  Posturas               

Municipais  e  que  tiverem  cassados  os  seus  Alvarás  de  Licença,  não  poderão  participar  de  novas                 

convocações   com   a   mesma   finalidade,   conforme   disposto   no   artigo   16   da   Lei   nº   2.496/86.   
18.11  O  não  cumprimento  dos  critérios  estabelecidos  neste  Edital  de  Credenciamento,  bem  como  o                

descumprimento  da  Legislação  Municipal,  que  ampara  a  matéria,  poderá  acarretar  advertência             

formalizada  através  de  comunicação,  suspensão  temporária  da  atividade,  apreensão  do  material,             

cassação   do   Alvará   de   Licença   e/ou   multa,   dependendo   da   gravidade   da   infração.   
18.12  O  credenciado  que  não  adotar  o  modelo  padrão  do  equipamento  indicado  no   ANEXO  III ,  em                  

suas   dimensões   e   modelo,   terá   seu   alvará   CASSADO.   
18.13  O  Município  de  Florianópolis  não  se  responsabilizará  por  qualquer  dano,  furto  ou  extravio  de                 

qualquer  equipamento  utilizado  nas  praias,  cabendo  ao  credenciado  a  responsabilidade  pelos             

referidos   materiais,   isentando   o   Município   de   qualquer   indenização.   
18.14  Os  interessados  poderão  solicitar  esclarecimentos,  providências  ou  impugnar  os  termos  do              

presente  Edital,  por  irregularidade  comprovada,  protocolizando  o  pedido  no  Pró-Cidadão            

direcionado  à  SUSP,  de  acordo  com  os  prazos  da  Lei  nº  8.666/93,  sendo  dever  de  o  proponente                   

comparecer   no   protocolo   para   a   obtenção   da   resposta.     
18.15  Este  Edital  de  Credenciamento  estará  à  disposição  no  site   http://www.pmf.sc.gov.br  ,  a  partir                

da   data   da   publicação.   

18.16  O  permissionário  cadastrado  como  Microempreendedor  Individual  (MEI)  tem  o  direito  de              

registrar  um  assistente  conforme  Lei  Complementar  128  de  2008.  Este  assistente  deverá  portar               

sempre   seu   documento   pessoal   e   deverá   estar   registrado   junto   ao   MEI.     
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18.17  Cabe  ao  requerente  sorteado  verificar  a  documentação  e  os  prazos  que  elas  necessitam  para                 

serem  disponibilizadas  após  sua  solicitação.   Necessitando  ser  providenciado  logo  após  o             
candidato   ser   sorteado.   
18.18  Na  data  da  publicação  da  Homologação  do  resultado  final  será  disponibilizado  um  Link  de  um                  

Curso  Online  :  Turismo  em  Florianópolis  –  Qualificação  no  atendimento.  Esse  curso  deverá  ser  feito                 

em  até  15  dias  e  o  certificado  deverá  permanecer  junto  ao  alvará  do  permissionário,  sob  pena  do                   

recolhimento   da   Licença.   

18.19  Será  publicada  no  site  da  prefeitura  no  dia  19  de  novembro  de  2021  uma  normativa  com  as                    

datas  e  locais  para  retirada  das  DAM  (documento  de  arrecadação  municipal)  referente  às  taxas  dos                 

ANEXO   IV   e   também   os   procedimentos   para   retirada   do   alvará   .   

  

  
19   DOS   CASOS   OMISSOS     
19.1  Caberá  à  Superintendência  de  Serviços  Públicos  avaliar  e  deliberar  quanto  a  todos  os  casos                 

omissos   e   situações   não   previstas   neste   Edital   de   Credenciamento.   
  

Florianópolis,   05   de   outubro   de   2021.   

  

  

  

  

  

______________________________________   

Márcio   Luiz   Alves   

Superintendente   Municipal   de   Serviços   Públicos   da   
Secretaria   Municipal   de   Segurança   Pública   
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ANEXO   I   
   Parte   Integrante   do   Edital   de   Credenciamento   Nº   006/PMF/SMSP/SUSP/2021   

  
CHECKLIST   DA   DOCUMENTAÇÃO   
  

  

  

Declaro  estar  ciente  de  que  na  ausência  de  qualquer  dos  documentos  constantes  da  lista  de                 

documentação  obrigatória  para  habilitação  serei  considerado  automaticamente  INABILITADO  do           

certame.   

  

_________________________   

Assinatura   do   Participante  
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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;   
( https://www2.trf4.jus.br/trf4/processos/certidao/index.php   

□ 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  REQUERENTES   PORTADORES  DE          
NECESSIDADES   ESPECIAIS   OU   COM   DEFICIÊNCIA   

□ a) Laudo   
Médico ;     

que  deverá  atestar  o  tipo  de  necessidade  especial  ou  deficiência,  bem             

como  as  condições  de  aptidão  para  o  trabalho,  com  expressa  referência             

ao  código  correspondente  da  Classificação  Internacional  de  Doenças  -           

CID,  nome  do  médico  e  seu  registro  no  Conselho  Regional  de  Medicina  –               

CRM;   
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ANEXO   II   
Parte   Integrante   do   Edital   de   Credenciamento   Nº   006/PMF/SMSP/SUSP/2021  

  
QUANTIDADE   DE   VAGAS   POR   PRAIA   BEBIDAS   EM   CAIXA   TÉRMICA   

O  número  de  vagas  para  portadores  de  necessidades  especiais  está  contemplado  no  total  de                

vagas,   o   qual   representa   os   10%   demandados   por   lei.   

O  número  de  vagas  para  idosos  está  contemplado  no  total  de  vagas,  o  qual  representa  3%                  

demandados   por   lei.   .   
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Nº   PRAIA   VAGAS   VAGAS   IDOSO   VAGAS   DEFICIENTES   

1º   JURERÊ   INTERNACIONAL   2   1   1   

2º   CANASVIEIRAS   3   1   1   

3º   INGLESES   3   1   1   

4º   JURERÊ   TRADICIONAL   2   1   1   

5º   PRAIA   BRAVA   3   1   1   

6º   LAGOINHA   3   1   1   

7º   BARRA   DA   LAGOA   1   1   1   

8º   PRAIA   MOLE   1   1   1   

9º   CAMPECHE   1   1   1   

10º   PRAIA   DO   FORTE   1   -   -   

11º   PONTA   DAS   CANAS   1   -   -   

12º   CACHOEIRA   DO   BOM   JESUS   1   -   -   

13º   AÇORES   1   1   -   

14º   DANIELA   1   1   1   

15º   NOVO   CAMPECHE   3   1   1   

16º   PÂNTANO   DO   SUL   1   -   1   

17º   PRAINHA   DA   BARRA   2   -   -   

18º   CANASJURÊ   2   1   1   

19º   SANTINHO   2   -   -   

  TOTAL   36   13   13   

  TOTAL   DE   VAGAS     62     
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ANEXO   III   

   Parte   Integrante   do   Edital   de   Credenciamento   Nº   006/PMF/SMSP/SUSP/2021   

  
PADRÃO   DOS   EQUIPAMENTOS   

  

COMÉRCIO  AMBULANTE  DE  BEBIDAS  EM  CAIXA  TÉRMICA :  a  caixa  térmica  deverá  ter              

capacidade  máxima  de  40  (quarenta)  litros  e  poderá  expor  publicidade  apenas  de  rótulos  do                

patrocinador.   
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ANEXO   IV   
  Parte   Integrante   do   Edital   de   Credenciamento   Nº006/PMF/SMSP/SUSP/2021  

  

VALORES   DAS   TAXAS   DE   COMÉRCIO   AMBULANTE   PARA   A     
TEMPORADA   2021/2022  

  

  
Legenda   
TLULP:   Taxa   de   Licença   Utilização   de   Logradouro   Público   

TLCA:   Taxa   Licença   Comércio   Ambulante   (42.4.02)   

TCL:   Taxa   de   Coleta   de   Lixo   

T.Exp:   Taxa   Expediente   

  

Os  valores  correspondem  ao  período  de   22/11/2021  a  17/04/2022,  conforme  consolidação             

das  leis  tributárias  do  município  de  Florianópolis,  Lei  Complementar  nº  007/97,  e  são  fornecidos  pela                 

Secretaria   de   Fazenda.     
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Modalidade   Taxas   

Bebidas   (caixa   térmica)   TLCA   (41)   R$   419,32   

TLULP   (42.4.02)   R$   419,32   

TCL     R$504,90   

T.Exp   (21)   R$   65,65   

Total   R$1409,18   
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ANEXO   V   

Parte   Integrante   do   Edital   de   Credenciamento   Nº   006/PMF/SMSP/SUSP/2021  

  
MARCAS   DO   PATROCINADOR     

Cervejas: Marcas   de   cerveja   –   Amstel,   Heineken,   Sol   e   Kaiser   Marcas   de   cerveja   zero   álcool   –   

Heineken   0,0%   Produtos   não   alcoólicos   –   toda   linha   Coca-Cola   Florianópolis,   06   de   julho   de   2021,     

Marcas   de   cerveja   –   Amstel,   Heineken,   Sol   e   Kaiser   

  
  
  

Marcas   de   cerveja   zero   álcool   –   Heineken   0,0%   

  

  

  

Produtos   não   alcoólicos   –   toda   linha   Coca-Cola   
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 EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 007/PMF/SMSP/SUSP/2021 
 VENDA DE ÁGUA DE COCO 

 EDITAL  DE  CREDENCIAMENTO  PARA  EXPLORAÇÃO  TEMPORÁRIA  DE  ATIVIDADE  DE 

 COMÉRCIO  AMBULANTE  DE  ÁGUA  DE  COCO  COM  CARRINHO,  SITUADO  NA  FAIXA  DE 

 AREIA DAS PRAIAS DE FLORIANÓPOLIS, PARA A TEMPORADA DE VERÃO 2021/2022. 

 A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  FLORIANÓPOLIS  ,  por  meio  da  SUPERINTENDÊNCIA  DE 
 SERVIÇOS  PÚBLICOS  (SUSP)  ,  com  sede  na  Av.  Rio  Branco,  611  Centro,  Florianópolis  -  SC,  torna 

 pública  a  abertura  de  vagas  para  PESSOAS  FÍSICAS  interessadas  em  exercer  a  atividade  de 

 COMÉRCIO  AMBULANTE  DE  ÁGUA  DE  COCO  COM  CARRINHO  ,  para  a  Temporada  de  Verão 

 2021/2022,  em  acordo  com  o  Artigo  15  da  Lei  Orgânica  do  Município  de  Florianópolis, 

 subsidiariamente  pela  Lei  Federal  nº  8.666/93,  Lei  n°  2.496/86,  Lei  Complementar  nº  239/2006  e 

 pelas  especificações  e  condições  descritas  neste  Edital.  As  inscrições  iniciarão  no  dia  17  de 
 outubro de 2021, encerrando-se dia 19 de outubro de 2021. 

 1. DO OBJETO 
 1.1  .  O  objeto  do  presente  Credenciamento  é  a  permissão  de  caráter  provisório  (Temporada 

 2021/2022)  para  a  exploração  de  COMÉRCIO  AMBULANTE  DE  ÁGUA  DE  COCO  COM 
 CARRINHO. 
 1.2  .Os  participantes  credenciados  por  este  Edital  poderão  promover  o  comércio  ambulante  na 

 faixa de areia, através de equipamento tipo carrinho, da seguinte atividade: 

 a) Água de coco 

 1.3.  Os  participantes  deverão  optar,  no  ato  da  inscrição,  pela  atividade  que  pretendem  exercer  e 

 em qual praia desejam trabalhar. 

 2 - CONDIÇÕES GERAIS 
 2.1.  É  permitida  apenas  uma  inscrição  por  requerente  em  um  único  Edital  de  Credenciamento  para 

 a  Temporada  de  Verão  2021/2022,  para  uma  única  atividade  e  para  uma  única  praia,  sendo  assim, 

 o sistema bloqueará uma nova inscrição com o mesmo CPF já utilizado para realizar a inscrição. 

 2.1.1  Caso  seja  constatado  mais  de  uma  inscrição,  fica  ciente  o  interessado  que  fica  validada  para 

 participação  do  certame,  a  última  inscrição  realizada,  ainda  que  tenha  ocorrido  o  pagamento  da 

 taxa de processo anteriormente protocolado. 
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 2.2.  A inscrição deverá ser protocolada na condição de  PESSOA FÍSICA. 
 2.3.  Dez  por  cento  das  vagas  previstas  neste  Edital  de  Credenciamento  serão  destinadas  às 
 pessoas  com  deficiências  físicas.  Caso  seja  sorteado,  deverá  ser  apresentado  pelo  requerente 

 Laudo  médico  com  expressa  referência  ao  código  correspondente  da  Classificação  Internacional  de 

 Doenças - CID, nome do médico e seu registro no Conselho Regional de Medicina – CRM. 

 2.4.  Das  vagas  previstas  neste  Edital  de  Credenciamento,  três  por  cento  das  vagas 
 disponibilizadas  por  este  Edital  serão  preenchidas  preferencialmente  por  pessoas  com  mais 
 de  60  (sessenta)  anos.  A  porcentagem  de  vagas  previstas  aos  idosos  por  Lei  está  contemplada 

 pela totalidade das vagas para cada praia oferecidas por este Edital de Credenciamento. 

 2.5.  Para  os  efeitos  deste  Edital  de  Credenciamento,  os  terrenos  de  marinha  e  seus  acrescidos 

 serão considerados como ÁREA PÚBLICA. 

 2.6. As  PRAIAS  e o  NÚMERO DE VAGAS  encontram-se especificados no  ANEXO II  . 
 2.7.A  Inscrição  e  o  Alvará  de  Licença  concedido  ao  participante  habilitado  são  PESSOAIS  e 
 INTRANSFERÍVEIS. 
 2.8  É  expressamente  PROIBIDA  A  VENDA,  A  CESSÃO,  O  ALUGUEL  DO  PONTO  ,  assim  como  a 

 TROCA  DOS  PONTOS  sorteados  entre  os  classificados,  o  que,  se  confirmado,  culminará  na 

 cassação  do  Alvará  de  Licença,  além  da  aplicação  das  penalidades  previstas  na  Lei  nº  2.496/86, 

 entre outras leis pertinentes. 

 2.9.  Não  será  concedida  à  mesma  pessoa  física  mais  de  uma  licença  para  exploração  de  comércio 

 ambulante referente ao edital da Temporada de Verão 2021/2022. 

 2.10  .  É  obrigatória  a  presença  do  requerente  licenciado  no  exercício  da  atividade,  sob  pena  de 

 cassação do Alvará de Licença, bem como a suspensão de dois anos em próximo certame público. 

 2.11  .  Quando  houver  necessidade  do  credenciado  se  ausentar  das  atividades  por  motivo 

 justificável  (por  exemplo:  doença),  ele  deverá  comparecer  à  SUSP  para  justificar  sua  ausência, 

 com  apresentação  de  atestado  médico.A  necessidade  de  afastamento  será  analisada  pela 

 Comissão  de  Temporada  de  Verão  2021/2022,  não  podendo  o  afastamento  ser  superior  a  10  (dez) 

 dias. 

 2.12  .  Todo  requerente  está  sujeito  às  condições  fixadas  neste  instrumento  convocatório,  que  faz  Lei 

 entre as partes. 

 2.13  .  NÃO  SERÁ  CONCEDIDA  À  MESMA  PESSOA  FÍSICA  MAIS  DE  1  (UM)  ALVARÁ  DE 
 LICENÇA  PARA  EXPLORAÇÃO  DE  ATIVIDADE  DE  COMÉRCIO  AMBULANTE  EM  ÁREA 
 PÚBLICA. 
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 2.14.  O  sorteio  será  realizado  no  dia  03  de  novembro  de  2021  e  será  transmitido  ao  vivo  no  perfil 

 da Prefeitura Municipal de Florianópolis no Youtube. 

 2.15  Após  o  sorteio,  será  divulgada  a  lista  de  classificação  dos  inscritos  sorteados  conforme  o 

 número  de  vagas  disponíveis  em  cada  praia,  bem  como  a  lista  de  suplentes  (a  lista  de  suplentes 

 será de até 100% das vagas disponíveis na praia). 

 2.16  A  constatação  da  ausência  de  documento  obrigatório  implicará  na  inabilitação  do  sorteado. 

 Neste caso, o próximo na ordem da listagem de suplência assumirá a vaga. 

 2.17  Fica  ciente  o  participante  que  em  decorrência  da  pandemia  por  COVID  -  19,  os  editais,  bem 

 como  o  exercício  da  atividade  poderão  ser  suspensos  a  qualquer  tempo,  conforme  orientação  e 

 recomendação dos órgãos competentes. 

 3. DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO ALVARÁ DE LICENÇA 
 3.1.  Este  Edital  de  Credenciamento  concederá  licença  para  o  exercício  de  atividade  comercial  com 

 vigência para a Temporada de Verão 2021/2022. 

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

 vencedores  deste  Edital  de  Credenciamento  iniciará  em  22  de  novembro  de  2021  e  terminará  em 

 17 de abril de 2022. 

 3.4.  Os  Alvarás  de  Licença  somente  serão  liberados  mediante  a  comprovação  do  recolhimento  dos 

 tributos municipais. 

 3.5  Poderá  haver  prorrogação  do  prazo  de  vigência  dos  Alvarás  de  Licenças,  decorrentes  deste 

 edital, por mais uma temporada a critério do Chefe do Poder Executivo. 

 3.6 A temporada vigente poderá ser prorrogada a critério do Chefe do Poder Executivo. 

 4. DA INSCRIÇÃO, DA DOCUMENTAÇÃO E DO PAGAMENTO 
 4.1. A inscrição é pessoal e intransferível. 

 4.2. Os interessados deverão se inscrever no período de 17/10/2021 até o dia 19/10/2021. 

 4.3.  A  inscrição  deverá  ser  realizada  exclusivamente  via  internet  no  site  da  Prefeitura  Municipal  de 

 Florianópolis:  www.pmf.sc.gov.br 

 4.4.  A  inscrição  será  realizada  por  meio  do  preenchimento  de  formulário  online.  Ao  final  da 

 inscrição  será  gerada  uma  tarifa  no  valor  de  R$  68,00  (sessenta  e  oito  reais),  devendo  o 

 pagamento  ser  efetuado  no  prazo  estipulado  para  que  haja  a  validação  da  inscrição.  A  ausência  de 

 qualquer  das  informações  requeridas  e/ou  a  ausência  do  pagamento  da  tarifa  de  inscrição 

 culminará na inabilitação do participante. 
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 4.5  É  permitida  apenas  uma  inscrição  por  requerente  em  um  único  Edital  de  Credenciamento  e  em 

 uma  única  opção  de  praia  para  a  Temporada  de  Verão  2021/2022,  sendo  assim,  o  sistema 

 bloqueará  uma  nova  inscrição  com  o  mesmo  CPF  já  utilizado  para  realizar  a  inscrição.  A 

 protocolização  do  pedido  de  inscrição  depende  do  recolhimento  da  taxa  correspondente,  que 

 deverá  ser  anexada  ao  processo.  Caso  seja  constatada  mais  de  uma  inscrição,  fica  ciente  o 

 interessado  que  fica  validada  para  participação  do  certame,  a  última  inscrição  realizada,  ainda  que 

 tenha ocorrido o pagamento da taxa de processo anteriormente protocolado. 

 4.6  A  Prefeitura  Municipal  de  Florianópolis  receberá  e  tramitará  os  processos  de  inscrição  para  o 

 presente  edital  devendo  o  requerente  anexar  os  documentos  exigidos  de  forma  digital,  via  portal  da 

 Prefeitura  Municipal  de  Florianópolis,  ficando  o  participante  ciente  de  que  a  apresentação  da 

 totalidade  dos  documentos  obrigatórios  é  de  sua  exclusiva  responsabilidade  e  que  a  ausência  de 

 tais documentos culminará na sua inabilitação. 

 4.7.  A  lista  das  inscrições  deferidas  será  divulgada  no  site  da  Prefeitura  Municipal  de  Florianópolis: 

 www.pmf.sc.gov.br  ,no dia 27 de outubro de 2021. 

 4.8  O  prazo  de  recurso  da  lista  de  inscritos  será  no  dia  28  outubro  de  2021,  via  portal  da  Prefeitura 

 Municipal de Florianópolis, anexando digitalmente as razões do recurso. 

 4.9 Serão analisados apenas os recursos anexados  no dia 28 de outubro de 2021. 

 4.10. O resultado dos recursos será divulgado no dia 29 de novembro de 2021. 

 5. DAS VEDAÇÕES 
 5.1.  É  vedada a  inscrição  neste Edital  de participante que seja: 

 a)  cônjuge,  companheiro  ou  parente  em  linha  reta  ou  em  linha  colateral  até  o  4º  grau  de  membro 

 ou colaborador da Comissão de Verão 2021/2022; 

 b) servidor público (Municipal, Estadual Ou Federal) ou; 

 c)  para  a  prática  dos  atos  da  vida  civil,  absolutamente  incapaz,  relativamente  incapaz  e/ou 

 legalmente  impedidos,  por  efeito  de  condenação  penal  e/ou  por  se  tratar  de  estrangeiro  irregular  no 

 Brasil. 

 d) menores de 18 (dezoito) anos. 

 5.2.  O  participante  que  apresentar  inscrição  que  afronte  o  disposto  nas  cláusulas  de  vedação  está 

 automaticamente inabilitado. 

 6. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
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 6.1.  Após  a  realização  do  sorteio,  os  inscritos  que  foram  sorteados  (titulares  e  suplentes),  para 

 as  vagas  constantes  do  presente  Edital  ,  deverão  anexar  digitalmente  ao  processo  de  inscrição, 
 via  portal  da  Prefeitura  Municipal  de  Florianópolis  toda  a  documentação  exigida 
 (perfeitamente legível) nos dias 08/11/2021 a 10/11/2021, impreterivelmente. 
 6.2.  O  requerente  que  não  apresentar  qualquer  dos  documentos  constantes  da  lista  de 

 documentação obrigatória para habilitação será automaticamente  INABILITADO  . 
 6.3.  Em  caso  de  fraude,  omissão,  falsificação,  declaração  inidônea  ou  qualquer  outro  tipo  de 

 irregularidade, será cancelada a inscrição e o requerente será eliminado do certame. 

 6.4  Na  hipótese  em  que  ocorrer  a  inabilitação  ou  eliminação  do  titular  sorteado  para  uma  das  vagas 

 constantes do Edital, assumirá o suplente habilitado, conforme a ordem de sorteio da lista. 

 7. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: 
 7.1  DO PARTICIPANTE NA CONDIÇÃO DE PESSOA FÍSICA 
 a) Documento de identidade válido, com foto; 

 a1)  SERÃO  CONSIDERADOS  DOCUMENTOS  DE  IDENTIDADE:  Carteiras  expedidas  pelos 

 Comandos  Militares,  pela  Secretaria  de  Segurança  Pública,  pelos  Institutos  de  Identificação  e  pelos 

 Corpos  de  Bombeiros  Militares;  Carteiras  expedidas  pelos  órgãos  fiscalizadores  de  exercício 

 profissional  (Ordens,  Conselhos,  etc.);  Passaporte;  Certificado  de  Reservista;  Carteiras  Funcionais 

 expedidas  por  órgãos  públicos,  que  por  Lei  Federal,  valham  como  identidade;  Carteira  de  Trabalho; 

 Carteira Nacional de Habilitação (modelo com foto). 

 a2)  NÃO  SERÃO  ACEITOS  COMO  DOCUMENTOS  DE  IDENTIDADE:  Certidões  de  Nascimento, 

 CPF,  Título  Eleitoral,  Carteira  de  Motorista  (modelo  sem  foto),  Carteira  de  Estudante,  Carteiras 

 Funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. 

 b) Foto/desenho do modelo do carrinho adotado, para fins de avaliação, considerando o  ANEXO III  ; 
 c) Comprovante de Situação Cadastral – CPF 

 https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp  ; 

 d) Certidões de Antecedentes Criminais: 

 Estadual  https://esaj.tjsc.jus.br/esaj/portal.do?servico=810100  e 

 Federal  https://www2.trf4.jus.br/trf4/processos/certidao/index.php  ; 

 e)  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  . 

 f)  Atestado  de  saúde  para  trabalhar  com  manipulação  de  alimentos  (Decreto  Estadual  nº 

 31.455/87) com validade máxima de 01 ano; 
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 g)  Certificado  de  Curso  de  manipulação  de  alimentos,  nos  termos  do  art.  30,  §1º  da  Lei  nº  6.320/83 

 e  Decreto  nº  14.782/15,  com  validade  de  02  anos  (obs:  Serão  aceitas  disciplinas  cursadas  em 
 cursos  técnicos,  de  extensão  e  cursos  universitários  de  áreas  afins,  desde  que  devidamente 
 comprovado através do histórico escolar); 
 h) Certificado de Microempreendedor Individual (MEI). 

 i) Anexo I devidamente assinado e preenchido pelo participante. 

 Parágrafo  Primeiro  -  Será  considerada  válida  a  certidão  emitida  dentro  de  90  (noventa)  dias  da  sua 

 apresentação,  desde  que  a  mesma  não  descreva  expressamente  o  seu  prazo  de  validade  e/ou  se 

 legislação específica não defina prazo diverso. 

 Parágrafo  Segundo  –  Os  participantes  ficam  obrigados  a  apresentarem  toda  documentação  exigida 

 no edital, ainda que apresentem alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

 Parágrafo  Terceiro  –  Não  serão  aceitos  protocolos  de  processos  administrativos  questionando 

 débitos no âmbito da Prefeitura Municipal de Florianópolis. 

 7.1  DOCUMENTOS  ADICIONAIS  E  OBRIGATÓRIOS  DO  PARTICIPANTE  COM  DEFICIÊNCIA 
 FÍSICA: 
 a)  A  pessoa  com  deficiência  (PcD)  se  sorteada  entregará,  conforme  item  7.1:  Laudo  Médico,  que 

 deverá  atestar  o  tipo  de  necessidade  especial  ou  o  seu  grau  de  deficiência,  bem  como  as 

 condições  de  aptidão  para  o  trabalho,devendo  atestar  ainda  com  expressa  referência  ao  código 

 correspondente  da  Classificação  Internacional  de  Doenças  -  CID,  sendo  obrigatório  conter  o 

 carimbo  com  indicação  do  nome  do  médico  e  seu  registro  no  Conselho  Regional  de  Medicina  – 

 CRM. 

 Parágrafo  Primeiro  -  O  Laudo  Médico  deverá  ser  legível,  sob  pena  de  não  ser  considerado  válido, 

 e  deverá  ser  expedido  no  prazo  máximo  de  90  (noventa)  dias  antes  do  término  das  inscrições.  A 
 deficiência  não  pode  impedir  o  exercício  da  função  e  o  médico  deverá  atestar  que  o 
 requerente  é  capaz  de  exercer  a  atividade  na  praia.  DEVENDO  ATESTAR  SE  O  GRAU  OU 

 NÍVEL  DE  DEFICIÊNCIA  É  COMPATÍVEL  COM  AS  ATIVIDADES  QUE  O  INTERESSADO  IRÁ 

 EXERCER. 

 Parágrafo  Segundo  -  Não  serão  considerados,  para  fins  de  habilitação  nesta  categoria,  os 

 documentos  de  benefícios  de  invalidez  concedidos  pelo  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social  - 

 INSS, ou de qualquer outro órgão público ou privado. 

 Parágrafo  Terceiro  -  As  informações  prestadas  no  ato  de  inscrição  serão  de  inteira 
 responsabilidade  do  candidato,  que  responderá  civil  e  criminalmente  (Decreto-Lei  nº 2.848, 
 de 7 de dezembro de 1940) pelo seu teor. 
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 8. DOS TRIBUTOS DEVIDOS 
 8.1.  O  exercício  da  atividade  comercial  objeto  do  presente  Edital  de  Credenciamento  implica  o 

 pagamento  dos  tributos  municipais  previstos  na  Consolidação  das  Leis  Tributárias  do  Município  de 

 Florianópolis – Lei Complementar nº 007/97, bem como de outras taxas indicadas neste Edital. 

 8.2. Os licenciados deverão recolher as seguintes taxas: 

 a) Taxa de Licença para o Comércio Ambulante (T.L.C.A.); 

 b) Taxa de Licença de Utilização de Logradouro Público (T.L.U.L.P.); 

 c) Taxa de Coleta de Lixo (T.C.L.) ; 

 d) Taxa de Expediente (T.Exp) 

 8.3.  Os  valores  das  taxas  municipais  estão  indicados  no  Anexo  III  deste  Edital  e  deverão  ser 

 adimplidos pelo credenciado no ato da retirada do Alvará de Licença. 

 8.4.  O  ambulante  classificado  deverá  dirigir-se  à  sede  da  Comcap,  situada  na  Rua  14  de  julho,  375, 

 bairro  Estreito,  Florianópolis/SC,  nos  dias  22  de  novembro  a  24  de  novembro  de  2021,  das  8h  às 

 18h,  para a retirada da respectiva taxa de lixo. 

 8.5.  O  ambulante  deverá  comparecer  munido  do  CMC  e  Alvará  e/ou  Taxa  emitida  pela 

 Superintendência  de  Serviços  Públicos.  Após  o  pagamento  da  taxa  de  lixo,  o  ambulante  deverá 

 comparecer  ao  almoxarifado  da  Comcap,  para  a  retirada  dos  sacos  de  lixo,  para  utilização  durante 

 a temporada. 

 8.6.  O  ambulante  receberá,  após  a  comprovação  do  pagamento,  sacos  de  lixo  de  50  litros,  na  cor 

 padrão da Comcap. 

 9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 9.1.  O  credenciamento  dos  participantes  se  dará  através  de  sorteio  no  dia  03  de  novembro  de 
 2021. 
 9.2  O  sorteio  dos  pontos  será  eletrônico  e  divulgado  pela  internet  no  site  da  Prefeitura  Municipal  de 

 Florianópolis. Caso haja possibilidade, será feita a transmissão em tempo real do sorteio. 

 9.3. Não haverá participação presencial dos inscritos no sorteio. 

 9.4. O sorteio será transmitido ao vivo pelo perfil da Prefeitura no Youtube. 

 9.5. A gravação do sorteio ficará disponível no perfil da Prefeitura no Youtube, assim que possível. 

 9.6. Os sorteados terão seus documentos de habilitação analisados após o sorteio. 
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 9.7.  Serão  sorteados  participantes  para  compor  a  lista  de  vagas  de  suplência,  em  número 

 correspondente  a  100%  (cem  por  cento)  das  vagas  disponíveis  no  Edital,  a  fim  de  preencher 

 eventuais vagas remanescentes. 

 9.8. Os sorteios seguirão a ordem de praias contidas no  Anexo II  . 
 9.9.  Os  participantes  com  deficiência  e  idosos  estarão  sujeitos  aos  mesmos  critérios  de  seleção  e 

 habilitação  que  os  demais  participantes.  Aqueles  requerentes  que  se  inscreverem  na  condição  de 

 pessoa  com  deficiência,  bem  como  o  idoso  concorrerão  apenas  às  vagas  reservadas  para  sua 

 modalidade. 

 9.10. A lista de sorteados será divulgada no site da Prefeitura no dia 05 de novembro de 2021. 

 9.11  O  prazo  de  recurso  da  lista  de  sorteados  será  no  dia  06  de  novembro  de  2021,  anexando  as 

 razões do recurso no processo de inscrição, via portal da Prefeitura Municipal de Florianópolis. 

 9.12 Serão analisados apenas os recursos anexados ao processo conforme item 9.11 

 9.13 O resultado dos recursos será divulgado no dia 07 de novembro de 2021. 

 10. DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DOS SORTEADOS 
 10.1  À  Comissão  coordenada  pela  Superintendência  de  Serviços  Públicos  cabe  a  análise  dos 

 documentos de habilitação dos participantes que forem sorteados. 

 10.2.  Serão  considerados  HABILITADOS  os  participantes  que  forem  sorteados  e  que  tenham 

 apresentado toda a documentação obrigatória indicada no item 7 deste Edital. 

 10.3  A  lista  dos  habilitados  após  a  análise  da  documentação  dos  sorteados  será  divulgada  no  dia 

 08 de novembro de 2021 no  site  da Prefeitura. 

 10.4  O  prazo  de  recurso  da  lista  de  habilitados  será  no  dia  17  de  novembro  de  2021,  o  requerente 

 deverá  anexar  as  razões  do  recurso  no  processo  de  inscrição,  via  portal  da  Prefeitura  Municipal  de 

 Florianópolis. 

 10.5 Serão analisados apenas os recursos enviados no dia 17 de novembro de 2021. 

 10.6 O resultado dos recursos será divulgado no dia 18/11/2021. 

 11. DA HOMOLOGAÇÃO 
 11.1.  Uma  vez  elaborada  a  Lista  dos  Habilitados  em  sorteio,  o  resultado  será  submetido  ao 

 Superintendente  de  Serviços  Públicos  e  à  Secretaria  de  Segurança  Pública  para  HOMOLOGAÇÃO 
 DO  RESULTADO  no  dia  19  de  novembro  de  2021  ,  e  a  subsequente  publicação  do  ato  no  Diário 

 Oficial do Município e no site da Prefeitura Municipal de Florianópolis. 
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 12. DAS VAGAS REMANESCENTES 
 12.1  As  vagas  remanescentes,  decorrentes  da  ausência  de  inscritos  ou  não  preenchimento, 

 poderão ser objeto de novo Edital de Credenciamento. 

 13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS PARA O COMÉRCIO 
 13.1. DAS OBRIGAÇÕES DOS PERMISSIONÁRIOS 
 13.1.1.  São deveres e obrigações dos permissionários: 

 I  -  Acatar  e  respeitar  as  normas  do  presente  edital,  bem  como  todas  as  diretrizes  da  SUSP, 

 fornecendo,  com  veracidade,  os  elementos  de  informação  e  os  esclarecimentos  solicitados  pelos 

 funcionários municipais em missões de fiscalização ou de organização da gestão dos mesmos; 

 II  -  É  obrigação  do  candidato,  no  ato  da  inscrição,  ler  todas  as  condições  descritas  no  edital,  para 

 certificar-se  se  na  praia  pretendida  existe  vaga  para  a  atividade,  e  se  há  reserva  de  vagas  tanto 

 para idoso ou portadores de deficiência. 

 III - Atender, no prazo fixado, às determinações da SUSP; 

 IV  -  Portar  o  Alvará  de  Licença  da  SUSP  e  a  Autorização  Sanitária  em  documento  original  e  legível 

 durante toda a temporada; 

 V- Respeitar o período máximo de funcionamento das 07 às 20 horas. 

 13.1.2.  A  não  realização  da  atividade  até  o  dia  28  de  novembro  de  2021  implicará  vacância  da 

 vaga. 

 13.1.3.  O  participante  sorteado  e  habilitado  que  optar  pela  desistência  do  certame  deverá 

 comunicar, por meio de processo, no período de 17 de novembro de 2021. 

 13.1.4.  O  encerramento  do  exercício  das  atividades,  após  o  prazo  de  desistência,  não  implica 

 cancelamento do pagamento das taxas. 

 13.1.5  .  Todo  vendedor  ambulante  licenciado  e  assistentes  (quando  houver)  deverão  portar,  durante 

 todo  o  período  de  trabalho,  um  documento  de  identificação  pessoal  com  foto  e  estar  trajado  com  o 

 uniforme (camiseta), quando fornecido pela SMSP/SUSP. 

 13.1.6.  O  credenciado  fica  obrigado  a  permitir  que  os  fiscais  de  serviços  públicos  municipais 

 tenham  acesso  aos  carrinhos  mediante  a  apresentação  de  sua  identidade  funcional  aos 

 encarregados presentes no local, sob pena de sofrer as penalidades previstas neste edital. 

 13.1.7. É vedado ao participante credenciado: 

 I  -  Incorrer  em  desvio  de  finalidade  ou  alteração  da  atividade  comercial  na  unidade  por  parte  do 

 credenciado, em violação à disposição editalícia; 
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 II  -  Locação,  sublocação,  cessão,  arrendamento  total  ou  parcial  ou  transferência  a  terceiros,  por 

 qualquer que seja o meio, da área objeto da concessão; 

 III - Prática ilegal de ligação clandestina de água e eletricidade; 

 IV - Alteração do local de instalação dos equipamentos; 

 V - Utilização de equipamentos de sonorização; 

 VI  -  Uso  de  outro  tipo  de  equipamento,  a  não  ser  o  especificado  no  Anexo  III  deste  Edital  de 

 Credenciamento; 

 VII - exercer suas atividades além do horário máximo permitido. 

 VIII - O carrinho a ser utilizado deve apresentar-se em boas condições de uso. 

 IX  -  O  carrinho  deve  ser  devidamente  preparado  para  o  comércio  antes  de  iniciar  as  atividades  na 

 faixa de areia da praia. 

 X  -  O  credenciado  deverá  retirar  da  praia  diariamente,  logo  após  o  período  de  funcionamento,  todo 

 equipamento utilizado em seu comércio. 

 XI  -  O  credenciado  não  poderá  permanecer  estacionado  em  frente  de  fachadas  de  restaurantes, 

 bares  e  tendas  de  alimentos,  respeitando  raio  de  50  m  (cinquenta  metros)  a  partir  destes 

 comércios. 

 XI - Os credenciados deverão portar durante todo o período de trabalho: 

 a) Alvará de Licença emitido pela SMSP/SUSP, original e legível; 

 b) documento de identificação pessoal, com foto; 

 c) Atestado de Saúde para manipulador de alimentos atualizado (máximo seis meses); 

 d) Uniforme (camiseta). 

 13.1.8.  Os  equipamentos  móveis  não  poderão  permanecer  na  faixa  de  areia  durante  o  período  não 

 licenciado (20:01 às 07:59), sob pena de sofrer as sanções previstas neste Edital. 

 13.1.9.  O  credenciado  não  poderá  permanecer  parado,  salvo  quando  estiver  prestando 
 atendimento ao consumidor, sob pena de multa no valor de 1 (um) salário-mínimo. 

 14. DOS RESÍDUOS (LIXO) 
 14.1  .  Todo  o  comércio  em  ponto  fixo  deverá  estar  provido  de  sacos  plásticos  para  o 

 acondicionamento de seus resíduos (lixo). 

 14.2.  Toda  vez  que  a  lixeira  estiver  cheia,  os  resíduos  deverão  ser  acondicionados,  amarrados  e 

 depositados em ponto adequado para a coleta, conforme indicação da COMCAP. 

 14.3. É proibido o  despejo de águas servidas diretamente no meio ambiente. 
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 14.4.  O  Licenciado  comerciante  de  água  de  coco  deverá  fornecer  o  nome  da  empresa  do 

 fornecedor de coco, endereço e CNPJ, quando solicitado pelas fiscalizações. 

 14.5.  A  empresa  fornecedora  de  coco  ficará  responsável  pelo  recolhimento  dos  cocos  vazios, 

 devendo depositar o resíduo em locais que a COMCAP designar para a coleta. 

 15. DA HIGIENE 
 15.1.  Dispor  de  sabonete  líquido,  papel  toalha  descartável  e  álcool  a  70%  para  correta  higienização 

 das mãos. 

 15.2.  Os  produtos  que  necessitarem  ser  mantidos  sob  refrigeração  devem  ser  conservados  à 

 temperatura igual ou inferior a 7ºC. 

 15.3.  O  ambulante  deverá  portar  o  Atestado  de  Saúde  de  “apto  para  exercer  atividade  de 

 manipulador de alimentos”, à disposição da Divisão de Vigilância Sanitária. 

 16. DAS REGRAS PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS 
 16.1  .  Os  manipuladores  de  alimentos  devem  apresentar  rigoroso  asseio  pessoal,  utilizar  uniforme 

 de  cor  clara  (jaleco  ou  avental),  ter  os  cabelos  completamente  protegidos,  unhas  sem  esmalte, 

 curtas e limpas e não utilizar adornos. 

 16.2.  Os  manipuladores  de  alimentos  devem  higienizar  as  mãos  constantemente  e  sempre  que 

 tocarem em lixo, dinheiro ou outros locais ou objetos não higienizados. 

 16.3.  Os  alimentos  devem  estar  protegidos  contra  poeira,  areia  e  vetores  (insetos)  e  devem  ser 

 mantidos nas condições de temperatura e armazenamento indicadas pelo fabricante. 

 16.4. Somente deve ser utilizado gelo de água potável e mantido livre de contaminações. 

 16.5.  As  caixas  térmicas  utilizadas  devem  apresentar  bom  estado  de  conservação  e  limpeza  e 

 permitir completa vedação. 

 16.6.  Os  utensílios  utilizados  para  manipulação  de  alimentos  devem  ser  de  material  de  fácil 

 higienização,  resistentes  à  corrosão,  lisos  e  impermeáveis.  Fica  proibido  o  uso  de  utensílios  de 

 madeira. 

 16.7. Somente será permitida a oferta ao consumidor de utensílios descartáveis. 

 16.8. Os canudos oferecidos devem estar embalados individualmente e lacrados. 

 17. DAS CARACTERÍSTICAS DO CARRINHO 
 17.1.  O  carrinho  utilizado  para  a  venda  dos  produtos,  além  de  receber  tratamento  anti  ferrugem, 

 deve atender às seguintes características: 

 Av. Rio Branco 611 - Centro - Florianópolis 
 11 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
07/10/2021

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3046

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: EVERSON MENDES 

 
         CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



 a) Roda em alumínio com pneus em borracha com câmaras de ar, aro 20”; 

 b) Caixas (internas e externas) em poliestireno, com isolamento entre as caixas em poliuretano; 

 c) Tampa com borracha de vedação; 

 d) Suporte incorporado ao carrinho, para lixeira e guarda-sol; 

 e) Identificação da empresa fabricante do produto comercializado; 

 17.2.O  requerente  deve  apresentar,  na  data  da  entrega  da  documentação,  a  foto  do  modelo  do 

 carrinho  a  ser  adotado  pela  empresa  requerente  para  fins  de  avaliação  pela  comissão  e  posterior 

 identificação, conforme  ANEXO  III  . 

 18. DAS PENALIDADES 
 18.1.  As  irregularidades  e  infrações  cometidas  pelos  Licenciados  para  pontos  fixos  instalados  em 

 faixa  de  areia  da  praia  e  demais  licenciados  ambulantes,  estarão  sujeitas  às  penalidades  previstas 

 pela  Lei  nº  1.224/1974  do  Código  de  Posturas  Municipal,  pela  Lei  nº  2.496/1986  do  Comércio 

 Ambulante, entre outras normativas pertinentes. 

 18.2.  O  não  cumprimento  dos  critérios  estabelecidos  neste  Edital  de  Credenciamento  e  o  não 

 cumprimento  da  Legislação  Municipal  que  ampara  a  matéria  poderão  acarretar  advertência 

 formalizada  através  de  comunicação,  autuação,  suspensão  temporária  da  atividade,  apreensão  do 

 material  e  cassação  do  Alvará  de  Licença  e  perda  do  direito  de  participação  em  edital  similar  pelos 

 próximos dois anos, dependendo da gravidade da infração. 

 18.3.  O  Alvará  encontrado  em  poder  de  terceiro,  por  agente  fiscal,  será  imediatamente  recolhido, 

 uma vez que o credenciado deve exercer pessoalmente a atividade para o qual foi licenciado. 

 18.4.  Aos  licenciados  que  ao  final  da  temporada  não  retirarem  os  equipamentos  e/ou  os  materiais 

 do seu local de trabalho, será aplicada multa de 1 (um) salário-mínimo (SM). 

 18.5  .  A  inobservância  dos  requisitos  gerais  para  manipulação  de  alimentos  exigidos  pela  Vigilância 

 Sanitária acarretará pena de advertência, apreensão e/ou inutilização dos produtos e/ou multa. 

 18.6.  A  ocorrência  de  infração  sanitária  grave  ou  gravíssima  acarretará  a  perda  imediata  do  Alvará 

 de Licença. 

 18.7.  As  infrações  dos  dispositivos  constantes  deste  edital,  cujos  valores  não  estejam 

 expressamente  definidos  em  lei,  serão  punidas  com  multas  no  valor  de  01  (um)  salário-mínimo 

 (SM), sem prejuízo das responsabilidades criminal e civil cabíveis. 

 18.8.  Nas  reincidências,  as  multas  serão  cominadas  em  dobro.  Será  considerado  reincidente  todo 

 aquele que violar novamente um mesmo preceito legal, por cuja infração já tenha sido condenado. 
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 18.9.  O  pagamento  da  multa  não  eximirá  o  credenciado  do  cumprimento  dos  dispositivos  legais 

 violados. 

 19. CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES, PRAZOS E DISPOSIÇÕES FINAIS 
 19.1. Calendário das atividades e prazos: 

 ATIVIDADE  DATA DE INÍCIO  DATA DE FIM 

 Inscrições online  17/10/21  19/10/21 

 Divulgação da Lista das Inscrições deferidas  27/10/21 

 Prazo de recurso dos inscritos  28/10/21 

 Resultado do recurso da Lista de inscritos  29/10/21 

 Sorteio  03/11/21 

 Divulgação da lista de sorteio  05/11/21 

 Recurso da lista de sorteados  06/11/21 

 Resultado dos recursos do sorteio  07/11/21 

 Entrega dos documentos após sorteio  08/11/21  10/11/21 

 Divulgação da lista dos habilitados após análise da documentação  16/11/21 

 Prazo de Recurso  17/11/21 

 Resultado  18/11/21 

 Homologação  19/11/21 

 Retirada da Taxa de Lixo na Comcap  22/11/21  24/11/21 

 Início do Alvará  22/11/21 

 20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 20.1.  O  comércio  de  característica  sazonal,  decorrente  da  adjudicação  dos  requerentes,  ficará 

 sujeito  à  Fiscalização  Municipal,  Estadual  e  Federal,  de  maneira  concorrente,  aplicando-se  ao 

 processo toda a legislação vigente à matéria. 

 20.2  .  São  autoridades  para  autuar  as  infrações  ambientais,  sanitárias  e  de  posturas, 

 respectivamente,  os  Fiscais  de  Meio  Ambiente,  Fiscais  de  Vigilância  Sanitária  ou  de  Saúde  e  os 

 Fiscais  de  Serviços  Públicos,  respeitando-se  as  competências  de  cada  fiscalização,  além  das 

 atribuições inerentes à fiscalização da Procuradoria de Defesa do Consumidor. 
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 20.3.  Os  manipuladores  de  alimentos  licenciados  deverão  atender  às  normas  da  Vigilância 

 Sanitária e dos Órgãos da Saúde Federal, Estadual e Municipal. 

 20.4.  A  Prefeitura  Municipal  de  Florianópolis  reserva-se  o  direito  de  anular  ou  revogar  o  presente 

 processo,  no  todo  ou  em  parte,  nos  casos  previstos  em  lei  ou  conveniência  administrativa,  técnica 

 ou  financeira,  sem  que  por  isso,  caiba  aos  participantes  direito  à  indenização  ou  reclamação  de 

 qualquer natureza. 

 20.5.  O  Alvará  encontrado  em  poder  de  terceiro,  por  agente  fiscal,  será  imediatamente  recolhido, 

 uma vez que o permissionário deve exercer pessoalmente a atividade para o qual foi licenciado. 

 20.6.  A  cassação  do  Alvará  de  Licença,  o  abandono  do  ponto  e/ou  a  inabilitação  do  credenciado 

 por  qualquer  dos  motivos  previstos  neste  Edital  implicará  vacância  da  vaga,  que  poderá  ser 

 preenchida por suplente habilitado, observando a ordem de suplência. 

 20.7. As vagas remanescentes poderão ser objeto de novo processo de credenciamento. 

 20.8.  Os  permissionários  que  não  retirarem  o  Alvará  de  Licença  até  26/11/2021  para  exercer  a 

 atividade  para  a  qual  foram  habilitados  terão  seu  Alvará  cancelado  e  a  sua  vaga  considerada 

 vacante, não isentando-o do pagamento da taxa. 

 20.9.  Somente  poderá  iniciar  a  atividade  o  Requerente  que  constar  na  Lista  de  homologação  de 

 Resultado e possuir os alvarás legalmente exigíveis. 

 20.10  .  Os  permissionários  que  ferirem  o  presente  Edital  de  Credenciamento  e/ou  as  Posturas 

 Municipais,  e  que  tiverem  cassados  os  seus  Alvarás  de  Licença,  não  poderão  participar  de  novas 

 convocações com a mesma finalidade, conforme Artigo 16 da Lei nº 2.496/86. 

 20.11.  O  não  cumprimento  dos  critérios  estabelecidos  neste  Edital  de  Credenciamento,  bem  como 

 o  descumprimento  da  Legislação  Municipal  que  ampara  a  matéria,  poderá  acarretar  advertência 

 formalizada  através  de  comunicação,  suspensão  temporária  da  atividade,  apreensão  do  material, 

 cassação do Alvará de Licença e/ou multa, dependendo da gravidade da infração. 

 20.12.  O  permissionário  que  não  adotar  o  modelo  padrão  do  equipamento  indicado  no  Anexo  III  , 
 em suas dimensões e modelo, terá seu alvará CASSADO. 

 20.13.  O  Município  de  Florianópolis  não  se  responsabilizará  por  qualquer  dano,  furto  ou  extravio  de 

 qualquer  equipamento  utilizado  nas  praias,  cabendo  ao  credenciado  a  responsabilidade  pelos 

 referidos materiais, isentando o Município de qualquer indenização. 

 20.14.  Os  interessados  poderão  solicitar  esclarecimentos,  providências  ou  impugnar  os  termos  do 

 presente  Edital,  por  irregularidade  comprovada,  protocolizando  o  pedido  no  Pró-Cidadão 

 direcionado  à  SUSP  de  acordo  com  os  prazos  da  Lei  nº  8.666/93,  sendo  dever  de  o  proponente 

 comparecer no protocolo para a obtenção da resposta. 
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 20.15. Este Edital de Credenciamento estará à disposição no site http://www.pmf.sc.gov.br. 

 20.16  O  permissionário  cadastrado  como  Microempreendedor  Individual  (MEI)  tem  o  direito  de 

 registrar  um  assistente  conforme  Lei  Complementar  128  de  2008.  Este  assistente  deverá  portar 

 sempre seu documento pessoal e deverá estar registrado junto ao MEI. 

 20.17  Cabe  ao  requerente  sorteado  verificar  a  documentação  e  os  prazos  que  elas  necessitam 

 para  serem  disponibilizadas  após  sua  solicitação.  Necessitando  ser  providenciado  logo  após  o 
 candidato ser sorteado. 
 20.18  Na  data  da  publicação  da  Homologação  do  resultado  final  será  disponibilizado  um  Link  de 

 um  Curso  Online  :  Turismo  em  Florianópolis  –  Qualificação  no  atendimento.  Esse  curso  deverá  ser 

 feito  em  até  15  dias  e  o  certificado  deverá  permanecer  junto  ao  alvará  do  permissionário,  sob  pena 

 do recolhimento da Licença. 

 20.19  Será  publicada  no  site  da  prefeitura  no  dia  19  de  novembro  de  2021  uma  normativa  com  as 

 datas  e  locais  para  retirada  das  DAM  (documento  de  arrecadação  municipal)  referente  às  taxas  dos 

 ANEXO IV e também os procedimentos para retirada do alvará . 

 21. DOS CASOS OMISSOS 
 21.1  .  Caberá  à  Superintendência  de  Serviços  Públicos  avaliar  e  deliberar  quanto  a  todos  os  casos 

 omissos e situações não previstas neste Edital de Credenciamento. 

 Florianópolis, 05 de outubro de 2021 

 ______________________________________ 

 Márcio Luiz Alves 
 Superintendente Municipal de Serviços Públicos da 

 Secretaria Municipal de Segurança Pública 
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 ANEXO I 
 Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 007/PMF/SMSP/SUSP/2021 

 1.  DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS EDITAL nº 007/2021 

 ❏  a) Cópia do RG com foto; 

 ❏  b)  Foto/desenho  do  modelo  do  carrinho  adotado,  para  fins  de  avaliação,  considerando  o 
 ANEXO III  ; 

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

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

 ❏  e) Certificado de Antecedentes Criminais Federal 
 https://www2.trf4.jus.br/trf4/processos/certidao/index.php  ; 

 ❏  f) 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  ; 

 ❏  g)  Atestado  de  saúde  para  trabalhar  com  manipulação  de  alimentos  (Decreto  Estadual  nº 
 31.455/87) com validade máxima de 01 ano; 

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

 ❏  i)  Certificado de Microempreendedor Individual (MEI). 

 ❏  j)  Anexo I devidamente assinado pelo participante. 

 DOCUMENTOS  OBRIGATÓRIOS  ADICIONAIS  PARA  REQUERENTES  COM 
 DEFICIÊNCIA: 

 □ a)  Laudo Médico  ; que deverá atestar o tipo de necessidade especial ou deficiência, bem 
 como as condições de aptidão para o trabalho, com expressa referência ao código 
 correspondente da Classificação Internacional de Doenças - CID, nome do médico e seu 
 registro no Conselho Regional de Medicina – CRM 

 Declaro  estar  ciente  de  que  na  ausência  de  qualquer  dos  documentos  constantes  da  lista  de 
 documentação  obrigatória  para  habilitação  serei  considerado  automaticamente  INABILITADO  do 
 certame. 

 _____________________________ 

 Assinatura do Participante do Edital 
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 ANEXO II 
 Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 007/PMF/SMSP/SUSP/2021 

 NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS PARA CARRINHO DE ÁGUA DE COCO 

 Nº  PRAIAS  VAGAS  VAGAS IDOSOS  VAGAS DEFICIENTE 

 1º  JURERÊ INTERNACIONAL  3  1  1 

 2º  CANASVIEIRAS  3  1  1 

 3º  INGLESES  4  1  1 

 4º  JURERÊ TRADICIONAL  1  1  1 

 5º  PRAIA BRAVA  2  1  1 

 6º  LAGOINHA  3  1  1 

 7º  JOAQUINA  1  -  - 

 8º  BARRA DA LAGOA  2  1  1 

 9º  PRAIA MOLE  1  1  1 

 10º  CAMPECHE  1  1  1 

 11º  PRAIA DO FORTE  1  -  - 

 12º  PONTA DAS CANAS  1  1  1 

 13º  CACHOEIRA BOM JESUS  1  1  1 

 14º  SANTINHO  1  1  1 

 15º  AÇORES  1  1  1 

 16º  DANIELA  2  1 

 17º  MATADEIRO  1  1  1 

 18º  MORRO DAS PEDRAS  1  1  1 

 19º  NOVO CAMPECHE  3  1  1 

 20º  PÂNTANO DO SUL  1  1  1 

 21º  PRAINHA BARRA DA LAGOA  1  1  1 

 22º  SOLIDÃO  1  1  1 

 23º  CANASJURÊ  2  1  1 

 TOTAL  38  20  21 

 TOTAL DE VAGAS  79 
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 ANEXO III 
 Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 007/PMF/SMSP/SUSP/2021 
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 ANEXO IV 
 Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 007/PMF/SMSP/SUSP/2021 

 VALORES DAS TAXAS DE COMÉRCIO AMBULANTE PARA A 
 TEMPORADA 2021/2022 – ÀGUA DE COCO 

 Modalidade  Taxas 

 Água de coco(carrinho) 
 TLCA (41)  R$ 419,32 

 TLULP (42)  R$ 419,32 

 TCL  R$ 504,90 

 T.Exp (21)  R$ 65,65 

 Total  R$ 1.409,18 

 Legenda 
 TLCA: Taxa Licença Comércio Ambulante 

 TCL: Taxa de Coleta de Lixo 

 T.Exp: Taxa Expediente 

 T.L.P: Taxa de Licença para Publicidade 

 T.L.U.L.P: Taxa de Licença Utilização de Logradouro Público 

 Os  valores  correspondem  ao  período  de  22/11/2021  a  17/04/2022,  conforme  consolidação 

 das  leis  tributárias  do  município  de  Florianópolis,  Lei  Complementar  nº  007/97,  e  são  fornecidos 

 pela Secretaria de Fazenda. 
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EDITAL   DE   CREDENCIAMENTO   Nº   008/PMF/SMSP/SUSP/2021   
VENDA   DE   AÇAÍ   

  

EDITAL  DE  CREDENCIAMENTO  PARA  EXPLORAÇÃO  TEMPORÁRIA  DE  ATIVIDADE  DE           

COMÉRCIO  AMBULANTE  DE   AÇAÍ   COM  CARRINHO,  SITUADO  NA  FAIXA  DE  AREIA  DAS              

PRAIAS   DE   FLORIANÓPOLIS,   PARA   A   TEMPORADA   DE   VERÃO   2021/2022.   

  

A   PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  FLORIANÓPOLIS ,  por  meio  da   SUPERINTENDÊNCIA  DE            
SERVIÇOS  PÚBLICOS  (SUSP) ,  com  sede  na  Av.  Rio  Branco  611,  Centro,  Florianópolis  SC,  torna                

pública  a  abertura  de  vagas  para   PESSOAS  FÍSICAS  interessadas  em  exercer  a  atividade  de                

COMÉRCIO  AMBULANTE  DE  AÇAÍ  COM  CARRINHO ,  para  a  Temporada  de  Verão  2021/2022,              

em  acordo  com  o  Artigo  15  da  Lei  Orgânica  do  Município  de  Florianópolis,  subsidiariamente  pela                 

Lei  Federal  nº  8.666/93,  Lei  n°  2.496/86,  Lei  Complementar  nº  239/2006  e  pelas  especificações  e                 

condições  descritas  neste  Edital.   inscrições  iniciarão  no  dia  17  de  outubro  de  2021,               
encerrando-se   dia   19   de   outubro   de   2021.   
  

1.   DO   OBJETO     
1.1 .   O  objeto  do  presente  Credenciamento  é  a  permissão  de  caráter  provisório  (Temporada               

2021/2022)   para   a   exploração   de    COMÉRCIO   AMBULANTE   DE   AÇAÍ   COM   CARRINHO.   
1.2.  Os  participantes  credenciados  por  este  Edital  poderão  promover  o  comércio  ambulante  na               

faixa   de   areia,   através   de   equipamento   tipo   carrinho,   da   seguinte   atividade:    a)   AÇAÍ   
1.3.  Os  participantes  deverão  optar,  no  ato  da  inscrição,  pela  atividade  que  pretendem  exercer  e                 

em   qual   praia   desejam   trabalhar.   

  

2   -   CONDIÇÕES   GERAIS     
2.1.  É  permitida  apenas  uma  inscrição  por  requerente  em  um  único  Edital  de  Credenciamento  para                 

a  Temporada  de  Verão  2021/2022,  para  uma  única  atividade  e  para  uma  única  praia,  sendo  assim,                  

o   sistema   bloqueará   uma   nova   inscrição   com   o   mesmo   CPF   já   utilizado   para   realizar   a   inscrição.   

2.1.1  Caso  seja  constatado  mais  de  uma  inscrição,  fica  ciente  o  interessado  que  fica  validada  para                  

participação  do  certame,  a  última  inscrição  realizada,  ainda  que  tenha  ocorrido  o  pagamento  da                

taxa   de   processo   anteriormente   protocolado.   

2.2.   A   inscrição   deverá   ser   protocolada   na   condição   de    PESSOA   FÍSICA.   
2.3.   Dez  por  cento  das  vagas  previstas  neste  Edital  de  Credenciamento  serão  destinadas  às                
pessoas  com  deficiências  físicas.   Caso  seja  sorteado,  deverá  ser  apresentado  pelo  requerente              
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Laudo  médico  com  expressa  referência  ao  código  correspondente  da  Classificação  Internacional  de              

Doenças  -  CID,  nome  do  médico  e  seu  registro  no  Conselho  Regional  de  Medicina  –  CRM                  

(conforme   item   6).   

2.4  .Das  vagas  previstas  neste  Edital  de  Credenciamento,   três  por  cento  das  vagas               
disponibilizadas  por  este  Edital  serão  preenchidas  preferencialmente  por  pessoas  com  mais             
de  60  (sessenta)  anos.   A  porcentagem  de  vagas  previstas  aos  idosos  por  Lei  está  contemplada                 

pela   totalidade   das   vagas   para   cada   praia   oferecidas   por   este   Edital   de   Credenciamento.   

2.5.  Para  os  efeitos  deste  Edital  de  Credenciamento,  os  terrenos  de  marinha  e  seus  acrescidos                 

serão   considerados   como   ÁREA   PÚBLICA.     

2.6.   As    PRAIAS    e   o    NÚMERO   DE   VAGAS    encontram-se   especificados   no    ANEXO   II .     

2.7.  A  Inscrição  e  o  Alvará  de  Licença  concedido  ao  participante  habilitado  são   PESSOAIS  e                 
INTRANSFERÍVEIS.   

2.8  É  expressamente   PROIBIDA  A  VENDA,  A  CESSÃO,  O  ALUGUEL  DO  PONTO ,  assim  como  a                 

TROCA  DOS  PONTOS  sorteados  entre  os  classificados,  o  que,  se  confirmado,  culminará  na               

cassação  do  Alvará  de  Licença,  além  da  aplicação  das  penalidades  previstas  na  Lei  nº  2.496/86,                 

entre   outras   leis   pertinentes.     

2.09 .   É  obrigatória  a  presença  do  requerente  licenciado  no  exercício  da  atividade,  sob  pena  de                 

cassação   do   Alvará   de   Licença,   bem   como   a   suspensão   de   dois   anos   em   próximo   certame   público.   

2.10   Quando  houver  necessidade  do  credenciado  se  ausentar  das  atividades  por  motivo  justificável               

(por  exemplo:  doença),  ele  deverá  comparecer  à  SUSP  para  justificar  sua  ausência,  com               

apresentação  de  atestado  médico.  A  necessidade  de  afastamento  será  analisada  pela  Comissão              

de   Temporada   de   Verão   2021/2022,   não   podendo   o   afastamento   ser   superior   a   10   (dez)   dias.   

2.11   Todo  requerente  está  sujeito  às  condições  fixadas  neste  instrumento  convocatório,  que  faz  Lei                

entre   as   partes.     

2.12  NÃO  SERÁ  CONCEDIDA  À  MESMA  PESSOA  MAIS  DE  1  (UM)  ALVARÁ  DE  LICENÇA                
PARA   EXPLORAÇÃO   DE   ATIVIDADE   DE   COMÉRCIO   AMBULANTE   EM   ÁREA   PÚBLICA.   

2.13  O  sorteio  será  realizado  no  dia  03  de  novembro  de  2021  e  será  transmitido  ao  vivo  no  perfil  da                      

Prefeitura   Municipal   de   Florianópolis   no   Youtube.   

2.14  Após  o  sorteio,  será  divulgada  a  lista  de  classificação  dos  inscritos  sorteados  conforme  o                 

número  de  vagas  disponíveis  em  cada  praia,  bem  como  a  lista  de  suplentes  (a  lista  de  suplentes                   

será   de   até   100%   das   vagas   disponíveis   na   praia).   

2.15  A  constatação  da  ausência  de  documento  obrigatório  implicará  inabilitação  do  sorteado.  Neste               

caso,   o   próximo   na   ordem   da   listagem   de   suplência   assumirá   a   vaga.   
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2.16  Fica  ciente  o  participante  que  em  decorrência  da  pandemia  por  COVID  -  19,  os  editais,  bem                   

como  o  exercício  da  atividade  poderão  ser  suspensos  a  qualquer  tempo,  conforme  orientação  e                

recomendação   dos   órgãos   competentes   

  

3.   DO   PERÍODO   DE   VIGÊNCIA   DO   ALVARÁ   DE   LICENÇA   

3.1.  Este  Edital  de  Credenciamento  concederá  licença  para  o  exercício  de  atividade  comercial  com                

vigência   para   a   Temporada   de   Verão   2021/2022.   

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

vencedores  deste  Edital  de  Credenciamento  iniciará  em  22  de  novembro  de  2021  e  findará  em  17                  

de   abril   de   2022.   

3.3.  Os  Alvarás  de  Licença  somente  serão  liberados  mediante  a  comprovação  do  recolhimento  dos                

tributos   municipais.     

3.4  Poderá  haver  prorrogação  do  prazo  de  vigência  dos  Alvarás  de  Licenças,  decorrentes  deste                

edital,   por   mais   uma   temporada   a   critério   do   Chefe   do   Poder   Executivo.     

3.5   A   temporada   vigente   poderá   ser   prorrogada   a   critério   do   Chefe   do   Poder   Executivo   

  

4.   DA   INSCRIÇÃO   
4.1.   A   inscrição   é   pessoal   e   intransferível.     

4.2.   Os   interessados   deverão   se   inscrever   no   período   de   17/10/2021   até   o   dia   19/10/2021   .   

4.3.  A  inscrição  deverá  ser  realizada   exclusivamente  via  internet  no  site  da  Prefeitura  Municipal  de                 

Florianópolis   :    www.pmf.sc.gov.br   

4.4  A  inscrição  será  realizada  por  meio  do  preenchimento  de  formulário  online.  Ao  final  da  inscrição                  

será  gerada  uma  tarifa  no  valor  de  R$  68,00  (sessenta  e  oito  reais),  devendo  o  pagamento  ser                   

efetuado  no  prazo  estipulado  para  que  haja  a  validação  da  inscrição.  A  ausência  de  qualquer  das                  

informações  requeridas  e/ou  a  ausência  do  pagamento  da  tarifa  de  inscrição  culminará  na               

inabilitação   do   participante.   

4.5  É  permitida  apenas  uma  inscrição  por  requerente  em  um  único  Edital  de  Credenciamento  e  em                  

uma  única  opção  de  praia  para  a  Temporada  de  Verão  2021/2022,  sendo  assim,  o  sistema                 

bloqueará  uma  nova  inscrição  com  o  mesmo  CPF  já  utilizado  para  realizar  a  inscrição.  A                 

protocolização  do  pedido  de  inscrição  depende  do  recolhimento  da  taxa  correspondente,  que              

deverá  ser  anexada  ao  processo.  Caso  seja  constatada  mais  de  uma  inscrição,  fica  ciente  o                 

interessado  que  fica  validada  para  participação  do  certame,  a  última  inscrição  realizada,  ainda  que                

tenha   ocorrido   o   pagamento   da   taxa   de   processo   anteriormente   protocolado.   
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4.6  A  Prefeitura  Municipal  de  Florianópolis  receberá  e  tramitará  os  processos  de  inscrição  para  o                 

presente  edital  devendo  o  requerente  anexar  os  documentos  exigidos  de  forma  digital,  via  portal  da                 

Prefeitura  Municipal  de  Florianópolis,  ficando  o  participante  ciente  de  que  a  apresentação  da               

totalidade  dos  documentos  obrigatórios  é  de  sua  exclusiva  responsabilidade  e  que  a  ausência  de                

tais   documentos   culminará   na   sua   inabilitação.   

4.7.  A  lista  das  inscrições  deferidas  será  divulgada  no  site  da  Prefeitura  Municipal  de  Florianópolis:                 

www.pmf.sc.gov.br ,no   dia   27   de   outubro   de   2021.   

4.8  O  prazo  de  recurso  da  lista  de  inscritos  será  no  dia  28  de  outubro  de  2021,  via  portal  da                      

Prefeitura   Municipal   de   Florianópolis,   anexando   digitalmente   as   razões   do   recurso.   

4.9   Serão   analisados   apenas   os   recursos   anexados   no   dia   28   de   outubro   de   2021.   

4.10.   O   resultado   dos   recursos   será   divulgado   no   dia   29   de   outubro    de   2021.   

  

5.   DAS   VEDAÇÕES   
5.1.    É    vedada   a   inscrição   neste   Edital    de   participante   que   seja:     

a)  Cônjuge,  companheiro  ou  parente  em  linha  reta  ou  em  linha  colateral  até  o  4º  grau  de  membro                    

ou   colaborador   da   Comissão   de   Verão   2021/2022;     

b)    Servidor   público   (Municipal,   Estadual   Ou   Federal)   ou;     

c)  Para  a  prática  dos  atos  da  vida  civil,  absolutamente  incapaz,  relativamente  incapaz  e/ou               

legalmente  impedidos,  por  efeito  de  condenação  penal  e/ou  por  se  tratar  de  estrangeiro  irregular  no                 

Brasil.     

d)   Menores   de   18   (dezoito)   anos.   

5.2.   O  participante  que  apresentar  inscrição  que  afronte  o  disposto  nas  cláusulas  de  vedação  está                 

automaticamente   desclassificado.   

  

6.   DOS   DOCUMENTOS   PARA   HABILITAÇÃO   
6.1.  Após  a  realização  do  sorteio,   os  inscritos  que  foram  sorteados  (titulares  e  suplentes)                
deverão  anexar  digitalmente  ao  processo  de  inscrição,  via  portal  da  Prefeitura  Municipal  de               
Florianópolis  toda  a  documentação  exigida  (perfeitamente  legível)  nos  dias  08/11/2021  a             
10/11/2021,   impreterivelmente.   
6.2.  O  requerente  que  não  apresentar  qualquer  dos  documentos  constantes  da  lista  de               

documentação   obrigatória   para   habilitação   será   automaticamente    INABILITADO .     

6.3.  Em  caso  de  fraude,  omissão,  falsificação,  declaração  inidônea  ou  qualquer  outro  tipo  de                

irregularidade,   será   cancelada   a   inscrição   e   o   requerente   será   eliminado   do   certame.     
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6.4  Na  hipótese  em  que  ocorrer  a  inabilitação  ou  eliminação  do  titular  sorteado  para  uma  das  vagas                   

constantes   do   Edital,   assumirá   o   suplente   habilitado,   conforme   a   ordem   de   sorteio   da   lista.   

  

7.   DOCUMENTAÇÃO   OBRIGATÓRIA     
7.1    DO   PARTICIPANTE   NA   CONDIÇÃO   DE   PESSOA   FÍSICA   

a)   Documento   de   identidade   válido,   com   foto;   

a1)  SERÃO  CONSIDERADOS  DOCUMENTOS  DE  IDENTIDADE:  Carteiras  expedidas  pelos           

Comandos  Militares,  pela  Secretaria  de  Segurança  Pública,  pelos  Institutos  de  Identificação  e  pelos               

Corpos  de  Bombeiros  Militares;  Carteiras  expedidas  pelos  órgãos  fiscalizadores  de  exercício             

profissional  (Ordens,  Conselhos,  etc.);  Passaporte;  Certificado  de  Reservista;  Carteiras  Funcionais            

expedidas  por  órgãos  públicos,  que  por  Lei  Federal,  valham  como  identidade;  Carteira  de  Trabalho;                

Carteira   Nacional   de   Habilitação   (modelo   com   foto).   

a2)  NÃO  SERÃO  ACEITOS  COMO  DOCUMENTOS  DE  IDENTIDADE:  Certidões  de  Nascimento,             

CPF,  Título  Eleitoral,  Carteira  de  Motorista  (modelo  sem  foto),  Carteira  de  Estudante,  Carteiras               

Funcionais   sem   valor   de   identidade,   nem   documentos   ilegíveis,   não   identificáveis   e/ou   danificados.   

b)   Foto/desenho   do   modelo   do   carrinho   adotado,   para   fins   de   avaliação,   considerando   o    ANEXO   III ;     

c)   Comprovante   de   Situação   Cadastral   –   CPF   

https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp   

c)   Certidões   de   Antecedentes   Criminais:     

Estadual    https://esaj.tjsc.jus.br/esaj/portal.do?servico=810100     e     

Federal    https://www2.trf4.jus.br/trf4/processos/certidao/index.php   

d)  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   

e)  Atestado  de  saúde  para  trabalhar  com  manipulação  de  alimentos  (Decreto  Estadual  nº               

31.455/87)   com   validade   máxima   de   01   ano;   

f)  Certificado  de  Curso  de  manipulação  de  alimentos,  nos  termos  do  art.  30,  §1º  da  Lei  nº  6.320/83                    

e  Decreto  nº  14.782/15,  com  validade  de  02  anos  ( obs:  Serão  aceitas  disciplinas  cursadas  em                 
cursos  técnicos,  de  extensão  e  cursos  universitários  de  áreas  afins,  desde  que  devidamente               
comprovado   através   do   histórico   escolar);   
g)   Certificado   de   Microempreendedor   Individual   (MEI).   

h)   ANEXO   I   devidamente   assinado   pelo   participante.   

Parágrafo  Primeiro  -  Será  considerada  válida  a  certidão  emitida  dentro  de  90  (noventa)  dias  da  sua                  

apresentação,  desde  que  a  mesma  não  descreva  expressamente  o  seu  prazo  de  validade  e/ou  se                 

legislação   específica   não   defina   prazo   diverso.   
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Parágrafo  Segundo  –  Os  participantes  ficam  obrigados  a  apresentarem  toda  documentação  exigida              

no   edital,   ainda   que   apresentem   alguma   restrição,   sob   pena   de   inabilitação.   

Parágrafo  Terceiro   –   Não  serão  aceitos  protocolos  de  processos  administrativos  questionando             

débitos   no   âmbito   da   Prefeitura   Municipal   de   Florianópolis.   

7.2   DOCUMENTOS   ADICIONAIS  E  OBRIGATÓRIOS  DO  PARTICIPANTE  COM  DEFICIÊNCIA           
FÍSICA:   
a)  A  pessoa  com  deficiência  (PcD)  se  sorteada  entregará,  conforme  item  6.1:  Laudo  Médico,  que                 

deverá  atestar  o  tipo  de  necessidade  especial  ou  o  seu  grau  de  deficiência,  bem  como  as                  

condições  de  aptidão  para  o  trabalho,devendo  atestar  ainda  com  expressa  referência  ao  código               

correspondente  da  Classificação  Internacional  de  Doenças  -  CID,  sendo  obrigatório  conter  o              

carimbo  com  indicação  do  nome  do  médico  e  seu  registro  no  Conselho  Regional  de  Medicina  –                  

CRM.   

Parágrafo  Primeiro  -  O  Laudo  Médico  deverá  ser  legível,  sob  pena  de  não  ser  considerado  válido,                  

e  deverá  ser  expedido  no  prazo  máximo  de  90  (noventa)  dias  antes  do  término  das  inscrições.   A                   
deficiência  não  pode  impedir  o  exercício  da  função  e  o  médico  deverá  atestar  que  o                 
requerente  é  capaz  de  exercer  a  atividade  na  praia.   DEVENDO  ATESTAR  SE  O  GRAU  OU                 

NÍVEL  DE  DEFICIÊNCIA  É  COMPATÍVEL  COM  AS  ATIVIDADES  QUE  O  INTERESSADO  IRÁ              

EXERCER   
Parágrafo  Segundo  -  Não  serão  considerados,  para  fins  de  habilitação  nesta  categoria,  os               

documentos  de  benefícios  de  invalidez  concedidos  pelo  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social  -               

INSS,   ou   de   qualquer   outro   órgão   público   ou   privado.   

Parágrafo  Terceiro  -  As  informações  prestadas  no  ato  de  inscrição  serão  de  inteira               
responsabilidade  do  candidato,  que  responderá  civil  e  criminalmente  (Decreto-Lei  n o 2.848,            
de   7   de   dezembro   de   1940)   pelo   seu   teor.   
  

8.   DOS   TRIBUTOS   DEVIDOS   
8.1.  O  exercício  da  atividade  comercial  objeto  do  presente  Edital  de  Credenciamento  implica  o                

pagamento  dos  tributos  municipais  previstos  na  Consolidação  das  Leis  Tributárias  do  Município  de               

Florianópolis   –   Lei   Complementar   nº   007/97,   bem   como   de   outras   taxas   indicadas   neste   Edital.     

8.2.   Os   licenciados   deverão   recolher   as   seguintes   taxas:     

a)   Taxa   de   Licença   para   o   Comércio   Ambulante   (T.L.C.A.);     

b)   Taxa   de   Licença   de   Utilização   de   Logradouro   Público   (T.L.U.L.P.);     

c)   Taxa   de   Coleta   de   Lixo   (T.C.L.);   

d)   Taxa   de   Expediente   (T.Exp)     

Av.   Rio   Branco   611,   Centro   -   Florianópolis   
6   

  
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
07/10/2021

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3046

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: EVERSON MENDES 

 
         CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



  

8.3.  Os  valores  das  taxas  municipais  estão  indicados  no  ANEXO  III  deste  Edital  e  deverão  ser                  

adimplidos   pelo   credenciado   no   ato   da   retirada   do   Alvará   de   Licença.     

8.4.  O  ambulante  classificado  deverá  dirigir-se  à  sede  da  Comcap,  situada  na  Rua  14  de  julho,  375,                   

bairro  Estreito,  Florianópolis/SC,   nos  dias  22  de  novembro  a  24  de  novembro  de  2021,  das  8h  às                   

18h,    para   a   retirada   da   respectiva   taxa   de   lixo.   

8.5.  O  ambulante  deverá  comparecer  munido  do  CMC  e  Alvará  e/ou  Taxa  emitida  pela                

Superintendência  de  Serviços  Públicos.  Após  o  pagamento  da  taxa  de  lixo,  o  ambulante  deverá                

comparecer  ao  almoxarifado  da  Comcap,  para  a  retirada  dos  sacos  de  lixo,  para  utilização  durante                 

a   temporada.   

8.6.  O  ambulante  receberá,  após  a  comprovação  do  pagamento,  sacos  de  lixo  de  50  litros,  na  cor                   

padrão   da   Comcap.   

  

9.   CRITÉRIOS   DE   SELEÇÃO   
9.1.  O  credenciamento  dos  participantes  se  dará  através  de  sorteio  no  dia   03  de  novembro  de                  
2021.   

9.2  O  sorteio  dos  pontos  será  eletrônico  e  divulgado  pela  internet  no  site  da  Prefeitura  Municipal  de                   

Florianópolis.   Caso   haja   possibilidade,   será   feita   a   transmissão   em   tempo   real   do   sorteio.   

9.3.   Não   haverá   participação   presencial   dos   inscritos   no   sorteio.     

9.4.   O   sorteio   será   transmitido   ao   vivo   pelo   perfil   da   Prefeitura   no   Youtube.  

9.5.   A   gravação   do   sorteio   ficará   disponível   no   perfil   da   Prefeitura   no   Youtube,   assim   que   possível.   

9.6.   Os   sorteados   terão   seus   documentos   de   habilitação   analisados   após   o   sorteio.     

9.7.  Serão  sorteados  participantes  para  compor  a  lista  de  vagas  de  suplência,  em  número                

correspondente  a  100%  (cem  por  cento)  das  vagas  disponíveis  no  Edital,  a  fim  de  preencher                 

eventuais   vagas   remanescentes.     

9.8.   Os   sorteios   seguirão   a   ordem   de   praias   contidas   no    ANEXO   II .   

9.9.  Os  participantes  com  deficiência  e  idosos  estarão  sujeitos  aos  mesmos  critérios  de  seleção  e                 

habilitação  que  os  demais  participantes.  Aqueles  requerentes  que  se  inscreverem  na  condição  de               

pessoa  com  deficiência,  bem  como  o  idoso  concorrerão  apenas  às  vagas  reservadas  para  sua                

modalidade.   

9.10   .A   lista   de   sorteados   será   divulgada   no   site   da   Prefeitura   no   dia   05   de   novembro   de   2021.   

9.11  O  prazo  de  recurso  da  lista  de  sorteados  será  no  dia  06  de  novembro  de  2021,  anexando  as                     

razões   do   recurso   no   processo   de   inscrição,   via   portal   da   Prefeitura   Municipal   de   Florianópolis.   
9.12   Serão   analisados   apenas   os   recursos   anexados   ao   processo   conforme   item   9.11.   
9.13   O   resultado   dos   recursos   será   divulgado   no   dia   07   de   novembro   de   2021.   
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10.   DA   ANÁLISE   DA   DOCUMENTAÇÃO   DOS   SORTEADOS   
10.1  À  Comissão  coordenada  pela  Superintendência  de  Serviços  Públicos  cabe  a  análise  dos               

documentos   de   habilitação   dos   participantes   que   forem   sorteados.     

10.2.  Serão  considerados  HABILITADOS  os  participantes  que  forem  sorteados  e  que  tenham              

apresentado   toda   a   documentação   obrigatória   indicada   no   item   7   deste   Edital.   

10.3  A  lista  dos  habilitados  após  a  análise  da  documentação  dos  sorteados  será  divulgada  no  dia                  

16   de   novembro   de   2021   no    site    da   Prefeitura.   
10.4  O  prazo  de  recurso  da  lista  de  habilitados  será  no  dia  17  de  novembro  de  2021,  o  requerente                     

deverá  anexar  as  razões  do  recurso  no  processo  de  inscrição,  via  portal  da  Prefeitura  Municipal  de                  

Florianópolis.   

10.5   Serão   analisados   apenas   os   recursos   enviados   no   dia   17   de   novembro   de   2021.   
10.6   O   resultado   dos   recursos   será   divulgado   no   dia   18/11/2021.   
  

11.   DA   HOMOLOGAÇÃO   
11.1.  Uma  vez  elaborada  a  Lista  dos  Habilitados  em  sorteio,  o  resultado  será  submetido  ao                 

Superintendente  de  Serviços  Públicos  e  à  Secretária  de  Segurança  Pública  para   HOMOLOGAÇÃO              
DO  RESULTADO   no  dia  19  de  novembro  de  2021,  e  a  subsequente  publicação  do  ato  no  Diário                   

Oficial   do   Município   e   no   site   da   Prefeitura   Municipal   de   Florianópolis.     

  

12.   DAS   VAGAS   REMANESCENTES   
12.1.  As  vagas  remanescentes,  decorrentes  da  ausência  de  inscritos  ou  não  preenchimento,              

poderão   ser   objeto   de   novo   Edital   de   Credenciamento.  

  

13.   DAS   DISPOSIÇÕES   GERAIS   PARA   O   COMÉRCIO   
13.1.   DAS   OBRIGAÇÕES   DOS   PERMISSIONÁRIOS     
13.1.1.    São   deveres   e   obrigações   dos   permissionários:     

I  -  Acatar  e  respeitar  as  normas  do  presente  edital,  bem  como  todas  as  diretrizes  da  SUSP,                   

fornecendo,  com  veracidade,  os  elementos  de  informação  e  os  esclarecimentos  solicitados  pelos              

funcionários   municipais   em   missões   de   fiscalização   ou   de   organização   da   gestão   dos   mesmos;     

II  -  É  obrigação  do  candidato,  no  ato  da  inscrição,  ler  todas  as  condições  descritas  no  edital,  para                    

certificar-se  se  na  praia  pretendida  existe  vaga  para  a  atividade,  e  se  há  reserva  de  vagas  tanto                   

para   idoso   ou   portadores   de   deficiência.   

III   -   Atender,   no   prazo   fixado,   às   determinações   da   SUSP;     
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IV  -  Portar  o  Alvará  de  Licença  da  SUSP  e  a  Autorização  Sanitária  em  documento  original  e  legível                    

durante   toda   a   temporada;     

V-   Respeitar   o   período   máximo   de   funcionamento   das   07   às   20   horas.   

13.1.2.   A   não   realização   da   atividade   até   o    dia   28/11/2021    implicará   vacância   da   vaga.     

13.1.3.  O  participante  sorteado  e  habilitado  que  optar  pela  desistência  do  certame  deverá               

comunicar,   por   meio   de   processo,   no   período   17   de   novembro   de   2021.   
13.1.4.  O  encerramento  do  exercício  das  atividades,  após  o  prazo  de  desistência,  não  implica                

cancelamento   do   pagamento   das   taxas.     

13.1.5 .   Todo  vendedor  ambulante  licenciado  e  assistentes  (quando  houver)  deverão  portar,  durante              

todo  o  período  de  trabalho,  um  documento  de  identificação  pessoal  com  foto  e  estar  trajado  com  o                   

uniforme   (camiseta),   quando   fornecido   pela   SMSP/SUSP.     

13.1.6.  O  credenciado  fica  obrigado  a  permitir  que  os  fiscais  de  serviços  públicos  municipais                

tenham  acesso  aos  carrinhos  mediante  a  apresentação  de  sua  identidade  funcional  aos              

encarregados   presentes   no   local,   sob   pena   de   sofrer   as   penalidades   previstas   neste   edital.   

13.1.7.   É   vedado   ao   participante   credenciado:     

I  -  Incorrer  em  desvio  de  finalidade  ou  alteração  da  atividade  comercial  na  unidade  por  parte  do                   

credenciado,   em   violação   à   disposição   editalícia;     

II  -  Locação,  sublocação,  cessão,  arrendamento  total  ou  parcial  ou  transferência  a  terceiros,  por                

qualquer   que   seja   o   meio,   da   área   objeto   da   concessão;    

III   -   Prática   ilegal   de   ligação   clandestina   de   água   e   eletricidade;     

IV   -   Alteração   do   local   de   instalação   dos   equipamentos;     

V   -   Utilização   de   equipamentos   de   sonorização;     

VI  -  Uso  de  outro  tipo  de  equipamento,  a  não  ser  o  especificado  no  ANEXO  III  deste  Edital  de                     

Credenciamento;     

VII   -   exercer   suas   atividades   além   do   horário   máximo   permitido.     

VIII   -   O   carrinho   a   ser   utilizado   deve   apresentar-se   em   boas   condições   de   uso.     

IX  -  O  carrinho  deve  ser  devidamente  preparado  para  o  comércio  antes  de  iniciar  as  atividades  em                   

faixa   de   areia   da   praia.     

X  -  O  credenciado  deverá  retirar  da  praia  diariamente,  logo  após  o  período  de  funcionamento,  todo                 

equipamento   utilizado   em   seu   comércio.     

XI  -  O  credenciado   não  poderá   permanecer  estacionado  em  frente  de  fachadas  de  restaurantes,                

bares  e  tendas  de  alimentos,  respeitando  raio  de  50  m  (cinquenta  metros)  a  partir  destes                 

comércios.     

XII   -   Os   credenciados   deverão   portar   durante   todo   o   período   de   trabalho:     
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a)   Alvará   de   Licença   emitido   pela   SMSP/SUSP,   original   e   legível;     

b)   documento   de   identificação   pessoal,   com   foto;     

c)   Atestado   de   Saúde   para   manipulador   de   alimentos   atualizado   (máximo   seis   meses);     

d)   Uniforme   (camiseta).     

13.1.8.  Os  equipamentos  móveis  não  poderão  permanecer  na  faixa  de  areia  durante  o  período  não                 

licenciado   (20:01   às   07:59),   sob   pena   de   sofrer   as   sanções   previstas   neste   Edital.   

13.1.9.   O  credenciado  não  poderá  permanecer  parado,  salvo  quando  estiver  prestando             
atendimento   ao   consumidor,   sob   pena   de   multa   no   valor   de   1   (um)   salário-mínimo.   
  

14.   DOS   RESÍDUOS   (LIXO)     
14.1 .   Todo  o  comércio  em  ponto  fixo  deverá  estar  provido  de  sacos  plásticos  para  o                 

acondicionamento   de   seus   resíduos   (lixo).     

14.2.  Toda  vez  que  a  lixeira  estiver  cheia,  os  resíduos  deverão  ser  acondicionados,  amarrados  e                 

depositados   em   ponto   adequado   para   a   coleta,   conforme   indicação   da   COMCAP.     

14.3.    É   proibido   o    despejo   de   águas   servidas   diretamente   no   meio   ambiente.   

14.4.  O  Licenciado  comerciante  de  açaí  deverá  fornecer  o  nome  da  empresa  do  fornecedor  do                 

produto,   endereço   e   CNPJ,   quando   solicitado   pelas   fiscalizações.   

  

15.   DA   HIGIENE     
15.1.  Dispor  de  sabonete  líquido,  papel  toalha  descartável  e  álcool  a  70%  para  correta  higienização                 

das   mãos.     

15.2.  Os  produtos  que  necessitarem  ser  mantidos  sob  refrigeração  devem  ser  conservados  à               

temperatura   igual   ou   inferior   a   7ºC.     

15.3.  O  ambulante  deverá  portar  o  Atestado  de  Saúde  de  “apto  para  exercer  atividade  de                 

manipulador   de   alimentos”,   à   disposição   da   Divisão   de   Vigilância   Sanitária.     

  

16.   DAS   REGRAS   PARA   MANIPULAÇÃO   DE   ALIMENTOS   
16.1 .   Os  manipuladores  de  alimentos  devem  apresentar  rigoroso  asseio  pessoal,  utilizar  uniforme              

de  cor  clara  (jaleco  ou  avental),  ter  os  cabelos  completamente  protegidos,  unhas  sem  esmalte,                

curtas   e   limpas   e   não   utilizar   adornos.     

16.2.  Os  manipuladores  de  alimentos  devem  higienizar  as  mãos  constantemente  e  sempre  que               

tocarem   em   lixo,   dinheiro   ou   outros   locais   ou   objetos   não   higienizados.     

16.3.  Os  alimentos  devem  estar  protegidos  contra  poeira,  areia  e  vetores  (insetos)  e  devem  ser                 

mantidos   nas   condições   de   temperatura   e   armazenamento   indicadas   pelo   fabricante.     
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16.4.   Somente   deve   ser   utilizado   gelo   de   água   potável   e   mantido   livre   de   contaminações.    

16.5.  As  caixas  térmicas  utilizadas  devem  apresentar  bom  estado  de  conservação  e  limpeza  e                

permitir   completa   vedação.     

16.6.  Os  utensílios  utilizados  para  manipulação  de  alimentos  devem  ser  de  material  de  fácil                

higienização,  resistentes  à  corrosão,  lisos  e  impermeáveis.  Fica  proibido  o  uso  de  utensílios  de                

madeira   (Somente   será   permitida   a   oferta   ao   consumidor   de   utensílios   descartáveis).     

  
17.   DAS   CARACTERÍSTICAS   DO   CARRINHO     
17.1.  O  carrinho  utilizado  para  a  venda  dos  produtos,  além  de  receber  tratamento  anti  ferrugem,                 

deve   atender   às   seguintes   características:     

a)   Roda   em   alumínio   com   pneus   em   borracha   com   câmaras   de   ar,   aro   20”;     

b)   Caixas   (internas   e   externas)   em   poliestireno,   com   isolamento   entre   as   caixas   em   poliuretano;     

c)   Tampa   com   borracha   de   vedação;     

d)   Suporte   incorporado   ao   carrinho,   para   lixeira   e   guarda-sol;     

e)   Identificação   da   empresa   fabricante   do   produto   comercializado;     

17.2.  O  requerente  deve  apresentar,  na  data  da  entrega  da  documentação,  a  foto  do  modelo  do                  

carrinho  a  ser  adotado  pela  empresa  requerente  para  fins  de  avaliação  pela  comissão  e  posterior                 

identificação,   conforme    ANEXO   III .     

  

18.   DAS   PENALIDADES     
18.1.   As  irregularidades  e  infrações  cometidas  pelos  Licenciados  para  pontos  fixos  instalados  em               

faixa  de  areia  da  praia  e  demais  licenciados  ambulantes,  estarão  sujeitas  às  penalidades  previstas                

pela  Lei  nº  1.224/1974  do  Código  de  Posturas  Municipal,  pela  Lei  nº  2.496/1986  do  Comércio                 

Ambulante,   entre   outras   normativas   pertinentes.     

18.2.  O  não  cumprimento  dos  critérios  estabelecidos  neste  Edital  de  Credenciamento  e  o  não                

cumprimento  da  Legislação  Municipal  que  ampara  a  matéria  poderão  acarretar  advertência             

formalizada  através  de  comunicação,  autuação,  suspensão  temporária  da  atividade,  apreensão  do             

material  e  cassação  do  Alvará  de  Licença  e  perda  do  direito  de  participação  em  edital  similar  pelos                   

próximos   dois   anos,   dependendo   da   gravidade   da   infração.   

18.3.  O  Alvará  encontrado  em  poder  de  terceiro,  por  agente  fiscal,  será  imediatamente  recolhido,                

uma   vez   que   o   credenciado   deve   exercer   pessoalmente   a   atividade   para   o   qual   foi   licenciado.     

18.4.  Aos  licenciados  que  ao  final  da  temporada  não  retirarem  os  equipamentos  e/ou  os  materiais                 

do   seu   local   de   trabalho,   será   aplicada   multa   de   1   (um)   salário-mínimo   (SM).     
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18.5 .   A  inobservância  dos  requisitos  gerais  para  manipulação  de  alimentos  exigidos  pela  Vigilância               

Sanitária   acarretará   pena   de   advertência,   apreensão   e/ou   inutilização   dos   produtos   e/ou   multa.     

18.6.  A  ocorrência  de  infração  sanitária  grave  ou  gravíssima  acarretará  a  perda  imediata  do  Alvará                 

de   Licença.     

18.7.  As  infrações  dos  dispositivos  constantes  deste  edital,  cujos  valores  não  estejam              

expressamente  definidos  em  lei,  serão  punidas  com  multas  no  valor  de  01  (um)  salário-mínimo                

(SM),   sem   prejuízo   das   responsabilidades   criminal   e   civil   cabíveis.   

18.8  Nas  reincidências,  as  multas  serão  cominadas  em  dobro.  Será  considerado  reincidente  todo               

aquele   que   violar   novamente   um   mesmo   preceito   legal,   por   cuja   infração   já   tenha   sido   condenado.     

18.9.  O  pagamento  da  multa  não  eximirá  o  credenciado  do  cumprimento  dos  dispositivos  legais                

violados.     

  

19.   CALENDÁRIO   DAS   ATIVIDADES,   PRAZOS   E   DISPOSIÇÕES   FINAIS   
19   .1.   Calendário   das   atividades   e   prazos:     
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ATIVIDADE   DATA   DE   INÍCIO  DATA   DE   FIM   

Inscrições   online   17/10/21   19/10/21   

Divulgação   da   Lista   das   Inscrições   deferidas   27/10/21   

Prazo   de   recurso   dos   inscritos   28/10/21   

Resultado   do   recurso   da   Lista   de   inscritos   29/10/21   

Sorteio     03/11/21   

Divulgação   da   lista   de   sorteio   05/11/21   

Recurso   da   lista   de   sorteados   06/11/21   

Resultado   dos   recursos   do   sorteio   07/11/21   

Entrega   dos   documentos   após   sorteio   08/11/21   10/11/21   

Divulgação   da   lista   dos   habilitados   após   análise   da   documentação  16/11/21   

Prazo   de   Recurso     17/11/21   

Resultado   18/11/21   

Homologação   19/11/21   

Retirada   da   Taxa   de   Lixo   na   Comcap   22/11/21   24/11/21   

Início   do   Alvará   22/11/21   
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20.   DAS   DISPOSIÇÕES   FINAIS   
20.1.  O  comércio  de  característica  sazonal,  decorrente  da  adjudicação  dos  requerentes,  ficará              

sujeito  à  Fiscalização  Municipal,  Estadual  e  Federal,  de  maneira  concorrente,  aplicando-se  ao             

processo   toda   a   legislação   vigente   à   matéria.     

20.2 .   São  autoridades  para  autuar  as  infrações  ambientais,  sanitárias  e  de  posturas              

,respectivamente,  os  Fiscais  de  Meio  Ambiente,  Fiscais  de  Vigilância  Sanitária  ou  de  Saúde  e  os                 

Fiscais  de  Serviços  Públicos,  respeitando-se  as  competências  de  cada  fiscalização,  além  das              

atribuições   inerentes   à   fiscalização   da   Procuradoria   de   Defesa   do   Consumidor.     

20.3.  Os  manipuladores  de  alimentos  licenciados  deverão  atender  às  normas  da  Vigilância              

Sanitária   e   dos   Órgãos   da   Saúde   Federal,   Estadual   e   Municipal.     

20.4.  A  Prefeitura  Municipal  de  Florianópolis  reserva-se  o  direito  de  anular  ou  revogar  o  presente                 

processo,  no  todo  ou  em  parte,  nos  casos  previstos  em  lei  ou  conveniência  administrativa,  técnica                 

ou  financeira,  sem  que  por  isso,  caiba  aos  participantes  direito  à  indenização  ou  reclamação  de                 

qualquer   natureza.    

20.5.  O  Alvará  encontrado  em  poder  de  terceiro,  por  agente  fiscal,  será  imediatamente  recolhido,                

uma   vez   que   o   permissionário   deve   exercer   pessoalmente   a   atividade   para   o   qual   foi   licenciado.     

20.6.  A  cassação  do  Alvará  de  Licença,  o  abandono  do  ponto  e/ou  a  inabilitação  do  credenciado                  

por  qualquer  dos  motivos  previstos  neste  Edital  implicará  vacância  da  vaga,  que  poderá  ser                

preenchida   por   suplente   habilitado,   observando   a   ordem   de   suplência.     

20.7.     As   vagas   remanescentes   poderão   ser   objeto   de   novo   processo   de   credenciamento.     

20.8  Os  permissionários  que  não  retirarem  o  Alvará  de  Licença  até   26/11/2021  para  exercer  a                 

atividade  para  a  qual  foram  habilitados  terão  seu  Alvará  cancelado  e  a  sua  vaga  considerada                 

vacante,   não   isentando-o   do   pagamento   da   taxa.   

20.9  Somente  poderá  iniciar  a  atividade  o  Requerente  que  constar  na  Lista  de  homologação  de                 

Resultado   e   possuir   os   alvarás   legalmente   exigíveis.     

20.10 .   Os  permissionários  que  ferirem  o  presente  Edital  de  Credenciamento  e/ou  as  Posturas               

Municipais,  e  que  tiverem  cassados  os  seus  Alvarás  de  Licença,  não  poderão  participar  de  novas                 

convocações   com   a   mesma   finalidade,   conforme   Artigo   16   da   Lei   nº   2.496/86.   

20.11.  O  não  cumprimento  dos  critérios  estabelecidos  neste  Edital  de  Credenciamento,  bem  como               

o  descumprimento  da  Legislação  Municipal  que  ampara  a  matéria,  poderá  acarretar  advertência              

formalizada  através  de  comunicação,  suspensão  temporária  da  atividade,  apreensão  do  material,             

cassação   do   Alvará   de   Licença   e/ou   multa,   dependendo   da   gravidade   da   infração.     
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20.12.  O  permissionário  que  não  adotar  o  modelo  padrão  do  equipamento  indicado  no   ANEXO  III ,                 

em   suas   dimensões   e   modelo,   terá   seu   alvará   CASSADO.     

20.13.  O  Município  de  Florianópolis  não  se  responsabilizará  por  qualquer  dano,  furto  ou  extravio                

de  qualquer  equipamento  utilizado  nas  praias,  cabendo  ao  credenciado  a  responsabilidade  pelos              

referidos   materiais,   isentando   o   Município   de   qualquer   indenização.     

20.14.  Os  interessados  poderão  solicitar  esclarecimentos,  providências  ou  impugnar  os  termos  do              

presente  Edital,  por  irregularidade  comprovada,  protocolizando  o  pedido  no  Pró-Cidadão            

direcionado  à  SUSP  de  acordo  com  os  prazos  da  Lei  nº  8.666/93,  sendo  dever  de  o  proponente                   

comparecer   no   protocolo   para   a   obtenção   da   resposta.     

20.15  O  Permissionário  cadastrado  como  Microempreendedor  Individual  (MEI)  tem  o  direito  de              

registrar  um  assistente  conforme  Lei  Complementar  128  de  2008.  Este  assistente  deverá  portar               

sempre   seu   documento   pessoal   e   deverá   estar   registrado   junto   ao   MEI.     

20.16  Cabe  ao  requerente  sorteado  verificar  a  documentação  e  os  prazos  que  elas  necessitam                

para  serem  disponibilizadas  após  sua  solicitação.   Necessitando  ser  providenciado  logo  após  o              
candidato   ser   sorteado.   
20.17  Na  data  da  publicação  da  Homologação  do  resultado  final  será  disponibilizado  um  Link  de                 

um  Curso  Online  :  Turismo  em  Florianópolis  –  Qualificação  no  atendimento.  Esse  curso  deverá  ser                 

feito  em  até  15  dias  e  o  certificado  deverá  permanecer  junto  ao  alvará  do  permissionário,  sob  pena                   

do   recolhimento   da   Licença.   

20.18  Será  publicada  no  site  da  prefeitura  no  dia  19  de  novembro  de  2021  uma  normativa  com  as                    

datas  e  locais  para  retirada  das  DAM  (documento  de  arrecadação  municipal)  referente  às  taxas  dos                 

ANEXO   IV   e   também   os   procedimentos   para   retirada   do   alvará   .   

21.   DOS   CASOS   OMISSOS   
21.1 .   Caberá  à  Superintendência  de  Serviços  Públicos  avaliar  e  deliberar  quanto  a  todos  os  casos                 

omissos   e   situações   não   previstas   neste   Edital   de   Credenciamento.     

  

  Florianópolis,   05   de   outubro   de   2021.   

  

  

  

______________________________________   

Márcio   Luiz   Alves   

Superintendente   Municipal   de   Serviços   Públicos   da   
Secretaria   Municipal   de   Segurança   Pública   
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ANEXO   I   

Parte   Integrante   do   Edital   de   Credenciamento   Nº   008/PMF/SMSP/SUSP/2021   
  

  

  
Declaro  estar  ciente  de  que  na  ausência  de  qualquer  dos  documentos  constantes  da  lista  de                 
documentação  obrigatória  para  habilitação  serei  considerado  automaticamente  INABILITADO  do           
certame.   

  

_____________________________   
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1. DOCUMENTOS   OBRIGATÓRIOS   EDITAL   nº   008/2021   
  

❏ a) Cópia   do   RG   com   foto;   

❏ b)  Foto/desenho  do  modelo  do  carrinho  adotado,  para  fins  de  avaliação,  considerando  o               
ANEXO   III ;     

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

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

❏ e)   Certificado   de   Antecedentes   Criminais   Federal     
https://www2.trf4.jus.br/trf4/processos/certidao/index.php   

❏
f)  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   
  

❏ g)  Atestado  de  saúde  para  trabalhar  com  manipulação  de  alimentos  (Decreto  Estadual  nº               
31.455/87)   com   validade   máxima   de   01   ano;   

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

❏ i)   Certificado   de   Microempreendedor   Individual   (MEI).   

❏ j)   ANEXO   I   devidamente   assinado   pelo   participante.   

DOCUMENTOS  OBRIGATÓRIOS   ADICIONAIS   PARA  REQUERENTES  COM       
DEFICIÊNCIA:     

  
□   a)    Laudo   Médico ;   que   deverá   atestar   o   tipo   de   necessidade   especial   ou   deficiência,   bem   
como   as   condições   de   aptidão   para   o   trabalho,   com   expressa   referência   ao   código   
correspondente   da   Classificação   Internacional   de   Doenças   -   CID,   nome   do   médico   e   seu   
registro   no   Conselho   Regional   de   Medicina   –   CRM   
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Assinatura   do   Participante   do   Edital   

ANEXO   II   
(Parte   Integrante   do   Edital   de   Credenciamento   Nº   008/PMF/SMSP/SUSP/2021   

  
NÚMERO   DE   VAGAS   OFERECIDAS   PARA   CARRINHO   DE   AÇAÍ   
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Nº   PRAIAS   VAGA 
S   VAGAS   IDOSOS   VAGAS   DEFICIENTE   

1º   JURERÊ   INTERNACIONAL   4   1   1   

2º   CANASVIEIRAS   4   1   1   

3º   INGLESES   4   1   1   

4º   JURERÊ   TRADICIONAL   3   1   1   

5º   PRAIA   BRAVA   3   1   1   

6º   LAGOINHA   3   1   1   

7º   PRAIA   MOLE   1   1   1   

8º   CAMPECHE   1   1   1   

9º   PRAIA   DO   FORTE   1   1   1   

10º   PONTA   DAS   CANAS   1   1   1   

11º   CACHOEIRA   DO   BOM   JESUS   1   1   1   

12º   SANTINHO   2   1   1   

13º   AÇORES   1   1   1   

14º   DANIELA   2   1   1   

15º   MATADEIRO   1   1   1   

16º   MORRO   DAS   PEDRAS   1   1   1   

17º   NOVO   CAMPECHE   4   1   1   

18º   PÂNTANO   DO   SUL   1   1   1   

19º   PRAINHA   BARRA   DA   LAGOA   1   1   1   

20º   SOLIDÃO   1   1   1   

21º   CANASJURÊ   2   1   1   

TOTAL   42   21   21   

TOTAL   DE   VAGAS     84     

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
07/10/2021

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3046

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: EVERSON MENDES 

 
         CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



  

  

ANEXO   III   

Parte   Integrante   do   Edital   de   Credenciamento   Nº   008/PMF/SMSP/SUSP/2021   

EQUIPAMENTO   
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ANEXO   IV   

Parte   Integrante   do   Edital   de   Credenciamento   Nº   008/PMF/SMSP/SUSP/2021   

  

VALORES   DAS   TAXAS   DE   COMÉRCIO   AMBULANTE   PARA   A     
TEMPORADA   2021/2022   –   AÇAÍ   

  

  
Legenda   
TLCA:   Taxa   Licença   Comércio   Ambulante   

TCL:   Taxa   de   Coleta   de   Lixo   

T.Exp:   Taxa   Expediente   

T.L.P:   Taxa   de   Licença   para   Publicidade   

T.L.U.L.P:   Taxa   de   Licença   Utilização   de   Logradouro   Público     

  

  

Os  valores  correspondem  ao  período  de   22/11/2021  a  17/04/2022,  conforme  consolidação  das              

leis  tributárias  do  município  de  Florianópolis,  Lei  Complementar  nº  007/97,  e  são  fornecidos               

pela   Secretaria   de   Fazenda.   
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Modalidade   Taxas   

  
Açaí   (carrinho)   

  
  

TLCA   (41)   R$   419,32  

TLULP   (42)  R$   419,32  

TCL  R$   504,90  

T.Exp   (21)  R$65,65    

Total  R$   1.409,18    
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 EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 009/PMF/SMSP/SUSP/2021 
 VENDA DE CHORIPAN 

 EDITAL  DE  CREDENCIAMENTO  PARA  EXPLORAÇÃO  TEMPORÁRIA  DE  ATIVIDADE  DE 

 COMÉRCIO  AMBULANTE  DE  CHORIPAN  COM  CARRINHO,  SITUADO  NA  FAIXA  DE  AREIA 

 DAS PRAIAS DE FLORIANÓPOLIS, PARA A TEMPORADA DE VERÃO 2021/2022. 

 A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  FLORIANÓPOLIS  ,  por  meio  da  SUPERINTENDÊNCIA  DE 
 SERVIÇOS  PÚBLICOS  (SUSP)  ,  com  sede  na  Av.  Rio  Branco  611,  Centro,  Florianópolis  -  SC,  torna 

 pública  a  abertura  de  vagas  para  PESSOAS  FÍSICAS  interessadas  em  exercer  a  atividade  de 

 COMÉRCIO  AMBULANTE  DE  CHORIPAN  COM  CARRINHO  ,  para  a  Temporada  de  Verão 

 2021/2022,  em  acordo  com  o  Artigo  15  da  Lei  Orgânica  do  Município  de  Florianópolis, 

 subsidiariamente  pela  Lei  Federal  nº  8.666/93,  Lei  n°  2.496/86,  Lei  Complementar  nº  239/2006  e 

 pelas  especificações  e  condições  descritas  neste  Edital.  As  inscrições  iniciarão  no  dia  17  de 
 outubro de 2021 , encerrando-se dia 19 de outubro de 2021 . 

 1. DO OBJETO 
 1.1  .  O  objeto  do  presente  Credenciamento  é  a  permissão  de  caráter  provisório  (Temporada 

 2021/2022) para a exploração de  COMÉRCIO AMBULANTE DE CHORIPAN COM CARRINHO. 
 1.2.  Os  participantes  credenciados  por  este  Edital  poderão  promover  o  comércio  ambulante  na 

 faixa de areia, através de equipamento tipo carrinho, da seguinte atividade: 

 a) CHORIPAN 

 1.3.  Os  participantes  deverão  optar,  no  ato  da  inscrição,  pela  atividade  que  pretendem  exercer  e 

 em qual praia desejam trabalhar. 

 2 - CONDIÇÕES GERAIS 
 2.1.  É  permitida  apenas  uma  inscrição  por  requerente  em  um  único  Edital  de  Credenciamento  para 

 a  Temporada  de  Verão  2021/2022,  para  uma  única  atividade  e  para  uma  única  praia,  sendo  assim, 

 o sistema bloqueará uma nova inscrição com o mesmo CPF já utilizado para realizar a inscrição. 

 2.1.1  Caso  seja  constatada  mais  de  uma  inscrição,  fica  ciente  o  interessado  que  fica  validada  para 

 participação  do  certame,  a  última  inscrição  realizada,  ainda  que  tenha  ocorrido  o  pagamento  da 

 taxa de processo anteriormente protocolado. 

 2.2. A inscrição deverá ser protocolada na condição de  PESSOA FÍSICA. 
 2.3.  Dez  por  cento  das  vagas  previstas  neste  Edital  de  Credenciamento  serão  destinadas  às 
 pessoas  com  deficiências  físicas.  Caso  seja  sorteado,  deverá  ser  apresentado  pelo  requerente 
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 Laudo  médico  com  expressa  referência  ao  código  correspondente  da  Classificação  Internacional  de 

 Doenças - CID, nome do médico e seu registro no Conselho Regional de Medicina – CRM . 

 2.4.  Das  vagas  previstas  neste  Edital  de  Credenciamento,  três  por  cento  das  vagas 
 disponibilizadas  por  este  Edital  serão  preenchidas  preferencialmente  por  pessoas  com  mais 
 de  60  (sessenta)  anos.  A  porcentagem  de  vagas  previstas  aos  idosos  por  Lei  está  contemplada 

 pela totalidade das vagas para cada praia oferecidas por este Edital de Credenciamento. 

 2.5.  Para  os  efeitos  deste  Edital  de  Credenciamento,  os  terrenos  de  marinha  e  seus  acrescidos 

 serão considerados como ÁREA PÚBLICA. 

 2.6. As  praias  e o  NÚMERO DE VAGAS  encontram-se especificados no  ANEXO II  . 
 2.7.  A  Inscrição  e  o  Alvará  de  Licença  concedido  ao  participante  habilitado  são  PESSOAIS  e 
 INTRANSFERÍVEIS. 
 2.8  É  expressamente  PROIBIDA  A  VENDA,  A  CESSÃO,  O  ALUGUEL  DO  PONTO  ,  assim  como  a 

 TROCA  DOS  PONTOS  sorteados  entre  os  classificados,  o  que,  se  confirmado,  culminará  na 

 cassação  do  Alvará  de  Licença,  além  da  aplicação  das  penalidades  previstas  na  Lei  nº  2.496/86, 

 entre outras leis pertinentes. 

 2.9.  Não  será  concedida  à  mesma  pessoa  física  mais  de  uma  licença  para  exploração  de  comércio 

 ambulante referente ao edital da Temporada de Verão 2021/2022. 

 2.10  .  É  obrigatória  a  presença  do  requerente  licenciado  no  exercício  da  atividade,  sob  pena  de 

 cassação do Alvará de Licença, bem como a suspensão de dois anos em próximo certame público. 

 2.11  .  Quando  houver  necessidade  do  credenciado  se  ausentar  das  atividades  por  motivo  justificável 

 (por  exemplo:  doença),  ele  deverá  comparecer  à  SUSP  para  justificar  sua  ausência,  com 

 apresentação  de  atestado  médico.  A  necessidade  de  afastamento  será  analisada  pela  Comissão 

 de Temporada de Verão 2021/2022, não podendo o afastamento ser superior a 10 (dez) dias. 

 2.12  .  Todo  requerente  está  sujeito  às  condições  fixadas  neste  instrumento  convocatório,  que  faz  Lei 

 entre as partes. 

 2.13  .  NÃO  SERÁ  CONCEDIDA  À  MESMA  PESSOA  MAIS  DE  1  (UM)  ALVARÁ  DE  LICENÇA 
 PARA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMÉRCIO AMBULANTE EM ÁREA PÚBLICA. 
 2.14.  O  sorteio  será  realizado  no  dia  03  de  novembro  de  e  será  transmitido  ao  vivo  no  perfil  da 

 Prefeitura Municipal de Florianópolis no Youtube. 

 2.15  Após  o  sorteio,  será  divulgada  a  lista  de  classificação  dos  inscritos  sorteados  conforme  o 

 número  de  vagas  disponíveis  em  cada  praia,  bem  como  a  lista  de  suplentes  (a  lista  de  suplentes 

 será de até 100% das vagas disponíveis na praia). 

 2.16  A  constatação  da  ausência  de  documento  obrigatório  implicará  na  inabilitação  do  sorteado. 

 Neste caso, o próximo na ordem da listagem de suplência assumirá a vaga. 
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 2.17  Fica  ciente  o  participante  que  em  decorrência  da  pandemia  por  COVID  -  19,  os  editais,  bem 

 como  o  exercício  da  atividade  poderão  ser  suspensos  a  qualquer  tempo,  conforme  orientação  e 

 recomendação dos órgãos competentes. 

 3. DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO ALVARÁ DE LICENÇA 
 3.1.  Este  Edital  de  Credenciamento  concederá  licença  para  o  exercício  de  atividade  comercial  com 

 vigência para a Temporada de Verão 2021/2022. 

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

 vencedores  deste  Edital  de  Credenciamento  iniciará  em  22  de  novembro  de  2021  e  terminará  em 

 17 de abril de 2022. 

 3.3.  Os  Alvarás  de  Licença  somente  serão  liberados  mediante  a  comprovação  do  recolhimento  dos 

 tributos municipais. 

 3.4  Poderá  haver  prorrogação  do  prazo  de  vigência  dos  Alvarás  de  Licenças,  decorrentes  deste 

 edital, por mais uma temporada a critério do Chefe do Poder Executivo. 

 3.5 A temporada vigente poderá ser prorrogada a critério do Chefe do Poder Executivo. 

 4. DA INSCRIÇÃO, DA DOCUMENTAÇÃO E DO PAGAMENTO 
 4.1. A inscrição é pessoal e intransferível. 

 4.2. Os interessados deverão se inscrever no período de 17/10/2021 até o dia 19/10/2021. 

 4.3.  A  inscrição  deverá  ser  realizada  exclusivamente  via  internet  no  site  da  Prefeitura  Municipal  de 

 Florianópolis:  www.pmf.sc.gov.br  . 

 4.4.  A  inscrição  será  realizada  por  meio  do  preenchimento  de  formulário  online.  Ao  final  da 

 inscrição  será  gerada  uma  tarifa  no  valor  de  R$  68,00  (sessenta  e  oito  reais),  devendo  o 

 pagamento  ser  efetuado  no  prazo  estipulado  para  que  haja  a  validação  da  inscrição.  A  ausência  de 

 qualquer  das  informações  requeridas  e/ou  a  ausência  do  pagamento  da  tarifa  de  inscrição 

 culminará na inabilitação do participante. 

 4.5  É  permitida  apenas  uma  inscrição  por  requerente  em  um  único  Edital  de  Credenciamento  e  em 

 uma  única  opção  de  praia  para  a  Temporada  de  Verão  2021/2022,  sendo  assim,  o  sistema 

 bloqueará  uma  nova  inscrição  com  o  mesmo  CPF  já  utilizado  para  realizar  a  inscrição.  A 

 protocolização  do  pedido  de  inscrição  depende  do  recolhimento  da  taxa  correspondente,  que 

 deverá  ser  anexada  ao  processo.Caso  seja  constatado  mais  de  uma  inscrição,  fica  ciente  o 

 interessado  que  fica  validada  para  participação  do  certame,  a  última  inscrição  realizada,  ainda  que 

 tenha ocorrido o pagamento da taxa de processo anteriormente protocolado. 

 4.6  A  Prefeitura  Municipal  de  Florianópolis  receberá  e  tramitará  os  processos  de  inscrição  para  o 

 presente  edital  devendo  o  requerente  anexar  os  documentos  exigidos  de  forma  digital,  via  portal  da 
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 Prefeitura  Municipal  de  Florianópolis,  ficando  o  participante  ciente  de  que  a  apresentação  da 

 totalidade  dos  documentos  obrigatórios  é  de  sua  exclusiva  responsabilidade  e  que  a  ausência  de 

 tais documentos culminará na sua inabilitação. 

 4.7.  A  lista  das  inscrições  deferidas  será  divulgada  no  site  da  Prefeitura  Municipal  de  Florianópolis: 

 www.pmf.sc.gov.br  , no dia 26 de outubro de 2021. 

 4.8  O  prazo  de  recurso  da  lista  de  inscritos  será  no  dia  28  de  outubro  de  2021,  via  portal  da 

 Prefeitura Municipal de Florianópolis, anexando digitalmente as razões do recurso. 

 4.9 Serão analisados apenas os recursos anexados no dia 28  outubro de 2021. 

 4.10. O resultado dos recursos será divulgado no dia 29 de novembro de 2021. 

 5. DAS VEDAÇÕES 
 5.1.  É  vedada a inscrição neste Edital  de participante que seja: 

 a)  cônjuge,  companheiro  ou  parente  em  linha  reta  ou  em  linha  colateral  até  o  4º  grau  de  membro  ou 

 colaborador da Comissão de Verão 2021/2022; 

 b) servidor público (Municipal, Estadual Ou Federal) ou; 

 c)  para  a  prática  dos  atos  da  vida  civil,  absolutamente  incapaz,  relativamente  incapaz  e/ou 

 legalmente  impedidos,  por  efeito  de  condenação  penal  e/ou  por  se  tratar  de  estrangeiro  irregular  no 

 Brasil. 

 d) menores de 18 (dezoito) anos. 

 5.2.  O  participante  que  apresentar  inscrição  que  afronte  o  disposto  nas  cláusulas  de  vedação  está 

 automaticamente inabilitado. 

 6. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
 6.1.  Após  a  realização  do  sorteio,  os  inscritos  que  foram  sorteados  (titulares  e  suplentes),  para 

 as  vagas  constantes  do  presente  Edital,  deverão  anexar  digitalmente  ao  processo  de  inscrição, 
 via  portal  da  Prefeitura  Municipal  de  Florianópolis  toda  a  documentação  exigida 
 (perfeitamente legível) nos dias 08/11/2021 a 10/11/2021, impreterivelmente. 
 6.2.  O  requerente  que  não  apresentar  qualquer  dos  documentos  constantes  da  lista  de 

 documentação obrigatória para habilitação será automaticamente  INABILITADO  . 
 6.3.  Em  caso  de  fraude,  omissão,  falsificação,  declaração  inidônea  ou  qualquer  outro  tipo  de 

 irregularidade, será cancelada a inscrição e o requerente será eliminado do certame. 

 6.4  Na  hipótese  em  que  ocorrer  a  inabilitação  ou  eliminação  do  titular  sorteado  para  uma  das  vagas 

 constantes do Edital, assumirá o suplente habilitado, conforme a ordem de sorteio da lista. 

 7. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: 
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 7.1  DO PARTICIPANTE NA CONDIÇÃO DE PESSOA FÍSICA 
 a) Documento de identidade válido, com foto; 

 a1)  SERÃO  CONSIDERADOS  DOCUMENTOS  DE  IDENTIDADE:  Carteiras  expedidas  pelos 

 Comandos  Militares,  pela  Secretaria  de  Segurança  Pública,  pelos  Institutos  de  Identificação  e  pelos 

 Corpos  de  Bombeiros  Militares;  Carteiras  expedidas  pelos  órgãos  fiscalizadores  de  exercício 

 profissional  (Ordens,  Conselhos,  etc.);  Passaporte;  Certificado  de  Reservista;  Carteiras  Funcionais 

 expedidas  por  órgãos  públicos,  que  por  Lei  Federal,  valham  como  identidade;  Carteira  de  Trabalho; 

 Carteira Nacional de Habilitação (modelo com foto). 

 a2)  NÃO  SERÃO  ACEITOS  COMO  DOCUMENTOS  DE  IDENTIDADE:  Certidões  de  Nascimento, 

 CPF,  Título  Eleitoral,  Carteira  de  Motorista  (modelo  sem  foto),  Carteira  de  Estudante,  Carteiras 

 Funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. 

 b) Foto/desenho do modelo do carrinho adotado, para fins de avaliação, considerando o  ANEXO III  ; 
 c) Comprovante de Situação Cadastral - CPF 

 https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp  ; 

 d) Certidões de Antecedentes Criminais: 

 Estadual  https://esaj.tjsc.jus.br/esaj/portal.do?servico=810100  e 

 Federal  https://www2.trf4.jus.br/trf4/processos/certidao/index.php  ; 

 e)  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  . 

 f)  Atestado  de  saúde  para  trabalhar  com  manipulação  de  alimentos  (Decreto  Estadual  nº  31.455/87) 

 com validade máxima de 01 ano; 

 g)  Certificado  de  Curso  de  manipulação  de  alimentos,  nos  termos  do  art.  30,  §1º  da  Lei  nº  6.320/83 

 e  Decreto  nº  14.782/15,  com  validade  de  02  anos  (obs:  Serão  aceitas  disciplinas  cursadas  em 

 cursos  técnicos,  de  extensão  e  cursos  universitários  de  áreas  afins,  desde  que  devidamente 

 comprovado através do histórico escolar); 

 h) Certificado de Microempreendedor Individual (MEI). 

 i) Anexo I devidamente assinado pelo participante. 

 Parágrafo  Primeiro  -  Será  considerada  válida  a  certidão  emitida  dentro  de  90  (noventa)  dias  da  sua 

 apresentação,  desde  que  a  mesma  não  descreva  expressamente  o  seu  prazo  de  validade  e/ou  se 

 legislação específica não defina prazo diverso. 

 Parágrafo  Segundo  –  Os  participantes  ficam  obrigados  a  apresentarem  toda  documentação  exigida 

 no edital, ainda que apresentem alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

 Parágrafo  Terceiro  –  Não  serão  aceitos  protocolos  de  processos  administrativos  questionando 

 débitos no âmbito da Prefeitura Municipal de Florianópolis. 
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 7.2  DOCUMENTOS  ADICIONAIS  E  OBRIGATÓRIOS  DO  PARTICIPANTE  COM  DEFICIÊNCIA 
 FÍSICA: 
 a)  A  pessoa  com  deficiência  (PcD)  se  sorteada  entregará,  conforme  item  7.1:  Laudo  Médico,  que 

 deverá  atestar  o  tipo  de  necessidade  especial  ou  o  seu  grau  de  deficiência,  bem  como  as 

 condições  de  aptidão  para  o  trabalho,  devendo  atestar  ainda  com  expressa  referência  ao  código 

 correspondente  da  Classificação  Internacional  de  Doenças  -  CID,  sendo  obrigatório  conter  o 

 carimbo  com  indicação  do  nome  do  médico  e  seu  registro  no  Conselho  Regional  de  Medicina  – 

 CRM. 

 Parágrafo  Primeiro  -  O  Laudo  Médico  deverá  ser  legível,  sob  pena  de  não  ser  considerado  válido, 

 e  deverá  ser  expedido  no  prazo  máximo  de  90  (noventa)  dias  antes  do  término  das  inscrições.  A 
 deficiência  não  pode  impedir  o  exercício  da  função  e  o  médico  deverá  atestar  que  o 
 requerente  é  capaz  de  exercer  a  atividade  na  praia.  DEVENDO  ATESTAR  SE  O  GRAU  OU 

 NÍVEL  DE  DEFICIÊNCIA  É  COMPATÍVEL  COM  AS  ATIVIDADES  QUE  O  INTERESSADO  IRÁ 

 EXERCER 

 Parágrafo  Segundo  -  Não  serão  considerados,  para  fins  de  habilitação  nesta  categoria,  os 

 documentos  de  benefícios  de  invalidez  concedidos  pelo  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social  - 

 INSS, ou de qualquer outro órgão público ou privado. 

 Parágrafo  Terceiro  -  As  informações  prestadas  no  ato  de  inscrição  serão  de  inteira 
 responsabilidade  do  candidato,  que  responderá  civil  e  criminalmente  (Decreto-Lei  n 2.848, 
 de 7 de dezembro de 1940) pelo seu teor. 

 8. DOS TRIBUTOS DEVIDOS 
 8.1.  O  exercício  da  atividade  comercial  objeto  do  presente  Edital  de  Credenciamento  implica  o 

 pagamento  dos  tributos  municipais  previstos  na  Consolidação  das  Leis  Tributárias  do  Município  de 

 Florianópolis – Lei Complementar nº 007/97, bem como de outras taxas indicadas neste Edital. 

 8.2. Os licenciados deverão recolher as seguintes taxas: 

 a) Taxa de Licença para o Comércio Ambulante (T.L.C.A.); 

 b) Taxa de Licença de Utilização de Logradouro Público (T.L.U.L.P.); 

 c) Taxa de Coleta de Lixo (T.C.L.) ; 

 d) Taxa de Expediente (T.Exp) 

 8.3.  Os  valores  das  taxas  municipais  estão  indicados  no  Anexo  III  deste  Edital  e  deverão  ser 

 adimplidos pelo credenciado no ato da retirada do Alvará de Licença. 

 8.4.  O  ambulante  classificado  deverá  dirigir-se  à  sede  da  Comcap,  situada  na  Rua  14  de  julho,  375, 

 bairro  Estreito,  Florianópolis/SC,  nos  dias  22  de  novembro  a  24  de  novembro  de  2021,  das  8h  às 

 18h,  para a retirada da respectiva taxa de lixo. 
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 8.5.  O  ambulante  deverá  comparecer  munido  do  CMC  e  Alvará  e/ou  Taxa  emitida  pela 

 Superintendência  de  Serviços  Públicos.  Após  o  pagamento  da  taxa  de  lixo,  o  ambulante  deverá 

 comparecer  ao  almoxarifado  da  Comcap,  para  a  retirada  dos  sacos  de  lixo,  para  utilização  durante 

 a temporada. 

 8.6.  O  ambulante  receberá,  após  a  comprovação  do  pagamento,  sacos  de  lixo  de  50  litros,  na  cor 

 padrão da Comcap. 

 9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 9.1.  O  credenciamento  dos  participantes  se  dará  através  de  sorteio  no  dia  03  de  novembro  de 
 2021. 
 9.2  O  sorteio  dos  pontos  será  eletrônico  e  divulgado  pela  internet  no  site  da  Prefeitura  Municipal  de 

 Florianópolis. Caso haja possibilidade, será feita a transmissão em tempo real do sorteio. 

 9.3. Não haverá participação presencial dos inscritos no sorteio. 

 9.4. O sorteio será transmitido ao vivo pelo perfil da Prefeitura no Youtube. 

 9.5. A gravação do sorteio ficará disponível no perfil da Prefeitura no Youtube, assim que possível. 

 9.6. Os sorteados terão seus documentos de habilitação analisados após o sorteio. 

 9.7.  Serão  sorteados  participantes  para  compor  a  lista  de  vagas  de  suplência,  em  número 

 correspondente  a  100%  (cem  por  cento)  das  vagas  disponíveis  no  Edital,  a  fim  de  preencher 

 eventuais vagas remanescentes. 

 9.8. Os sorteios seguirão a ordem de praias contidas no  Anexo II  . 
 9.9.  Os  participantes  com  deficiência  e  idosos  estarão  sujeitos  aos  mesmos  critérios  de  seleção  e 

 habilitação  que  os  demais  participantes.  Aqueles  requerentes  que  se  inscreverem  na  condição  de 

 pessoa  com  deficiência,  bem  como  o  idoso  concorrerão  apenas  às  vagas  reservadas  para  sua 

 modalidade. 

 9.10. A lista de sorteados será divulgada no site da Prefeitura no dia 05 de novembro de 2021. 

 9.11  O  prazo  de  recurso  da  lista  de  sorteados  será  no  dia  06  de  novembro  de  2021,  anexando  as 

 razões do recurso no processo de inscrição, via portal da Prefeitura Municipal de Florianópolis. 

 9.12 Serão analisados apenas os recursos anexados ao processo conforme item 9.11. 

 9.13 O resultado dos recursos será divulgado no dia 07 de novembro de 2021. 

 10. DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DOS SORTEADOS 
 10.1  À  Comissão  coordenada  pela  Superintendência  de  Serviços  Públicos  cabe  a  análise  dos 

 documentos de habilitação dos participantes que forem sorteados. 

 10.2.  Serão  considerados  HABILITADOS  os  participantes  que  forem  sorteados  e  que  tenham 

 apresentado toda a documentação obrigatória indicada no item 7 deste Edital. 
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 10.3  A  lista  dos  habilitados  após  a  análise  da  documentação  dos  sorteados  será  divulgada  no  dia 

 16 de novembro de 2021 no  site  da Prefeitura. 

 10.4  O  prazo  de  recurso  da  lista  de  habilitados  será  no  dia  17  de  novembro  de  2021,  o  requerente 

 deverá  anexar  as  razões  do  recurso  no  processo  de  inscrição,  via  portal  da  Prefeitura  Municipal  de 

 Florianópolis. 

 10.5 Serão analisados apenas os recursos enviados no dia 17 de novembro de 2021. 

 10.6 O resultado dos recursos será divulgado no dia 18/11/2021. 

 11. DA HOMOLOGAÇÃO 
 11.1.Uma  vez  elaborada  a  Lista  dos  Habilitados  em  sorteio,  o  resultado  será  submetido  ao 

 Superintendente  de  Serviços  Públicos  e  à  Secretaria  de  Segurança  Pública  para  HOMOLOGAÇÃO 
 DO  RESULTADO  no  dia  19  de  novembro  de  2021,  e  a  subsequente  publicação  do  ato  no  Diário 

 Oficial do Município e no site da Prefeitura Municipal de Florianópolis. 

 12. DAS VAGAS REMANESCENTES 
 12.1.  As  vagas  remanescentes,  decorrentes  da  ausência  de  inscritos  ou  não  preenchimento, 

 poderão ser objeto de novo Edital de Credenciamento. 

 13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS PARA O COMÉRCIO 
 13.1. DAS OBRIGAÇÕES DOS PERMISSIONÁRIOS 
 13.1.1.  São deveres e obrigações dos permissionários: 

 I  -  Acatar  e  respeitar  as  normas  do  presente  edital,  bem  como  todas  as  diretrizes  da  SUSP, 

 fornecendo,  com  veracidade,  os  elementos  de  informação  e  os  esclarecimentos  solicitados  pelos 

 funcionários municipais em missões de fiscalização ou de organização da gestão dos mesmos; 

 II  -  É  obrigação  do  candidato,  no  ato  da  inscrição,  ler  todas  as  condições  descritas  no  edital,  para 

 certificar-se  se  na  praia  pretendida  existe  vaga  para  a  atividade,  e  se  há  reserva  de  vagas  tanto 

 para idoso ou portadores de deficiência. 

 III - Atender, no prazo fixado, às determinações da SUSP; 

 IV  -  Portar  o  Alvará  de  Licença  da  SUSP  e  a  Autorização  Sanitária  em  documento  original  e  legível 

 durante toda a temporada; 

 V- Respeitar o período máximo de funcionamento das 07 às 20 horas. 

 13.1.2.  A  não  realização  da  atividade  até  o  dia  28  de  novembro  de  2021  implicará  vacância  da 

 vaga. 

 13.1.3.  O  participante  sorteado  e  habilitado  que  optar  pela  desistência  do  certame  deverá 

 comunicar, por meio de processo, no dia 17 de novembro de 2021. 
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 13.1.4.  O  encerramento  do  exercício  das  atividades,  após  o  prazo  de  desistência,  não  implica 

 cancelamento do pagamento das taxas. 

 13.1.5  .  Todo  vendedor  ambulante  licenciado  e  assistentes  (quando  houver)  deverão  portar,  durante 

 todo  o  período  de  trabalho,  um  documento  de  identificação  pessoal  com  foto  e  estar  trajado  com  o 

 uniforme (camiseta), quando fornecido pela SMSP/SUSP. 

 13.1.6.  O  credenciado  fica  obrigado  a  permitir  que  os  fiscais  de  serviços  públicos  municipais 

 tenham  acesso  aos  carrinhos  mediante  a  apresentação  de  sua  identidade  funcional  aos 

 encarregados presentes no local, sob pena de sofrer as penalidades previstas neste edital. 

 13.1.7. É vedado ao participante credenciado: 

 I  -  Incorrer  em  desvio  de  finalidade  ou  alteração  da  atividade  comercial  na  unidade  por  parte  do 

 credenciado, em violação à disposição editalícia; 

 II  -  Locação,  sublocação,  cessão,  arrendamento  total  ou  parcial  ou  transferência  a  terceiros,  por 

 qualquer que seja o meio, da área objeto da concessão; 

 III - Prática ilegal de ligação clandestina de água e eletricidade; 

 IV - Alteração do local de instalação dos equipamentos; 

 V - Utilização de equipamentos de sonorização; 

 VI  -  Uso  de  outro  tipo  de  equipamento,  a  não  ser  o  especificado  no  Anexo  III  deste  Edital  de 

 Credenciamento; 

 VII - exercer suas atividades além do horário máximo permitido. 

 VIII - O carrinho a ser utilizado deve apresentar-se em boas condições de uso. 

 IX  -  O  carrinho  deve  ser  devidamente  preparado  para  o  comércio  antes  de  iniciar  as  atividades  na 

 faixa de areia da praia. 

 X  -  O  credenciado  deverá  retirar  da  praia  diariamente,  logo  após  o  período  de  funcionamento,  todo 

 equipamento utilizado em seu comércio. 

 XI  -  O  credenciado  não  poderá  permanecer  estacionado  em  frente  de  fachadas  de  restaurantes, 

 bares  e  tendas  de  alimentos,  respeitando  raio  de  50  m  (cinquenta  metros)  a  partir  destes 

 comércios. 

 XI - Os credenciados deverão portar durante todo o período de trabalho: 

 a) Alvará de Licença emitido pela SMSP/SUSP, original e legível; 

 b) documento de identificação pessoal, com foto; 

 c) Atestado de Saúde para manipulador de alimentos atualizado (máximo seis meses); 

 d) Uniforme (camiseta). 

 13.1.8.  Os  equipamentos  móveis  não  poderão  permanecer  na  faixa  de  areia  durante  o  período  não 

 licenciado (20:01 às 07:59), sob pena de sofrer as sanções previstas neste Edital. 
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 13.1.9.  O  credenciado  não  poderá  permanecer  parado,  salvo  quando  estiver  prestando 
 atendimento ao consumidor, sob pena de multa no valor de 1 (um) salário-mínimo. 

 14. DOS RESÍDUOS (LIXO) 
 14.1  .  Todo  o  comércio  em  ponto  fixo  deverá  estar  provido  de  sacos  plásticos  para  o 

 acondicionamento de seus resíduos (lixo). 

 14.2.  Toda  vez  que  a  lixeira  estiver  cheia,  os  resíduos  deverão  ser  acondicionados,  amarrados  e 

 depositados em ponto adequado para a coleta, conforme indicação da COMCAP. 

 14.3. É proibido o  despejo de águas servidas diretamente no meio ambiente. 
 14.4.  O  Licenciado  comerciante  de  choripan  deverá  fornecer  o  nome  da  empresa  do  fornecedor  do 

 produto, endereço e CNPJ, quando solicitado pelas fiscalizações. 

 15. DA HIGIENE 
 15.1.  Dispor  de  sabonete  líquido,  papel  toalha  descartável  e  álcool  a  70%  para  correta  higienização 

 das mãos. 

 15.2.  Os  produtos  que  necessitarem  ser  mantidos  sob  refrigeração  devem  ser  conservados  à 

 temperatura igual ou inferior a 7ºC. 

 15.3.  O  ambulante  deverá  portar  o  Atestado  de  Saúde  de  “apto  para  exercer  atividade  de 

 manipulador de alimentos”, à disposição da Divisão de Vigilância Sanitária. 

 16. DAS REGRAS PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS 
 16.1  .  Os  manipuladores  de  alimentos  devem  apresentar  rigoroso  asseio  pessoal,  utilizar  uniforme 

 de  cor  clara  (jaleco  ou  avental),  ter  os  cabelos  completamente  protegidos,  unhas  sem  esmalte, 

 curtas e limpas e não utilizar adornos. 

 16.2.  Os  manipuladores  de  alimentos  devem  higienizar  as  mãos  constantemente  e  sempre  que 

 tocarem em lixo, dinheiro ou outros locais ou objetos não higienizados. 

 16.3.  Os  alimentos  devem  estar  protegidos  contra  poeira,  areia  e  vetores  (insetos)  e  devem  ser 

 mantidos nas condições de temperatura e armazenamento indicadas pelo fabricante. 

 16.4. Somente deve ser utilizado gelo de água potável e mantido livre de contaminações. 

 16.5.  As  caixas  térmicas  utilizadas  devem  apresentar  bom  estado  de  conservação  e  limpeza  e 

 permitir completa vedação. 

 16.6.  Os  utensílios  utilizados  para  manipulação  de  alimentos  devem  ser  de  material  de  fácil 

 higienização,  resistentes  à  corrosão,  lisos  e  impermeáveis.  Fica  proibido  o  uso  de  utensílios  de 

 madeira. 

 16.7. Somente será permitida a oferta ao consumidor de utensílios descartáveis. 
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 17. DAS CARACTERÍSTICAS DO CARRINHO 
 17.1.  O  carrinho  utilizado  para  a  venda  dos  produtos,  além  de  receber  tratamento  anti  ferrugem, 

 deve atender às seguintes características: 

 a) Roda em alumínio com pneus em borracha com câmaras de ar, aro 20”; 

 b) Caixas (internas e externas) em poliestireno, com isolamento entre as caixas em poliuretano; 

 c)  Tampa com borracha de vedação; 

 d) Suporte incorporado ao carrinho, para lixeira e guarda-sol; 

 e) Identificação da empresa fabricante do produto comercializado; 

 17.2.  O  requerente  deve  apresentar,  na  data  da  entrega  da  documentação,  a  foto  do  modelo  do 

 carrinho  a  ser  adotado  pela  empresa  requerente  para  fins  de  avaliação  pela  comissão  e  posterior 

 identificação, conforme  ANEXO  III  . 

 18. DAS PENALIDADES 
 18.1.  As  irregularidades  e  infrações  cometidas  pelos  Licenciados  para  pontos  fixos  instalados  em 

 faixa  de  areia  da  praia  e  demais  licenciados  ambulantes,  estarão  sujeitas  às  penalidades  previstas 

 pela  Lei  nº  1.224/1974  do  Código  de  Posturas  Municipal,  pela  Lei  nº  2.496/1986  do  Comércio 

 Ambulante, entre outras normativas pertinentes. 

 18.2.  O  não  cumprimento  dos  critérios  estabelecidos  neste  Edital  de  Credenciamento  e  o  não 

 cumprimento  da  Legislação  Municipal  que  ampara  a  matéria  poderão  acarretar  advertência 

 formalizada  através  de  comunicação,  autuação,  suspensão  temporária  da  atividade,  apreensão  do 

 material  e  cassação  do  Alvará  de  Licença  e  perda  do  direito  de  participação  em  edital  similar  pelos 

 próximos dois anos, dependendo da gravidade da infração. 

 18.3.  O  Alvará  encontrado  em  poder  de  terceiro,  por  agente  fiscal,  será  imediatamente  recolhido, 

 uma vez que o credenciado deve exercer pessoalmente a atividade para o qual foi licenciado. 

 18.4.  Aos  licenciados  que  ao  final  da  temporada  não  retirarem  os  equipamentos  e/ou  os  materiais 

 do seu local de trabalho, será aplicada multa de 1 (um) salário-mínimo (SM). 

 18.5  .  A  inobservância  dos  requisitos  gerais  para  manipulação  de  alimentos  exigidos  pela  Vigilância 

 Sanitária acarretará pena de advertência, apreensão e/ou inutilização dos produtos e/ou multa. 

 18.6.  A  ocorrência  de  infração  sanitária  grave  ou  gravíssima  acarretará  a  perda  imediata  do  Alvará 

 de Licença. 

 18.7.  As  infrações  dos  dispositivos  constantes  deste  edital,  cujos  valores  não  estejam 

 expressamente  definidos  em  lei,  serão  punidas  com  multas  no  valor  de  01  (um)  salário-mínimo 

 (SM), sem prejuízo das responsabilidades criminal e civil cabíveis. 
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 18.8.  Nas  reincidências,  as  multas  serão  cominadas  em  dobro.  Será  considerado  reincidente  todo 

 aquele que violar novamente um mesmo preceito legal, por cuja infração já tenha sido condenado. 

 18.9.  O  pagamento  da  multa  não  eximirá  o  credenciado  do  cumprimento  dos  dispositivos  legais 

 violados. 

 19. CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES, PRAZOS E DISPOSIÇÕES FINAIS 
 19.1. Calendário das atividades e prazos: 

 ATIVIDADE  DATA DE INÍCIO  DATA DE FIM 

 Inscrições online  17/10/21  19/10/21 

 Divulgação da Lista das Inscrições deferidas  27/10/21 

 Prazo de recurso dos inscritos  28/10/21 

 Resultado do recurso da Lista de inscritos  29/10/21 

 Sorteio  03/11/21 

 Divulgação da lista de sorteio  05/11/21 

 Recurso da lista de sorteados  06/11/21 

 Resultado dos recursos do sorteio  07/11/21 

 Entrega dos documentos após sorteio  08/11/21  10/11/21 

 Divulgação da lista dos habilitados após análise da documentação  16/11/21 

 Prazo de Recurso  17/11/21 

 Resultado  18/11/21 

 Homologação  19/11/21 

 Retirada da Taxa de Lixo na Comcap  22/11/21  24/11/21 

 Início do Alvará  22/11/21 

 20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 20.1.  O  comércio  de  característica  sazonal,  decorrente  da  adjudicação  dos  requerentes,  ficará 

 sujeito  à  Fiscalização  Municipal,  Estadual  e  Federal,  de  maneira  concorrente,  aplicando-se  ao 

 processo toda a legislação vigente à matéria. 

 20.2  .  São  autoridades  para  autuar  as  infrações  ambientais,  sanitárias  e  de  posturas, 

 respectivamente,  os  Fiscais  de  Meio  Ambiente,  Fiscais  de  Vigilância  Sanitária  ou  de  Saúde  e  os 

 Fiscais  de  Serviços  Públicos,  respeitando-se  as  competências  de  cada  fiscalização,  além  das 

 atribuições inerentes à fiscalização da Procuradoria de Defesa do Consumidor. 

 20.3.  Os  manipuladores  de  alimentos  licenciados  deverão  atender  às  normas  da  Vigilância 

 Sanitária e dos Órgãos da Saúde Federal, Estadual e Municipal. 
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 20.4.  A  Prefeitura  Municipal  de  Florianópolis  reserva-se  o  direito  de  anular  ou  revogar  o  presente 

 processo,  no  todo  ou  em  parte,  nos  casos  previstos  em  lei  ou  conveniência  administrativa,  técnica 

 ou  financeira,  sem  que  por  isso,  caiba  aos  participantes  direito  à  indenização  ou  reclamação  de 

 qualquer natureza. 

 20.5.  O  Alvará  encontrado  em  poder  de  terceiro,  por  agente  fiscal,  será  imediatamente  recolhido, 

 uma vez que o permissionário deve exercer pessoalmente a atividade para o qual foi licenciado. 

 20.6.  A  cassação  do  Alvará  de  Licença,  o  abandono  do  ponto  e/ou  a  inabilitação  do  credenciado 

 por  qualquer  dos  motivos  previstos  neste  Edital  implicará  vacância  da  vaga,  que  poderá  ser 

 preenchida por suplente habilitado, observando a ordem de suplência. 

 20.7. As vagas remanescentes poderão ser objeto de novo processo de credenciamento. 

 20.8.  Os  permissionários  que  não  retirarem  o  Alvará  de  Licença  até  26/11/2021  para  exercer  a 

 atividade  para  a  qual  foram  habilitados  terão  seu  Alvará  cancelado  e  a  sua  vaga  considerada 

 vacante, não isentando-o do pagamento da taxa. 

 20.9.  Somente  poderá  iniciar  a  atividade  o  Requerente  que  constar  na  Lista  de  homologação  de 

 Resultado e possuir os alvarás legalmente exigíveis. 

 20.10  .  Os  permissionários  que  ferirem  o  presente  Edital  de  Credenciamento  e/ou  as  Posturas 

 Municipais,  e  que  tiverem  cassados  os  seus  Alvarás  de  Licença,  não  poderão  participar  de  novas 

 convocações com a mesma finalidade, conforme Artigo 16 da Lei nº 2.496/86. 

 20.11.  O  não  cumprimento  dos  critérios  estabelecidos  neste  Edital  de  Credenciamento,  bem  como 

 o  descumprimento  da  Legislação  Municipal  que  ampara  a  matéria,  poderá  acarretar  advertência 

 formalizada  através  de  comunicação,  suspensão  temporária  da  atividade,  apreensão  do  material, 

 cassação do Alvará de Licença e/ou multa, dependendo da gravidade da infração. 

 20.12.  O  permissionário  que  não  adotar  o  modelo  padrão  do  equipamento  indicado  no  Anexo  III  , 
 em suas dimensões e modelo, terá seu alvará CASSADO. 

 20.13.  O  Município  de  Florianópolis  não  se  responsabilizará  por  qualquer  dano,  furto  ou  extravio  de 

 qualquer  equipamento  utilizado  nas  praias,  cabendo  ao  credenciado  a  responsabilidade  pelos 

 referidos materiais, isentando o Município de qualquer indenização. 

 20.14.  Os  interessados  poderão  solicitar  esclarecimentos,  providências  ou  impugnar  os  termos  do 

 presente  Edital,  por  irregularidade  comprovada,  protocolizando  o  pedido  no  Pró-Cidadão 

 direcionado  à  SUSP  de  acordo  com  os  prazos  da  Lei  nº  8.666/93,  sendo  dever  de  o  proponente 

 comparecer no protocolo para a obtenção da resposta. 

 20.15  O  Permissionário  cadastrado  como  Microempreendedor  Individual  (MEI)  tem  o  direito  de 

 registrar  um  assistente  conforme  Lei  Complementar  128  de  2008.  Este  assistente  deverá  portar 

 sempre seu documento pessoal e deverá estar registrado junto ao MEI. 
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 20.16  Cabe  ao  requerente  sorteado  verificar  a  documentação  e  os  prazos  que  elas  necessitam 

 para  serem  disponibilizadas  após  sua  solicitação.  Necessitando  ser  providenciado  logo  após  o 
 candidato ser sorteado. 
 20.17  Na  data  da  publicação  da  Homologação  do  resultado  final  será  disponibilizado  um  Link  de 

 um  Curso  Online  :  Turismo  em  Florianópolis  –  Qualificação  no  atendimento.  Esse  curso  deverá  ser 

 feito  em  até  15  dias  e  o  certificado  deverá  permanecer  junto  ao  alvará  do  permissionário,  sob  pena 

 do recolhimento da Licença. 

 20.18  Será  publicada  no  site  da  prefeitura  no  dia  19  de  novembro  de  2021  uma  normativa  com  as 

 datas  e  locais  para  retirada  das  DAM  (documento  de  arrecadação  municipal)  referente  às  taxas  dos 

 ANEXO IV e também os procedimentos para retirada do alvará . 

 21. DOS CASOS OMISSOS 
 21.1  .  Caberá  à  Superintendência  de  Serviços  Públicos  avaliar  e  deliberar  quanto  a  todos  os  casos 

 omissos e situações não previstas neste Edital de Credenciamento. 

 Florianópolis, 05 de outubro de 2021. 

 ______________________________________ 

 Márcio Luiz Alves 
 Superintendente Municipal de Serviços Públicos da 

 Secretaria Municipal de Segurança Pública 
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 ANEXO I 
 Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 009/PMF/SMSP/SUSP/2021 

 1.  DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS EDITAL nº 009/2021 

 ❏  a) Cópia do RG com foto; 

 ❏  b)  Foto/desenho  do  modelo  do  carrinho  adotado,  para  fins  de  avaliação,  considerando  o 
 ANEXO III  ; 

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

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

 ❏  e) Certificado de Antecedentes Criminais Federal 
 https://www2.trf4.jus.br/trf4/processos/certidao/index.php 

 ❏  f)  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  ; 

 ❏  g)  Atestado  de  saúde  para  trabalhar  com  manipulação  de  alimentos  (Decreto  Estadual  nº 
 31.455/87) com validade máxima de 01 ano; 

 ❏  h)  Certificado  de  Curso  de  manipulação  de  alimentos,  nos  termos  do  art.  30,  §1º  da  Lei  nº 
 6.320/83 e Decreto nº 14.782/15. 

 ❏  i)  Certificado de Microempreendedor Individual (MEI). 

 ❏  j)  Anexo I devidamente assinado pelo participante. 

 DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS  ADICIONAIS  PARA REQUERENTES 
 COM DEFICIÊNCIA: 

 □ a)  Laudo Médico  ; que deverá atestar o tipo de necessidade  especial ou deficiência, bem 
 como as condições de aptidão para o trabalho, com expressa referência ao código 
 correspondente da Classificação Internacional de Doenças - CID, nome do médico e seu 
 registro no Conselho Regional de Medicina – CRM 

 Declaro  estar  ciente  de  que  na  ausência  de  qualquer  dos  documentos  constantes  da  lista  de 

 documentação  obrigatória  para  habilitação  serei  considerado  automaticamente  INABILITADO  do 

 certame. 

 _____________________________ 

 Assinatura do Participante do Edital 
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 ANEXO II 

 Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 009/PMF/SMSP/SUSP/2021 
 NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS PARA CARRINHO DE CHORIPAN 

 Nº  PRAIAS  VAGAS  VAGAS IDOSOS  VAGAS DEFICIENTE 

 1º  JURERÊ INTERNACIONAL  2  1  1 

 2º  CANASVIEIRAS  3  1  1 

 3º  INGLESES  5  1  1 

 4º  JURERÊ TRADICIONAL  1  1  1 

 5º  PRAIA BRAVA  4  1  1 

 6º  LAGOINHA  5  1  1 

 7º  JOAQUINA  1  -  - 

 8º  BARRA DA LAGOA  1  1  1 

 9º  PRAIA MOLE  1  1  1 

 10º  CAMPECHE  4  1  1 

 11º  PRAIA DO FORTE  1  -  - 

 12º  PONTA DAS CANAS  1  1  1 

 13º  CACHOEIRA BOM JESUS  2  1  1 

 14º  SANTINHO  1  -  1 

 15º  AÇORES  1  1  1 

 16º  DANIELA  3  1  1 

 17º  MATADEIRO  2  1  1 

 18º  MORRO DAS PEDRAS  1  1  1 

 19º  NOVO CAMPECHE  1  1  1 

 20º  PÂNTANO DO SUL  2  1  1 

 21º  PRAINHA BARRA DA LAGOA  1  1  1 

 22º  SOLIDÃO  1  1  1 

 23º  CANASJURÊ  3  1  1 

 TOTAL  47  20  21 

 TOTAL DE VAGAS  88 
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 ANEXO III 
 Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 009/PMF/SMSP/SUSP/2021 
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 ANEXO IV 
 Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 009/PMF/SMSP/SUSP/2021 

 VALORES DAS TAXAS DE COMÉRCIO AMBULANTE PARA A 
 TEMPORADA 2021/2022 – CHORIPAN 

 Modalidade  Taxas 

 Choripan(carrinho) 
 TLCA (41)  R$ 419,32 

 TLULP(42)  R$ 419,32 

 TCL  R$ 504,90 

 T.Exp (21)  R$ 65,65 

 Total  R$ 1.409,18 

 Legenda 
 TLCA: Taxa Licença Comércio Ambulante 

 TCL: Taxa de Coleta de Lixo 

 T.Exp: Taxa Expediente 

 T.L.P: Taxa de Licença para Publicidade 

 T.L.U.L.P: Taxa de Licença Utilização de Logradouro Público 

 Os  valores  correspondem  ao  período  de  22/11/2021  a  17/04/2022,  conforme  consolidação 

 das  leis  tributárias  do  município  de  Florianópolis,  Lei  Complementar  nº  007/97,  e  são  fornecidos 

 pela Secretaria de Fazenda. 
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 EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 010/PMF/SMSP/SUSP/2021 
 VENDA DE COQUETÉIS, SUCOS NATURAIS E INDUSTRIALIZADOS 

 EDITAL  DE  CREDENCIAMENTO  PARA  EXPLORAÇÃO  TEMPORÁRIA  DE  ATIVIDADE  DE 

 COMÉRCIO  AMBULANTE  QUE  ENVOLVA  MANIPULAÇÃO  DE  ALIMENTOS  (VENDA  DE 
 COQUETÉIS,  SUCOS  NATURAIS  E  INDUSTRIALIZADOS  ,  SITUADO  NA  FAIXA  DE  AREIA  DAS 

 PRAIAS DE FLORIANÓPOLIS, PARA A TEMPORADA DE VERÃO 2021/2022. 

 A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  FLORIANÓPOLIS  ,  por  meio  da  SUPERINTENDÊNCIA  DE 
 SERVIÇOS  PÚBLICOS  (SUSP)  ,  com  sede  na  Av.  Rio  Branco  611,  Centro,  Florianópolis  -  SC,  torna 

 pública  a  abertura  de  vagas  para  PESSOAS  FÍSICAS  interessadas  em  exercer  a  atividade  de 

 COMÉRCIO  AMBULANTE  QUE  ENVOLVA  MANIPULAÇÃO  DE  ALIMENTOS  (VENDA  DE 
 COQUETÉIS,  SUCOS  NATURAIS  E  INDUSTRIALIZADOS)  ,  para  a  Temporada  de  Verão 

 2021/2022,  em  acordo  com  o  Artigo  15  da  Lei  Orgânica  do  Município  de  Florianópolis, 

 subsidiariamente  pela  Lei  Federal  nº  8.666/93,  Lei  n°  2.496/86,  Lei  Complementar  nº  239/2006  e 

 pelas  especificações  e  condições  descritas  neste  Edital.  As  inscrições  iniciarão  dia  17  de 
 Outubro de 2021, encerrando dia 19 de Outubro de 2021. 
 . 

 1. DO OBJETO 
 1.1  .  O  objeto  do  presente  Credenciamento  é  a  permissão  de  caráter  provisório  (Temporada 

 2021/2022)  para  a  exploração  de  COMÉRCIO  QUE  ENVOLVA  MANIPULAÇÃO  DE  ALIMENTOS 
 (VENDA DE COQUETÉIS, SUCOS NATURAIS E INDUSTRIALIZADOS 
 1.2.Os  participantes  credenciados  por  este  Edital  poderão  promover  o  comércio  ambulante  na  faixa 

 de areia, através de equipamento tipo carrinho, da seguinte atividade: 

 a) Coquetéis, Sucos Naturais e Industrializados 

 1.3.  Os  participantes  deverão  optar,  no  ato  da  inscrição,  pela  atividade  que  pretendem  exercer  e 

 em qual praia desejam trabalhar. 

 2 - CONDIÇÕES GERAIS 
 2.1.É  permitida  apenas  uma  inscrição  por  requerente  em  um  único  Edital  de  Credenciamento  para 

 a  Temporada  de  Verão  2021/2022,  para  uma  única  atividade  e  para  uma  única  praia,  sendo  assim, 

 o sistema bloqueará uma nova inscrição com o mesmo CPF já utilizado para realizar a inscrição. 
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 2.1.1  Caso  seja  constatada  mais  de  uma  inscrição,  fica  ciente  o  interessado  que  fica  validada  para 

 participação  do  certame,  a  última  inscrição  realizada,  ainda  que  tenha  ocorrido  o  pagamento  da 

 taxa de processo anteriormente protocolado. 

 2.2.A inscrição deverá ser protocolada na condição de  PESSOA FÍSICA. 
 2.3.  Dez  por  cento  das  vagas  previstas  neste  Edital  de  Credenciamento  serão  destinadas  às 
 pessoas  com  deficiências  físicas.  Caso  seja  sorteado,  deverá  ser  apresentado  pelo  requerente 

 Laudo  médico  com  expressa  referência  ao  código  correspondente  da  Classificação  Internacional  de 

 Doenças - CID, nome do médico e seu registro no Conselho Regional de Medicina – CRM . 

 2.4.Das  vagas  previstas  neste  Edital  de  Credenciamento,  três  por  cento  das  vagas 
 disponibilizadas  por  este  Edital  serão  preenchidas  preferencialmente  por  pessoas  com  mais 
 de  60  (sessenta)  anos.  A  porcentagem  de  vagas  previstas  aos  idosos  por  Lei  está  contemplada 

 pela totalidade das vagas para cada praia oferecidas por este Edital de Credenciamento. 

 2.5.  Para  os  efeitos  deste  Edital  de  Credenciamento,  os  terrenos  de  marinha  e  seus  acrescidos 

 serão considerados como ÁREA PÚBLICA. 

 2.6. As  PRAIAS  e o  NÚMERO DE VAGAS  encontram-se especificados no  ANEXO II  . 
 2.7.A  Inscrição  e  o  Alvará  de  Licença  concedido  ao  participante  habilitado  são  PESSOAIS  e 
 INTRANSFERÍVEIS. 
 2.8  É  expressamente  PROIBIDA  A  VENDA,  A  CESSÃO,  O  ALUGUEL  DO  PONTO  ,  assim  como  a 

 TROCA  DOS  PONTOS  sorteados  entre  os  classificados,  o  que,  se  confirmado,  culminará  na 

 cassação  do  Alvará  de  Licença,  além  da  aplicação  das  penalidades  previstas  na  Lei  nº  2.496/86, 

 entre outras leis pertinentes. 

 2.9.  Não  será  concedida  à  mesma  pessoa  física  mais  de  uma  licença  para  exploração  de  comércio 

 ambulante referente ao edital da Temporada de Verão 2021/2022. 

 2.10  .  É  obrigatória  a  presença  do  requerente  licenciado  no  exercício  da  atividade,  sob  pena  de 

 cassação do Alvará de Licença, bem como a suspensão de dois anos em próximo certame público. 

 2.11  .  Quando  houver  necessidade  do  credenciado  se  ausentar  das  atividades  por  motivo 

 justificável  (por  exemplo:  doença),  ele  deverá  comparecer  à  SUSP  para  justificar  sua  ausência, 

 com  apresentação  de  atestado  médico.A  necessidade  de  afastamento  será  analisada  pela 

 Comissão  de  Temporada  de  Verão  2021/2022,  não  podendo  o  afastamento  ser  superior  a  10  (dez) 

 dias. 

 2.12  .  Todo  requerente  está  sujeito  às  condições  fixadas  neste  instrumento  convocatório,  que  faz  Lei 

 entre as partes. 
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 2.13  .  NÃO  SERÁ  CONCEDIDA  À  MESMA  PESSOA  FÍSICA  MAIS  DE  1  (UM)  ALVARÁ  DE 
 LICENÇA  PARA  EXPLORAÇÃO  DE  ATIVIDADE  DE  COMÉRCIO  AMBULANTE  EM  ÁREA 
 PÚBLICA. 
 2.14.O  sorteio  será  realizado  no  dia  03  de  Novembro  de  2021  e  será  transmitido  ao  vivo  no  perfil  da 

 Prefeitura Municipal de Florianópolis no Youtube. 

 2.15  Após  o  sorteio,  será  divulgada  a  lista  de  classificação  dos  inscritos  sorteados  conforme  o 

 número  de  vagas  disponíveis  em  cada  praia,  bem  como  a  lista  de  suplentes  (a  lista  de  suplentes 

 será de até 100% das vagas disponíveis na praia). 

 2.16  A  constatação  da  ausência  de  documento  obrigatório  implicará  na  inabilitação  do  sorteado. 

 Neste caso, o próximo na ordem da listagem de suplência assumirá a vaga. 

 2.17  Fica  ciente  o  participante  que  em  decorrência  da  pandemia  por  COVID  -  19,  os  editais,  bem 

 como  o  exercício  da  atividade  poderão  ser  suspensos  a  qualquer  tempo,  conforme  orientação  e 

 recomendação dos órgãos competentes. 

 3. DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO ALVARÁ DE LICENÇA 
 3.1.  Este  Edital  de  Credenciamento  concederá  licença  para  o  exercício  de  atividade  comercial  com 

 vigência para a Temporada de Verão 2021/2022. 

 3.2  O  prazo  de  vigência  dos  Alvarás  de  Licença  emitidos  aos  participantes  que  se  sagraram 

 vencedores  deste  Edital  de  Credenciamento  iniciará  em  22  de  novembro  de  2021  e  findará  em  17 

 de abril de 2022. 

 3.3.  Os  Alvarás  de  Licença  somente  serão  liberados  mediante  a  comprovação  do  recolhimento  dos 

 tributos municipais. 

 3.4  Poderá  haver  prorrogação  do  prazo  de  vigência  dos  Alvarás  de  Licenças,  decorrentes  deste 

 edital, por mais uma temporada a critério do Chefe do Poder Executivo. 

 3.5 A temporada vigente poderá ser prorrogada a critério do Chefe do Poder Executivo. 

 4. DA INSCRIÇÃO, DA DOCUMENTAÇÃO E DO PAGAMENTO 
 4.1.A inscrição é pessoal e intransferível. 

 4.2.Os interessados deverão se inscrever no período de 17/10/2021 até o dia 19/10/2021 . 

 4.3.A  inscrição  deverá  ser  realizada  exclusivamente  via  internet  no  site  da  Prefeitura  Municipal  de 

 Florianópolis:  www.pmf.sc.gov.br 

 4.4.A  inscrição  será  realizada  por  meio  do  preenchimento  de  formulário  online.  Ao  final  da  inscrição 

 será  gerada  uma  tarifa  no  valor  de  R$  68,00  (sessenta  e  oito  reais),  devendo  o  pagamento  ser 

 efetuado  no  prazo  estipulado  para  que  haja  a  validação  da  inscrição.  A  ausência  de  qualquer  das 
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 informações  requeridas  e/ou  a  ausência  do  pagamento  da  tarifa  de  inscrição  culminará  na 

 inabilitação do participante. 

 4.5  É  permitida  apenas  uma  inscrição  por  requerente  em  um  único  Edital  de  Credenciamento  e  em 

 uma  única  opção  de  praia  para  a  Temporada  de  Verão  2021/2022,  sendo  assim,  o  sistema 

 bloqueará  uma  nova  inscrição  com  o  mesmo  CPF  já  utilizado  para  realizar  a  inscrição.  A 

 protocolização  do  pedido  de  inscrição  depende  do  recolhimento  da  taxa  correspondente,  que 

 deverá  ser  anexada  ao  processo.Caso  seja  constatado  mais  de  uma  inscrição,  fica  ciente  o 

 interessado  que  fica  validada  para  participação  do  certame,  a  última  inscrição  realizada,  ainda  que 

 tenha ocorrido o pagamento da taxa de processo anteriormente protocolado. 

 4.6  A  Prefeitura  Municipal  de  Florianópolis  receberá  e  tramitará  os  processos  de  inscrição  para  o 

 presente  edital  devendo  o  requerente  anexar  os  documentos  exigidos  de  forma  digital,  via  portal  da 

 Prefeitura  Municipal  de  Florianópolis,  ficando  o  participante  ciente  de  que  a  apresentação  da 

 totalidade  dos  documentos  obrigatórios  é  de  sua  exclusiva  responsabilidade  e  que  a  ausência  de 

 tais documentos culminará na sua inabilitação. 

 4.7.  A  lista  das  inscrições  deferidas  será  divulgada  no  site  da  Prefeitura  Municipal  de  Florianópolis: 

 www.pmf.sc.gov.br  , no dia 27 de Outubro de 2021. 

 4.8  O  prazo  de  recurso  da  lista  de  inscritos  será  no  dia  28  de  Outubro  de  2021  via  portal  da 

 Prefeitura Municipal de Florianópolis, anexando digitalmente as razões do recurso. 

 4.9 Serão analisados apenas os recursos anexados no dia 28 de Outubro de 2021. 

 4.10. O resultado dos recursos será divulgado no dia 29 de outubro de 2021. 

 5. DAS VEDAÇÕES 
 5.1.  É  vedada a inscrição neste Edital  de participante que seja: 

 a)  cônjuge,  companheiro  ou  parente  em  linha  reta  ou  em  linha  colateral  até  o  4º  grau  de  membro 

 ou colaborador da Comissão de Verão 2021/2022; 

 b) servidor público (Municipal, Estadual Ou Federal) ou; 

 c)  para  a  prática  dos  atos  da  vida  civil,  absolutamente  incapaz,  relativamente  incapaz  e/ou 

 legalmente  impedidos,  por  efeito  de  condenação  penal  e/ou  por  se  tratar  de  estrangeiro  irregular  no 

 Brasil. 

 d) menores de 18 (dezoito) anos. 

 5.2.  O  participante  que  apresentar  inscrição  que  afronte  o  disposto  nas  cláusulas  de  vedação  está 

 automaticamente inabilitado. 

 6. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
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 6.1.  Após  a  realização  do  sorteio,  os  inscritos  que  foram  sorteados  (titulares  e  suplentes),  para 

 as  vagas  constantes  do  presente  Edital,  deverão  anexar  digitalmente  ao  processo  de  inscrição, 
 via  portal  da  Prefeitura  Municipal  de  Florianópolis  toda  a  documentação  exigida 
 (perfeitamente legível)  nos dias  08/11/2021 a 10/11/2021  , impreterivelmente. 

 6.2.  O  requerente  que  não  apresentar  qualquer  dos  documentos  constantes  da  lista  de 

 documentação obrigatória para habilitação será automaticamente  INABILITADO  . 
 6.3.Em  caso  de  fraude,  omissão,  falsificação,  declaração  inidônea  ou  qualquer  outro  tipo  de 

 irregularidade, será cancelada a inscrição e o requerente será eliminado do certame. 

 6.4  Na  hipótese  em  que  ocorrer  a  inabilitação  ou  eliminação  do  titular  sorteado  para  uma  das  vagas 

 constantes do Edital, assumirá o suplente habilitado, conforme a ordem de sorteio da lista. 

 6.5 Considera-se comprovante de experiência os seguintes documentos: 

 6.5.1.  A  apresentação  de,  no  mínimo,  dois  alvarás  de  licença  para  exploração  de  comércio  de 

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

 6.5.2  .  A  comprovação  de  que  o  participante  já  exerceu,  por  no  mínimo  dois  anos,  a  atividade  de 

 venda de alimentos e bebidas. 

 6.5.3.  Não  serão aceitos como comprovante de experiência declarações emitidas por terceiros. 

 7. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: 
 7.1  DO PARTICIPANTE NA CONDIÇÃO DE PESSOA FÍSICA 
 a) Documento de identidade válido, com foto; 

 a1)  SERÃO  CONSIDERADOS  DOCUMENTOS  DE  IDENTIDADE:  Carteiras  expedidas  pelos 

 Comandos  Militares,  pela  Secretaria  de  Segurança  Pública,  pelos  Institutos  de  Identificação  e  pelos 

 Corpos  de  Bombeiros  Militares;  Carteiras  expedidas  pelos  órgãos  fiscalizadores  de  exercício 

 profissional  (Ordens,  Conselhos,  etc.);  Passaporte;  Certificado  de  Reservista;  Carteiras  Funcionais 

 expedidas  por  órgãos  públicos,  que  por  Lei  Federal,  valham  como  identidade;  Carteira  de  Trabalho; 

 Carteira Nacional de Habilitação (modelo com foto). 

 a2)  NÃO  SERÃO  ACEITOS  COMO  DOCUMENTOS  DE  IDENTIDADE:  Certidões  de  Nascimento, 

 CPF,  Título  Eleitoral,  Carteira  de  Motorista  (modelo  sem  foto),  Carteira  de  Estudante,  Carteiras 

 Funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. 

 b) Foto/desenho do modelo do carrinho adotado, para fins de avaliação, considerando o  ANEXO III  ; 
 c) Comprovante de Situação Cadastral - CPF 

 https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp 

 d) Certidões de Antecedentes Criminais: 

 Estadual  https://esaj.tjsc.jus.br/esaj/portal.do?servico=810100  e 
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 Federal  https://www2.trf4.jus.br/trf4/processos/certidao/index.php 

 e)  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  . 

 f)  Atestado  de  saúde  para  trabalhar  com  manipulação  de  alimentos  (Decreto  Estadual  nº 

 31.455/87) com validade máxima de 01 ano; 

 g)  Certificado  de  Curso  de  manipulação  de  alimentos,  nos  termos  do  art.  30,  §1º  da  Lei  nº  6.320/83 

 e  Decreto  nº  14.782/15,  com  validade  de  02  anos  (obs:  Serão  aceitas  disciplinas  cursadas  em 
 cursos  técnicos,  de  extensão  e  cursos  universitários  de  áreas  afins,  desde  que  devidamente 
 comprovado através do histórico escolar); 
 h) Certificado de Microempreendedor Individual (MEI). 

 i) Anexo I devidamente assinado pelo participante. 

 j) Comprovante de experiência, conforme item 6.5. 

 Parágrafo  Primeiro  -  Será  considerada  válida  a  certidão  emitida  dentro  de  90  (noventa)  dias  da  sua 

 apresentação,  desde  que  a  mesma  não  descreva  expressamente  o  seu  prazo  de  validade  e/ou  se 

 legislação específica não defina prazo diverso. 

 Parágrafo  Segundo  –  Os  participantes  ficam  obrigados  a  apresentarem  toda  documentação  exigida 

 no edital, ainda que apresentem alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

 Parágrafo  Terceiro  –  Não  serão  aceitos  protocolos  de  processos  administrativos  questionando 

 débitos no âmbito da Prefeitura Municipal de Florianópolis. 

 7.2  DOCUMENTOS  ADICIONAIS  E  OBRIGATÓRIOS  DO  PARTICIPANTE  COM  DEFICIÊNCIA 
 FÍSICA: 
 a)  A  pessoa  com  deficiência  (PcD)  se  sorteada  entregará,  conforme  item  6.1:  Laudo  Médico,  que 

 deverá  atestar  o  tipo  de  necessidade  especial  ou  o  seu  grau  de  deficiência,  bem  como  as 

 condições  de  aptidão  para  o  trabalho,devendo  atestar  ainda  com  expressa  referência  ao  código 

 correspondente  da  Classificação  Internacional  de  Doenças  -  CID,  sendo  obrigatório  conter  o 

 carimbo  com  indicação  do  nome  do  médico  e  seu  registro  no  Conselho  Regional  de  Medicina  – 

 CRM. 

 Parágrafo  Primeiro  -  O  Laudo  Médico  deverá  ser  legível,  sob  pena  de  não  ser  considerado  válido, 

 e  deverá  ser  expedido  no  prazo  máximo  de  90  (noventa)  dias  antes  do  término  das  inscrições.  A 
 deficiência  não  pode  impedir  o  exercício  da  função  e  o  médico  deverá  atestar  que  o 
 requerente  é  capaz  de  exercer  a  atividade  na  praia.  DEVENDO  ATESTAR  SE  O  GRAU  OU 

 NÍVEL  DE  DEFICIÊNCIA  É  COMPATÍVEL  COM  AS  ATIVIDADES  QUE  O  INTERESSADO  IRÁ 

 EXERCER 
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 Parágrafo  Segundo  -  Não  serão  considerados,  para  fins  de  habilitação  nesta  categoria,  os 

 documentos  de  benefícios  de  invalidez  concedidos  pelo  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social  - 

 INSS, ou de qualquer outro órgão público ou privado. 

 Parágrafo  Terceiro  -  As  informações  prestadas  no  ato  de  inscrição  serão  de  inteira 
 responsabilidade  do  candidato,  que  responderá  civil  e  criminalmente  (Decreto-Lei  n  o  2.848, 
 de 7 de dezembro de 1940) pelo seu teor. 

 8. DOS TRIBUTOS DEVIDOS 
 8.1.O  exercício  da  atividade  comercial  objeto  do  presente  Edital  de  Credenciamento  implica  o 

 pagamento  dos  tributos  municipais  previstos  na  Consolidação  das  Leis  Tributárias  do  Município  de 

 Florianópolis – Lei Complementar nº 007/97, bem como de outras taxas indicadas neste Edital. 

 8.2.Os licenciados deverão recolher as seguintes taxas: 

 a) Taxa de Licença para o Comércio Ambulante (T.L.C.A.); 

 b) Taxa de Licença de Utilização de Logradouro Público (T.L.U.L.P.); 

 c) Taxa de Coleta de Lixo (T.C.L.) ; 

 d) Taxa de Expediente (T.Exp) 

 8.3.Os  valores  das  taxas  municipais  estão  indicados  no  Anexo  III  deste  Edital  e  deverão  ser 

 adimplidos pelo credenciado no ato da retirada do Alvará de Licença. 

 8.4.  O  ambulante  classificado  deverá  dirigir-se  à  sede  da  Comcap,  situada  na  Rua  14  de  julho,  375, 

 bairro  Estreito,  Florianópolis/SC,  nos  dias  22  de  novembro  a  24  de  novembro  de  2021,  das  8h  às 

 18h,  para a retirada da respectiva taxa de lixo. 

 8.5.  O  ambulante  deverá  comparecer  munido  do  CMC  e  Alvará  e/ou  Taxa  emitida  pela 

 Superintendência  de  Serviços  Públicos.  Após  o  pagamento  da  taxa  de  lixo,  o  ambulante  deverá 

 comparecer  ao  almoxarifado  da  Comcap,  para  a  retirada  dos  sacos  de  lixo,  para  utilização  durante 

 a temporada. 

 8.6.  O  ambulante  receberá,  após  a  comprovação  do  pagamento,  sacos  de  lixo  de  50  litros,  na  cor 

 padrão da Comcap. 

 9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 9.1.O  credenciamento  dos  participantes  se  dará  através  de  sorteio  no  dia  03  de  Novembro  de 
 2021. 
 9.2  O  sorteio  dos  pontos  será  eletrônico  e  divulgado  pela  internet  no  site  da  Prefeitura  Municipal  de 

 Florianópolis. Caso haja possibilidade, será feita a transmissão em tempo real do sorteio. 

 9.3. Não haverá participação presencial dos inscritos no sorteio. 
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 9.4. O sorteio será transmitido ao vivo pelo perfil da Prefeitura no Youtube. 

 9.5. A gravação do sorteio ficará disponível no perfil da Prefeitura no Youtube, assim que possível. 

 9.6.   Os sorteados terão seus documentos de habilitação analisados após o sorteio. 

 9.7.  Serão  sorteados  participantes  para  compor  a  lista  de  vagas  de  suplência,  em  número 

 correspondente  a  100%  (cem  por  cento)  das  vagas  disponíveis  no  Edital,  a  fim  de  preencher 

 eventuais vagas remanescentes. 

 9.8. Os sorteios seguirão a ordem de praias contidas no  Anexo II  . 
 9.9.  Os  participantes  com  deficiência  e  idosos  estarão  sujeitos  aos  mesmos  critérios  de  seleção  e 

 habilitação  que  os  demais  participantes.  Aqueles  requerentes  que  se  inscreverem  na  condição  de 

 pessoa  com  deficiência,  bem  como  o  idoso  concorrerão  apenas  às  vagas  reservadas  para  sua 

 modalidade. 

 9.10. A lista de sorteados será divulgada no site da Prefeitura no dia 05 de Novembro de 2021. 

 9.11  O  prazo  de  recurso  da  lista  de  sorteados  será  no  dia  06  de  Novembro  de  2021,  anexando  as 

 razões do recurso no processo de inscrição, via portal da Prefeitura Municipal de Florianópolis. 

 9.12 Serão analisados apenas os recursos anexados ao processo conforme item 9.11. 

 9.13 O resultado dos recursos será divulgado no dia 07 de Novembro de 2021. 

 10. DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DOS SORTEADOS 
 10.1  À  Comissão  coordenada  pela  Superintendência  de  Serviços  Públicos  cabe  a  análise  dos 

 documentos de habilitação dos participantes que forem sorteados. 

 10.2  Serão  considerados  HABILITADOS  os  participantes  que  forem  sorteados  e  que  tenham 

 apresentado toda a documentação obrigatória indicada no item 7 deste Edital. 

 10.3  A  lista  dos  habilitados  após  a  análise  da  documentação  dos  sorteados  será  divulgada  no  dia 

 16 de novembro de 2021 no  site  da Prefeitura. 

 10.4  O  prazo  de  recurso  da  lista  de  habilitados  será  no  dia  17  de  novembro  de  2021,  o  requerente 

 deverá  anexar  as  razões  do  recurso  no  processo  de  inscrição,  via  portal  da  Prefeitura  Municipal  de 

 Florianópolis. 

 10.5 Serão analisados apenas os recursos enviados no dia 17 de novembro de 2021. 

 10.6 O resultado dos recursos será divulgado no dia 18/11/2021. 

 11. DA HOMOLOGAÇÃO 
 11.1  Uma  vez  elaborada  a  Lista  dos  Habilitados  em  sorteio,  o  resultado  será  submetido  ao 

 Superintendente  de  Serviços  Públicos  e  à  Secretaria  de  Segurança  Pública  para  HOMOLOGAÇÃO 
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 DO  RESULTADO  no  dia  19  de  novembro  de  2021,  e  a  subsequente  publicação  do  ato  no  Diário 

 Oficial do Município e no site da Prefeitura Municipal de Florianópolis. 

 12. DAS VAGAS REMANESCENTES 
 12.1.As  vagas  remanescentes,  decorrentes  da  ausência  de  inscritos  ou  não 

 preenchimento,poderão ser objeto de novo Edital de Credenciamento. 

 13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS PARA O COMÉRCIO 
 13.1. DAS OBRIGAÇÕES DOS PERMISSIONÁRIOS 
 13.1.1.  São deveres e obrigações dos permissionários: 

 I  -  Acatar  e  respeitar  as  normas  do  presente  edital,  bem  como  todas  as  diretrizes  da  SUSP, 

 fornecendo,  com  veracidade,  os  elementos  de  informação  e  os  esclarecimentos  solicitados  pelos 

 funcionários municipais em missões de fiscalização ou de organização da gestão dos mesmos; 

 II  -  É  obrigação  do  candidato,  no  ato  da  inscrição,  ler  todas  as  condições  descritas  no  edital,  para 

 certificar-se  se  na  praia  pretendida  existe  vaga  para  a  atividade,  e  se  há  reserva  de  vagas  tanto 

 para idoso ou portadores de deficiência. 

 III - Atender, no prazo fixado, às determinações da SUSP; 

 IV  -  Portar  o  Alvará  de  Licença  da  SUSP  e  a  Autorização  Sanitária  em  documento  original  e  legível 

 durante toda a temporada; 

 V- Respeitar o período máximo de funcionamento das 07 às 20 horas. 

 13.1.2.  A  não  realização  da  atividade  até  o  dia  28  de  novembro  de  2021  implicará  vacância  da 

 vaga. 

 13.1.3.  O  participante  sorteado  e  habilitado  que  optar  pela  desistência  do  certame  deverá 

 comunicar, por meio de processo, no dia 17 de novembro de 2021. 

 13.1.4.  O  encerramento  do  exercício  das  atividades,  após  o  prazo  de  desistência,  não  implica 

 cancelamento do pagamento das taxas. 

 13.1.5  Todo  vendedor  ambulante  licenciado  e  assistentes  (quando  houver)  deverão  portar,  durante 

 todo  o  período  de  trabalho,  um  documento  de  identificação  pessoal  com  foto  e  estar  trajado  com  o 

 uniforme (camiseta), quando fornecido pela SMSP/SUSP. 

 13.1.6  O  credenciado  fica  obrigado  a  permitir  que  os  fiscais  de  serviços  públicos  municipais 

 tenham  acesso  aos  carrinhos  mediante  a  apresentação  de  sua  identidade  funcional  aos 

 encarregados presentes no local, sob pena de sofrer as penalidades previstas neste edital. 

 13.1.7  É vedado ao participante credenciado: 
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 I  -  Incorrer  em  desvio  de  finalidade  ou  alteração  da  atividade  comercial  na  unidade  por  parte  do 

 credenciado, em violação à disposição editalícia; 

 II  -  Locação,  sublocação,  cessão,  arrendamento  total  ou  parcial  ou  transferência  a  terceiros,  por 

 qualquer que seja o meio, da área objeto da concessão; 

 III - Prática ilegal de ligação clandestina de água e eletricidade; 

 IV - Alteração do local de instalação dos equipamentos; 

 V - Utilização de equipamentos de sonorização; 

 VI  -  Uso  de  outro  tipo  de  equipamento,  a  não  ser  o  especificado  no  Anexo  III  deste  Edital  de 

 Credenciamento; 

 VII - exercer suas atividades além do horário máximo permitido. 

 VIII - O carrinho a ser utilizado deve apresentar-se em boas condições de uso. 

 IX  -  O  carrinho  deve  ser  devidamente  preparado  para  o  comércio  antes  de  iniciar  as  atividades  em 

 faixa de areia da praia. 

 X  -  O  credenciado  deverá  retirar  da  praia  diariamente,  logo  após  o  período  de  funcionamento,  todo 

 equipamento utilizado em seu comércio. 

 XI  -  O  credenciado  não  poderá  permanecer  estacionado  em  frente  de  fachadas  de  restaurantes, 

 bares e tendas de alimentos, respeitando raio de 50m (cinquenta metros) a partir destes comércios. 

 XII - Os credenciados deverão portar durante todo o período de trabalho: 

 XIII - Fica proibido a distribuição e uso de canudos de plástico. 

 a) Alvará de Licença emitido pela SMSP/SUSP, original e legível; 

 b) documento de identificação pessoal, com foto; 

 c) Atestado de Saúde para manipulador de alimentos atualizado (máximo seis meses); 

 d) Uniforme (camiseta). 

 13.1.8.  Os  equipamentos  móveis  não  poderão  permanecer  na  faixa  de  areia  durante  o  período  não 

 licenciado (20:01 às 07:59), sob pena de sofrer as sanções previstas neste Edital. 

 13.1.9.  O  credenciado  não  poderá  permanecer  parado,  salvo  quando  estiver  prestando 
 atendimento ao consumidor, sob pena de multa no valor de 1 (um) salário-mínimo. 

 14. DOS RESÍDUOS (LIXO) 
 14.1  .  Todo  o  comércio  em  ponto  fixo  deverá  estar  provido  de  sacos  plásticos  para  o 

 acondicionamento de seus resíduos (lixo). 

 14.2.Toda  vez  que  a  lixeira  estiver  cheia,  os  resíduos  deverão  ser  acondicionados,  amarrados  e 

 depositados em ponto adequado para a coleta, conforme indicação da COMCAP. 

 14.3. É proibido o  despejo de águas servidas diretamente no meio ambiente. 
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 14.4.O  Licenciado  comerciante  de  açaí  deverá  fornecer  o  nome  da  empresa  do  fornecedor  do 

 produto, endereço e CNPJ, quando solicitado pelas fiscalizações. 

 15. DA HIGIENE 
 15.1.  Dispor  de  sabonete  líquido,  papel  toalha  descartável  e  álcool  a  70%  para  correta  higienização 

 das mãos. 

 15.2.  Os  produtos  que  necessitarem  ser  mantidos  sob  refrigeração  devem  ser  conservados  à 

 temperatura igual ou inferior a 7ºC. 

 15.3.  O  ambulante  deverá  portar  o  Atestado  de  Saúde  de  “apto  para  exercer  atividade  de 

 manipulador de alimentos”, à disposição da Divisão de Vigilância Sanitária. 

 16. DAS REGRAS PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS 
 16.1  .  Os  manipuladores  de  alimentos  devem  apresentar  rigoroso  asseio  pessoal,  utilizar  uniforme 

 de  cor  clara  (jaleco  ou  avental),  ter  os  cabelos  completamente  protegidos,  unhas  sem  esmalte, 

 curtas e limpas e não utilizar adornos. 

 16.2.  Os  manipuladores  de  alimentos  devem  higienizar  as  mãos  constantemente  e  sempre  que 

 tocarem em lixo, dinheiro ou outros locais ou objetos não higienizados. 

 16.3  Os  alimentos  devem  estar  protegidos  contra  poeira,  areia  e  vetores  (insetos)  e  devem  ser 

 mantidos nas condições de temperatura e armazenamento indicadas pelo fabricante. 

 16.4.  Somente deve ser utilizado gelo de água potável e mantido livre de contaminações. 

 16.5.  As  caixas  térmicas  utilizadas  devem  apresentar  bom  estado  de  conservação  e  limpeza  e 

 permitir completa vedação. 

 16.6.  Os  utensílios  utilizados  para  manipulação  de  alimentos  devem  ser  de  material  de  fácil 

 higienização,  resistentes  à  corrosão,  lisos  e  impermeáveis.  Fica  proibido  o  uso  de  utensílios  de 

 madeira. 

 16.7. Somente será permitida a oferta ao consumidor de utensílios descartáveis. 

 16.8.  Deverá  haver  disponibilidade  de  água  potável  em  todos  os  pontos  que  manipulem  alimentos, 

 em  observância  às  regras  estabelecidas  pela  Vigilância  Sanitária,  sendo  admitido  o  uso  de 

 bombonas  com  torneiras  e  recipientes  para  coletar  a  água  utilizada,  cujo  destino  final  deverá  ser 

 feito de acordo com a legislação sanitária e ambiental em vigor. 

 16.9.  Dispor  de  sabonete  líquido,  papel  toalha  descartável  e  álcool  a  70%  para  correta  higienização 

 das mãos. 

 16.10.  Dispor  de  recipiente  coletor  de  lixo,  com  tampa  acionada  sem  uso  das  mãos  para  uso  no 

 interior da tenda. 
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 16.11. É proibido depositar quaisquer produtos diretamente sobre o solo (utilizar estrado com altura 

 mínima de 30 cm). 

 16.12.  É  permitido  o  preparo  de  coquetéis,  desde  que  garantida  a  higienização  dos  utensílios  com 

 farta água corrente. 

 16.13.  Os  produtos  que  necessitarem  ser  mantidos  sob  refrigeração  devem  ser  conservados  em 

 temperatura interna igual ou inferior a 7 ºC. 

 16.14.  O  ambulante  e  os  assistentes  (quando  houver)  deverão  portar  o  Atestado  de  Saúde  de  “apto 

 para  exercer  atividade  de  manipulador  de  alimentos”,  mantendo-o  à  disposição  da  Divisão  de 

 Vigilância Sanitária. 

 17. DAS CARACTERÍSTICAS DO CARRINHO 
 17.1.  O  carrinho  utilizado  para  a  venda  dos  produtos,  além  de  receber  tratamento  anti  ferrugem, 

 deve atender às seguintes características: 

 a) Roda em alumínio com pneus em borracha com câmaras de ar, aro 20”; 

 b) Caixas (internas e externas) em poliestireno, com isolamento entre as caixas em poliuretano; 

 c) Tampa com borracha de vedação; 

 d) Suporte incorporado ao carrinho, para lixeira e guarda-sol; 

 e) Identificação da empresa fabricante do produto comercializado; 

 17.2.  O  requerente  deve  apresentar,  na  data  da  entrega  da  documentação,  a  foto  do  modelo  do 

 carrinho  a  ser  adotado  pela  empresa  requerente  para  fins  de  avaliação  pela  comissão  e  posterior 

 identificação, conforme  ANEXO III  . 

 18. DAS PENALIDADES 
 18.1.  As  irregularidades  e  infrações  cometidas  pelos  Licenciados  para  pontos  fixos  instalados  em 

 faixa  de  areia  da  praia  e  demais  licenciados  ambulantes,  estarão  sujeitas  às  penalidades  previstas 

 pela  Lei  nº  1.224/1974  do  Código  de  Posturas  Municipal,  pela  Lei  nº  2.496/1986  do  Comércio 

 Ambulante, entre outras normativas pertinentes. 

 18.2.  O  não  cumprimento  dos  critérios  estabelecidos  neste  Edital  de  Credenciamento  e  o  não 

 cumprimento  da  Legislação  Municipal  que  ampara  a  matéria  poderão  acarretar  advertência 

 formalizada  através  de  comunicação,  autuação,  suspensão  temporária  da  atividade,  apreensão  do 

 material  e  cassação  do  Alvará  de  Licença  e  perda  do  direito  de  participação  em  edital  similar  pelos 

 próximos dois anos, dependendo da gravidade da infração. 

 18.3.O  Alvará  encontrado  em  poder  de  terceiro,  por  agente  fiscal,  será  imediatamente  recolhido, 

 uma vez que o credenciado deve exercer pessoalmente a atividade para o qual foi licenciado. 
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 18.4.Aos  licenciados  que  ao  final  da  temporada  não  retirarem  os  equipamentos  e/ou  os  materiais 

 do seu local de trabalho, será aplicada multa de 1 (um) salário-mínimo (SM). 

 18.5  .  A  inobservância  dos  requisitos  gerais  para  manipulação  de  alimentos  exigidos  pela  Vigilância 

 Sanitária acarretará pena de advertência, apreensão e/ou inutilização dos produtos e/ou multa. 

 18.6.A  ocorrência  de  infração  sanitária  grave  ou  gravíssima  acarretará  a  perda  imediata  do  Alvará 

 de Licença. 

 18.7.As  infrações  dos  dispositivos  constantes  deste  edital,  cujos  valores  não  estejam 

 expressamente  definidos  em  lei,  serão  punidas  com  multas  no  valor  de  01  (um)  salário-mínimo 

 (SM), sem prejuízo das responsabilidades criminal e civil cabíveis. 

 18.8.Nas  reincidências,  as  multas  serão  cominadas  em  dobro.  Será  considerado  reincidente  todo 

 aquele que violar novamente um mesmo preceito legal, por cuja infração já tenha sido condenado. 

 18.9.O  pagamento  da  multa  não  eximirá  o  credenciado  do  cumprimento  dos  dispositivos  legais 

 violados. 

 19. CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES, PRAZOS E DISPOSIÇÕES FINAIS 
 19.1.Calendário das atividades e prazos: 

 ATIVIDADE  DATA DE INÍCIO  DATA DE FIM 

 Inscrições online  17/10/21  19/10/21 

 Divulgação da Lista das Inscrições deferidas  27/10/21 

 Prazo de recurso dos inscritos  28/10/21 

 Resultado do recurso da Lista de inscritos  29/10/21 

 Sorteio  03/11/21 

 Divulgação da lista de sorteio  05/11/21 

 Recurso da lista de sorteados  06/11/21 

 Resultado dos recursos do sorteio  07/11/21 

 Entrega dos documentos após sorteio  08/11/21  10/11/21 

 Divulgação da lista dos habilitados após análise da documentação  16/11/21 

 Prazo de Recurso  17/11/21 

 Resultado  18/11/21 

 Homologação  19/11/21 

 Retirada da Taxa de Lixo na Comcap  22/11/21  24/11/21 

 Início do Alvará  22/11/21 
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 20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 20.1.  O  comércio  de  característica  sazonal,  decorrente  da  adjudicação  dos  requerentes,  ficará 

 sujeito  à  Fiscalização  Municipal,  Estadual  e  Federal,  de  maneira  concorrente,  aplicando-se  ao 

 processo toda a legislação vigente à matéria. 

 20.2  .  São  autoridades  para  autuar  as  infrações  ambientais,  sanitárias  e  de 

 posturas,respectivamente,  os  Fiscais  de  Meio  Ambiente,  Fiscais  de  Vigilância  Sanitária  ou  de 

 Saúde  e  os  Fiscais  de  Serviços  Públicos,  respeitando-se  as  competências  de  cada  fiscalização, 

 além das atribuições inerentes à fiscalização da Procuradoria de Defesa do Consumidor. 

 20.3.Os  manipuladores  de  alimentos  licenciados  deverão  atender  às  normas  da  Vigilância  Sanitária 

 e dos Órgãos da Saúde Federal, Estadual e Municipal. 

 20.4.A  Prefeitura  Municipal  de  Florianópolis  reserva-se  o  direito  de  anular  ou  revogar  o  presente 

 processo,  no  todo  ou  em  parte,  nos  casos  previstos  em  lei  ou  conveniência  administrativa,  técnica 

 ou  financeira,  sem  que  por  isso,  caiba  aos  participantes  direito  à  indenização  ou  reclamação  de 

 qualquer natureza. 

 20.5.O  Alvará  encontrado  em  poder  de  terceiro,  por  agente  fiscal,  será  imediatamente  recolhido, 

 uma vez que o permissionário deve exercer pessoalmente a atividade para o qual foi licenciado. 

 20.6.  A  cassação  do  Alvará  de  Licença,  o  abandono  do  ponto  e/ou  a  inabilitação  do  credenciado 

 por  qualquer  dos  motivos  previstos  neste  Edital  implicará  vacância  da  vaga,  que  poderá  ser 

 preenchida por suplente habilitado, observando a ordem de suplência. 

 20.7. As vagas remanescentes poderão ser objeto de novo processo de credenciamento. 

 20.8.  Os  permissionários  que  não  retirarem  o  Alvará  de  Licença  até  26/11/2021  para  exercer  a 

 atividade  para  a  qual  foram  habilitados  terão  seu  Alvará  cancelado  e  a  sua  vaga  considerada 

 vacante, não isentando-o do pagamento da taxa. 

 20.9  Somente  poderá  iniciar  a  atividade  o  Requerente  que  constar  na  Lista  de  homologação  de 

 Resultado e possuir os alvarás legalmente exigíveis. 

 20.10  .  Os  permissionários  que  ferirem  o  presente  Edital  de  Credenciamento  e/ou  as  Posturas 

 Municipais,  e  que  tiverem  cassados  os  seus  Alvarás  de  Licença,  não  poderão  participar  de  novas 

 convocações com a mesma finalidade, conforme Artigo 16 da Lei nº 2.496/86. 

 20.11.  O  não  cumprimento  dos  critérios  estabelecidos  neste  Edital  de  Credenciamento,  bem  como 

 o  descumprimento  da  Legislação  Municipal  que  ampara  a  matéria,  poderá  acarretar  advertência 

 formalizada  através  de  comunicação,  suspensão  temporária  da  atividade,  apreensão  do  material, 

 cassação do Alvará de Licença e/ou multa, dependendo da gravidade da infração. 

 20.12.  O  permissionário  que  não  adotar  o  modelo  padrão  do  equipamento  indicado  no  Anexo  III  , 
 em suas dimensões e modelo, terá seu alvará CASSADO. 
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 20.13.  O  Município  de  Florianópolis  não  se  responsabilizará  por  qualquer  dano,  furto  ou  extravio  de 

 qualquer  equipamento  utilizado  nas  praias,  cabendo  ao  credenciado  a  responsabilidade  pelos 

 referidos materiais, isentando o Município de qualquer indenização. 

 20.14.  Os  interessados  poderão  solicitar  esclarecimentos,  providências  ou  impugnar  os  termos  do 

 presente  Edital,  por  irregularidade  comprovada,  protocolizando  o  pedido  no  Pró-Cidadão 

 direcionado  à  SUSP  de  acordo  com  os  prazos  da  Lei  nº  8.666/93,  sendo  dever  de  o  proponente 

 comparecer no protocolo para a obtenção da resposta. 

 20.15  O  Permissionário  cadastrado  como  Microempreendedor  Individual  (MEI)  tem  o  direito  de 

 registrar  um  assistente  conforme  Lei  Complementar  128  de  2008.  Este  assistente  deverá  portar 

 sempre seu documento pessoal e deverá estar registrado junto ao MEI. 

 20.16  Cabe  ao  requerente  sorteado  verificar  a  documentação  e  os  prazos  que  elas  necessitam 

 para  serem  disponibilizadas  após  sua  solicitação.  Necessitando  ser  providenciado  logo  após  o 
 candidato ser sorteado. 
 20.17  Na  data  da  publicação  da  Homologação  do  resultado  final  será  disponibilizado  um  Link  de 

 um  Curso  Online  :  Turismo  em  Florianópolis  –  Qualificação  no  atendimento.  Esse  curso  deverá  ser 

 feito  em  até  15  dias  e  o  certificado  deverá  permanecer  junto  ao  alvará  do  permissionário,  sob  pena 

 do recolhimento da Licença 

 20.18  Será  publicada  no  site  da  prefeitura  no  dia  19  de  novembro  de  2021  uma  normativa  com  as 

 datas  e  locais  para  retirada  das  DAM  (documento  de  arrecadação  municipal)  referente  às  taxas  dos 

 ANEXO IV e também os procedimentos para retirada do alvará . 

 21. DOS CASOS OMISSOS 
 21.1  .  Caberá  à  Superintendência  de  Serviços  Públicos  avaliar  e  deliberar  quanto  a  todos  os  casos 

 omissos e situações não previstas neste Edital de Credenciamento. 

 Florianópolis, 05 de outubro de 2021. 

 ______________________________________ 

 Márcio Luiz Alves 
 Superintendente Municipal de Serviços Públicos da 

 Secretaria Municipal de Segurança Pública 

 AV. Rio Branco 611, Centro - Florianópolis 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
07/10/2021

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3046

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: EVERSON MENDES 

 
         CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



 ANEXO I 
 Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 010/PMF/SMSP/SUSP/2021 

 1.  DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS  EDITAL nº 010/2021 

 ❏  a) Cópia do RG com foto; 

 ❏  b) Foto/desenho do modelo do carrinho adotado, para fins de avaliação, considerando o  ANEXO III  ; 

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

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

 ❏  e) Certificado de Antecedentes Criminais Federal 
 https://www2.trf4.jus.br/trf4/processos/certidao/index.php 

 ❏  f)  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  ; 

 ❏  g)  Atestado  de  saúde  para  trabalhar  com  manipulação  de  alimentos  (Decreto  Estadual  nº 
 31.455/87) com validade máxima de 01 ano; 

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

 ❏  i) Certificado de Microempreendedor Individual (MEI). 

 ❏  j)  Anexo I devidamente assinado pelo participante. 

 ❏  l) Comprovante de experiência. 

 DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS  ADICIONAIS  PARA REQUERENTES  COM DEFICIÊNCIA: 

 □ a)  Laudo Médico  ; que deverá atestar o tipo de necessidade  especial ou deficiência, bem 
 como as condições de aptidão para o trabalho, com expressa referência ao código correspondente da 
 Classificação Internacional de Doenças - CID, nome do médico e seu registro no Conselho Regional de 
 Medicina – CRM 

 Declaro  estar  ciente  de  que  na  ausência  de  qualquer  dos  documentos  constantes  da  lista  de 

 documentação  obrigatória  para  habilitação  serei  considerado  automaticamente  INABILITADO  do 

 certame. 

 _____________________________ 

 Assinatura do Participante do Edital 
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 ANEXO II 
 Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 010/PMF/SMSP/SUSP/2021 

 NÚMERO DE VAGAS POR PRAIA 

 Nº  PRAIAS  VAGAS  VAGAS IDOSOS  VAGAS DEFICIENTE 

 1º  JURERÊ INTERNACIONAL  4  1  1 

 2º  CANASVIEIRAS  10  1  2 

 3º  INGLESES  10  2  2 

 4º  JURERÊ TRADICIONAL  04  0  1 

 5º  PRAIA BRAVA  06  1  1 

 6º  LAGOINHA  04  1  1 

 7º  JOAQUINA  01  0  1 

 8º  BARRA DA LAGOA  2  1  1 

 9º  CAMPECHE  4  1  1 

 10º  PRAIA DO FORTE  2  0  0 

 11º  PONTA DAS CANAS  2  0  0 

 12º  CACHOEIRA BOM JESUS  04  1  1 

 13º  SANTINHO  1  1  0 

 14º  AÇORES  4  0  0 

 15º  DANIELA  03  0  0 

 16º  MATADEIRO  4  1  1 

 17º  MORRO DAS PEDRAS  02  0  0 

 18º  NOVO CAMPECHE  04  0  0 

 19º  PÂNTANO DO SUL  02  0  0 

 20º  PRAINHA BARRA DA LAGOA  02  0  0 

 21º  SOLIDÃO  2  0  0 

 22º  CANASJURÊ  01  0  0 

 TOTAL  78  11  13 

 TOTAL DE VAGAS  102 
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 ANEXO IV 
 Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 010/PMF/SMSP/SUSP/2021 

 VALORES DAS TAXAS DE COMÉRCIO AMBULANTE PARA A 
 TEMPORADA 2021/2022 – COQUETEL 

 Modalidade  Taxas 

 Coquetel(carrinho) 
 TLCA (41)  R$ 2.096,58 

 TLULP(42)  R$ 419,32 

 TCL  R$ 504,90 

 T.Exp (21)  R$ 65,65 

 Total  R$ 3.086,44 

 Legenda 
 TLCA: Taxa Licença Comércio Ambulante 

 TCL: Taxa de Coleta de Lixo 

 T.Exp: Taxa Expediente 

 T.L.P: Taxa de Licença para Publicidade 

 T.L.U.L.P: Taxa de Licença Utilização de Logradouro Público 

 Os  valores  correspondem  ao  período  de  22/11/2021  a  17/04/2022,  conforme  consolidação  das 

 leis  tributárias  do  município  de  Florianópolis,  Lei  Complementar  nº  007/97,  e  são  fornecidos 

 pela Secretaria de Fazenda. 
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 EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 011/PMF/SMSP/SUSP/2021 
 TENDA DE MASSAGEM E TERAPIAS CORPORAIS 

 EDITAL  DE  CREDENCIAMENTO  PARA  EXPLORAÇÃO  TEMPORÁRIA  DE  ATIVIDADE  DE 

 COMÉRCIO  EM  PONTO  FIXO  (ATRAVÉS  DE  TENDA),  PARA  A  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO  DE 
 MASSAGEM  E  TERAPIAS  CORPORAIS  ,  SITUADO  NA  FAIXA  DE  AREIA  DAS  PRAIAS  DE 

 FLORIANÓPOLIS,  PARA A TEMPORADA DE VERÃO 2021/2022 

 A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  FLORIANÓPOLIS  ,  por  meio  da  SUPERINTENDÊNCIA  DE 
 SERVIÇOS  PÚBLICOS  –  SUSP  ,  com  sede  na  Av.  Rio  Branco  611,  Centro,  Florianópolis  -  SC, 

 torna  público  a  abertura  de  vagas  para  PESSOAS  FÍSICAS  ,  interessadas  em  exercer  a  atividade 

 de  COMÉRCIO  EM  PONTO  FIXO  (ATRAVÉS  DE  TENDA),  PARA  A  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO 
 DE  MASSAGEM  E  TERAPIAS  CORPORAIS  NA  FAIXA  DE  AREIA  DAS  PRAIAS  DE 
 FLORIANÓPOLIS  ,  para  a  Temporada  de  Verão  2021/2022,  em  acordo  com  o  Artigo  15  da  Lei 

 Orgânica  do  Município  de  Florianópolis,  subsidiariamente  através  da  Lei  Federal  nº  8.666/93,  Lei  n° 

 2.496/86,  Lei  Complementar  nº  239/2006  e  pelas  especificações  e  condições  descritas  neste 

 Edital. As  inscrições ocorrerão no  período de 17 a 19 de outubro de 2021 

 1.  DO OBJETO 
 1.1  O  objeto  do  presente  Credenciamento  é  a  concessão  de  permissão  em  caráter  provisório 

 (Temporada  2021/2022)  para  a  exploração  de  COMÉRCIO  EM  PONTO  FIXO  DE 
 MASSOTERAPIA  E  TERAPIAS  CORPORAIS  NA  AREIA  DAS  PRAIAS  E  ESPAÇOS  PÚBLICOS 
 DE FLORIANÓPOLIS. 
 1.2  Os  participantes  credenciados  por  este  Edital  poderão  promover  o  comércio  em  pontos  fixos 

 da  faixa  de  areia  e  espaço  público,  através  de  equipamento  fixo  removível  (tenda),  das  seguintes 

 atividades: 

 a)  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MASSAGEM E TERAPIAS CORPORAIS 

 2.  DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 2.1  É  permitida  apenas  uma  inscrição  por  requerente  em  um  único  Edital  de  Credenciamento, 

 para  uma  única  atividade  e  para  uma  única  praia,  sendo  assim,  o  sistema  bloqueará  uma  nova 

 inscrição com o mesmo CPF já utilizado para realizar a inscrição. 

 2.1.1  Caso  seja  constatada  mais  de  uma  inscrição,  fica  ciente  o  interessado  que  fica  validada 

 para  participação  do  certame,  a  última  inscrição  realizada,  ainda  que  tenha  ocorrido  o  pagamento 

 da taxa de processo anteriormente protocolado. 
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 2.2  A inscrição deverá ser protocolada na condição de  PESSOA FÍSICA. 
 2.3  Dez  por  cento  das  vagas  previstas  neste  Edital  de  Credenciamento  serão  destinadas 
 às  pessoas  com  deficiências  físicas.  Caso  seja  sorteado,  deverá  ser  apresentado  pelo 

 requerente  Laudo  médico  com  expressa  referência  ao  código  correspondente  da  Classificação 

 Internacional  de  Doenças  -  CID,  nome  do  médico  e  seu  registro  no  Conselho  Regional  de  Medicina 

 – CRM (conforme item 7). 

 2.4  Das  vagas  previstas  neste  Edital  de  Credenciamento,  três  por  cento  das  vagas 
 disponibilizadas  por  este  Edital  serão  preenchidas  preferencialmente  por  pessoas  com  mais 
 de  60  (sessenta)  anos.  A  porcentagem  de  vagas  previstas  aos  idosos  por  Lei  está  contemplada 

 pela totalidade das vagas para cada praia oferecidas por este Edital de Credenciamento. 

 2.5  Para  os  efeitos  deste  Edital  de  Credenciamento,  os  terrenos  de  marinha  e  seus  acrescidos 

 serão considerados como ÁREA PÚBLICA. 

 2.6  As  praias,  o  número  de  vagas,  a  quantidade  de  vagas  por  praia,  encontram-se 

 especificados no  ANEXO II. 
 2.7  A  Inscrição  e  o  Alvará  de  Licença  concedido  ao  participante  credenciado  são  PESSOAIS  e 
 INTRANSFERÍVEIS. 
 2.8  É  expressamente  PROIBIDA  A  VENDA,  A  CESSÃO  OU  O  ALUGUEL  DO  PONTO  ,  assim 

 como  a  TROCA  DOS  PONTOS  sorteados  entre  os  classificados,  o  que,  se  confirmado,  culminará 

 na  cassação  imediata  do  Alvará  de  Licença,  além  da  aplicação  das  penalidades  previstas  na  Lei  nº 

 2.496/86, entre outras leis pertinentes. 

 2.9  A  tenda  a  ser  instalada  pelo  participante  credenciado  deverá  seguir  os  padrões  definidos 

 pela SMSP/SUSP descritos no  ANEXO III  do presente certame. 

 2.10  É  obrigatória  a  presença  do  requerente  licenciado  no  exercício  da  atividade,  sob  pena  de 

 cassação do Alvará de Licença, bem como a suspensão de dois anos em próximo certame público. 

 2.11  Quando  houver  necessidade  do  credenciado  se  ausentar  das  atividades  por  motivo 

 justificável  (por  exemplo:  doença),  ele  deverá  comparecer  à  SUSP  para  justificar  sua  ausência,com 

 apresentação de atestado médico. 

 2.12  Todo  requerente  está  sujeito  às  condições  fixadas  neste  instrumento  convocatório,  que  faz 

 Lei entre as partes. 

 2.13  NÃO  SERÁ  CONCEDIDA  À  MESMA  PESSOA  FÍSICA,  MAIS  DE  UM  ALVARÁ  DE 
 LICENÇA  PARA  EXPLORAÇÃO  DE  ATIVIDADE  DE  COMÉRCIO  AMBULANTE  EM  ÁREA 
 PÚBLICA. 
 2.14  O  sorteio  será  realizado  no  dia  03  de  Novembro  2021  e  será  transmitido  ao  vivo  no  perfil  da 

 Prefeitura Municipal de Florianópolis no Youtube, a partir das 10 (dez) horas. 

 2.15  Após  o  sorteio,  será  divulgada  a  lista  de  classificação  dos  inscritos  sorteados  conforme  o 
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 número  de  vagas  disponíveis  em  cada  praia,  bem  como  a  lista  de  suplentes  (a  lista  de  suplentes 

 será de até 50% das vagas disponíveis na praia). 

 2.16  A  constatação  da  ausência  de  documento  obrigatório  implicará  na  inabilitação  do  sorteado. 

 Neste caso, o próximo na ordem da listagem de suplência terá sua documentação avaliada. 

 2.17  O  município  de  Florianópolis  não  se  responsabilizará  por  eventuais  pontos  que  sejam 

 afetados  ou  deixem  de  existir  em  virtude  das  condições  climáticas  e  movimentação  das  marés 

 (ressacas),  tendo  direito  o  licenciado  ao  ressarcimento  de  eventuais  taxas  pagas  caso  não  seja 

 possível  a  instalação  da  sua  tenda.  Fica  a  critério  da  SUSP,  a  possibilidade  de  remanejamento  ou 

 exclusão dos pontos afetados. 

 2.18  Os  requerentes  deverão  apresentar  prova  de  habilitação  profissional  em  massoterapia, 

 através da apresentação de certificado de curso, realizado por instituição reconhecida pelo MEC; 

 3  . DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO ALVARÁ DE LICENÇA 
 3.1  Este  Edital  de  Credenciamento  concederá  licença  para  o  exercício  de  atividade  comercial 

 na temporada 2021/2022.. 

 3.2  O  prazo  de  vigência  dos  Alvarás  de  Licença  emitidos  aos  participantes  que  se  sagraram 

 vencedores  deste  Edital  de  Credenciamento  iniciará  em  22  de  Novembro  de  2021  e  findará  em  17 

 de abril de 2022 

 3.3  Não haverá prorrogação do prazo de vigência dos Alvarás de Licenças. 

 3.4  Os  Alvarás  de  Licença  somente  serão  liberados  mediante  a  Comprovação  do  Recolhimento 

 dos Tributos Municipais. 

 4  DA INSCRIÇÃO 
 4.1  A inscrição é pessoal e intransferível. 

 4.2  Os interessados deverão se inscrever no período de 17/10/2021 até 19/10/2021. 

 4.3  A  inscrição  deverá  ser  realizada  exclusivamente  via  internet  no  endereço: 

 www.pmf.sc.gov.br  . 

 4.4  A  inscrição  será  realizada  por  meio  do  preenchimento  de  formulário  online.  Ao  final  da 

 inscrição  será  gerada  uma  tarifa  no  valor  de  R$  68,00  (sessenta  e  oito  reais),devendo  o  pagamento 

 ser  efetuado  no  prazo  estipulado  para  que  haja  a  validação  da  inscrição.  A  ausência  de  qualquer 

 das  informações  requeridas  e/ou  a  ausência  do  pagamento  da  tarifa  de  inscrição  culminará  na 

 inabilitação do participante. 

 4.5  É  permitida  apenas  uma  inscrição  por  requerente  em  um  único  Edital  de  Credenciamento  e 

 em  uma  única  opção  de  praia  e  espaço  público,  sendo  assim,  o  sistema  bloqueará  uma  nova 

 inscrição  com  o  mesmo  CPF  já  utilizado  para  realizar  inscrição.A  protocolização  do  pedido  de 
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 inscrição depende do recolhimento da taxa correspondente, que deverá ser anexada ao processo. 

 4.6  4.6  A  Prefeitura  Municipal  de  Florianópolis  receberá  e  tramitará  os  processos  de  inscrição 

 para  o  presente  edital  devendo  o  requerente  anexar  os  documentos  exigidos  de  forma  digital,  via 

 portal  da  Prefeitura  Municipal  de  Florianópolis,  ficando  o  participante  ciente  de  que  a  apresentação 

 da  totalidade  dos  documentos  obrigatórios  é  de  sua  exclusiva  responsabilidade  e  que  a  ausência 

 de tais documentos culminará na sua inabilitação. 

 4.7  A  lista  de  inscritos  será  divulgada  no  site  da  Prefeitura  Municipal  de  Florianópolis 

 www.pmf.sc.gov.br  , no dia 27 de outubro de 2021. 

 4.8  O  data  de  recurso  da  lista  de  inscritos  será  no  dia  28  de  outubro  de  2021,  via  portal  da 

 Prefeitura Municipal de Florianópolis, anexando digitalmente as razões do recurso. 

 4.9 Serão analisados apenas os recursos anexados no dia 28 de outubro de 2021. 

 4.10. O resultado dos recursos será divulgado no dia 29 de novembro  de 2021. 

 5  DAS VEDAÇÕES 
 5.1  É vedada a inscrição, neste Edital,  de participante que seja: 

 a)  Cônjuge,  companheiro  ou  parente  em  linha  reta  ou  em  linha  colateral  até  o  4º  grau  de 

 membro ou colaborador da Comissão de Verão 2021/2022; 

 b)  Servidor público (Municipal, Estadual ou Federal) ou; 

 c)  Para  a  prática  dos  atos  da  vida  civil,  absolutamente  incapaz,  relativamente  incapaz  e/ou 

 legalmente  impedidos,  por  efeito  de  condenação  penal  e/ou  por  se  tratar  de  estrangeiro  irregular  no 

 Brasil. 

 d)  Menores de 18 (dezoito) anos. 

 5.2  O  participante  que  apresentar  inscrição  que  afronte  o  disposto  nas  cláusulas  de  vedação 

 estará automaticamente inabilitado. 

 6  DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
 6.1  Após  a  realização  do  sorteio,  os  inscritos  que  foram  sorteados  (titulares  e  suplentes) 
 deverão  anexar  digitalmente  ao  processo  de  inscrição,  via  portal  da  Prefeitura  Municipal  de 
 Florianópolis  toda  a  documentação  exigida  (perfeitamente  legível)  nos  dias  08/11/2021  a 
 10/11/2021, impreterivelmente. 
 6.2  O  requerente  que  não  apresentar  qualquer  dos  documentos  constantes  da  lista  de 

 documentação obrigatória para habilitação será automaticamente  INABILITADO  . 
 6.3  Em  caso  de  fraude,  omissão,  falsificação,  declaração  inidônea,  ou  qualquer  outro  tipo  de 

 irregularidade, será cancelada a inscrição e o requerente será eliminado do certame. 

 6.4  6.4  Na  hipótese  em  que  ocorrer  a  inabilitação  ou  eliminação  do  titular  sorteado  para  uma 
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 das  vagas  constantes  do  Edital,  assumirá  o  suplente  habilitado,  conforme  a  ordem  de  sorteio  da 

 lista. 

 7  DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA 
 7.1  DO PARTICIPANTE NA CONDIÇÃO DE PESSOA FÍSICA 
 a)  Documento de identidade válido, com foto; 

 a1)  SERÃO  CONSIDERADOS  DOCUMENTOS  DE  IDENTIDADE:  Carteiras  expedidas  pelos 

 Comandos  Militares,  pela  Secretaria  de  Segurança  Pública,  pelos  Institutos  de  Identificação  e  pelos 

 Corpos  de  Bombeiros  Militares;  Carteiras  expedidas  pelos  órgãos  fiscalizadores  de  exercício 

 profissional  (Ordens,  Conselhos,  etc.);  Passaporte;  Certificado  de  Reservista;  Carteiras  Funcionais 

 expedidas  por  órgãos  públicos,  que  por  Lei  Federal,  valham  como  identidade;  Carteira  de  Trabalho; 

 Carteira Nacional de Habilitação (modelo com foto). 

 a2)  NÃO  SERÃO  ACEITOS  COMO  DOCUMENTOS  DE  IDENTIDADE:  Certidões  de  Nascimento, 

 CPF,  Título  Eleitoral,  Carteira  de  Motorista  (modelo  sem  foto),  Carteira  de  Estudante,  Carteiras 

 Funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. 

 b)  Comprovante  de  Situação  Cadastral  do  Cadastro  de  Pessoa  Física  –  CPF  site: 

 https://  www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp 

 c)  Certidões de Antecedentes Criminais: 

 Estadual  https://esaj.tjsc.jus.br/esaj/portal.do?servico=810100  e 

 Federal  https://www2.trf4.jus.br/trf4/processos/certidao/index.php  ; 

 d)  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  . 

 e)  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. 

 f)  ANEXO I devidamente assinado pelo participante. 

 Parágrafo  Primeiro  -  Será  considerada  válida  a  certidão  emitida  dentro  de  90  (noventa)  dias  da  sua 

 apresentação,  desde  que  a  mesma  não  descreva  expressamente  o  seu  prazo  de  validade  e/ou  se 

 legislação específica não defina prazo diverso. 

 Parágrafo  Segundo  –  Os  participantes  ficam  obrigados  a  apresentarem  toda  documentação  exigida 

 no edital, ainda que apresentem alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

 Parágrafo  Terceiro  –  Não  serão  aceitos  protocolos  de  processos  administrativos  questionando 

 débitos no âmbito da Prefeitura Municipal de Florianópolis  . 

 7.2  DOCUMENTOS  ADICIONAIS  E  OBRIGATÓRIOS  DO  PARTICIPANTE  COM  DEFICIÊNCIA 
 FÍSICA: 
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 a)  A  pessoa  com  deficiência  (PcD)  se  sorteada  entregará,  conforme  item  6.1:  Laudo  Médico,  que 

 deverá  atestar  o  tipo  de  necessidade  especial  ou  o  seu  grau  de  deficiência,  bem  como  as 

 condições  de  aptidão  para  o  trabalho,  devendo  atestar  ainda  com  expressa  referência  ao  código 

 correspondente  da  Classificação  Internacional  de  Doenças  -  CID,  sendo  obrigatório  conter  o 

 carimbo  com  indicação  do  nome  do  médico  e  seu  registro  no  Conselho  Regional  de  Medicina  – 

 CRM. 

 Parágrafo  Primeiro  -  O  Laudo  Médico  deverá  ser  legível,  sob  pena  de  não  ser  considerado  válido,  e 

 deverá  ser  expedido  no  prazo  máximo  de  90  (noventa)  dias  antes  do  término  das  inscrições.  A 
 deficiência  não  pode  impedir  o  exercício  da  função  e  o  médico  deverá  atestar  que  o 
 requerente  é  capaz  de  exercer  a  atividade  na  praia.  DEVENDO  ATESTAR  SE  O  GRAU  OU 

 NÍVEL  DE  DEFICIÊNCIA  É  COMPATÍVEL  COM  AS  ATIVIDADES  QUE  O  INTERESSADO  IRÁ 

 EXERCER. 

 Parágrafo  Segundo  -  Não  serão  considerados,  para  fins  de  habilitação  nesta  categoria,  os 

 documentos  de  benefícios  de  invalidez  concedidos  pelo  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social  -  INSS, 

 ou de qualquer outro órgão público ou privado. 

 Parágrafo  Terceiro  -  As  informações  prestadas  no  ato  de  isenção  serão  de  inteira 

 responsabilidade  do  candidato,  que  responderá  civil  e  criminalmente  (Decreto-Lei  N  o  2.848, 

 de 7 de dezembro de 1940) pelo seu teor. 

 8  DOS TRIBUTOS DEVIDOS 
 8.1  O  exercício  das  atividades  comerciais  objeto  do  presente  Edital  de  Credenciamento  implica 

 o  pagamento  dos  tributos  municipais  previstos  na  Consolidação  das  Leis  Tributárias  do  Município 

 de Florianópolis – Lei Complementar nº 007/97, bem como de outras taxas indicadas neste Edital. 

 8.2  Os licenciados deverão recolher as seguintes taxas: 

 a)  Taxa de Licença para o Comércio Ambulante (T.L.C.A.) 

 b)  Taxa de Licença de Utilização de Logradouro Público (T.L.U.L.P) 

 c)  Taxa de Expediente (T.Exp) 

 8.3  Os  valores  das  taxas  municipais  estão  indicados  no  ANEXO  IV  deste  Edital  e  deverão  ser 

 adimplidos pelo credenciado no ato da retirada do Alvará de Licença. 

 8.4.  O  ambulante  deverá  comparecer  munido  do  CMC  e  Alvará  e/ou  Taxa  emitida  pela 

 Superintendência de Serviços Públicos. 

 9  CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 9.1  O  credenciamento  dos  participantes  se  dará  através  de  sorteio  no  dia  03  de  Novembro  de 
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 2021. 
 9.2  O  sorteio  dos  pontos  será  eletrônico  e  divulgado  pela  internet  no  site  da  Prefeitura  Municipal 

 de Florianópolis. Caso haja possibilidade, será feita a transmissão em tempo real do sorteio. 

 9.3  Não haverá participação presencial dos inscritos no sorteio. 

 9. 4     O sorteio será transmitido ao vivo pelo perfil da Prefeitura no Youtube. 

 9.5  A  gravação  do  sorteio  ficará  disponível  no  perfil  da  Prefeitura  no  Youtube  assim  que 

 possível. 

 9.6  Os sorteados terão seus documentos de habilitação analisados após o sorteio. 

 9.7  Serão  sorteados  participantes  para  compor  a  lista  de  vagas  de  suplência,  em  número 

 correspondente  a  50%  (cinquenta  por  cento)  das  vagas  disponíveis  no  Edital,  a  fim  de  preencher 

 eventuais vagas remanescentes. 

 9.8  Os sorteios seguirão a ordem de praias contidas no ANEXO II. 

 9.9  Os  participantes  com  deficiência  física  e  idosos  estarão  sujeitos  aos  mesmos  critérios  de 

 seleção  e  habilitação  que  os  demais  participantes.  Aqueles  requerentes  que  se  inscreverem  na 

 condição  de  pessoa  com  deficiência  concorrerão  apenas  às  vagas  reservadas  para  sua 

 modalidade. 

 9.10  A lista de sorteados será divulgada no site da Prefeitura no dia 05 de novembro de 2021. 

 9.11  O  prazo  de  recurso  da  lista  de  sorteados  será  no  dia  06  novembro  de  2021,  anexando  as 

 razões do recurso no processo de inscrição, via portal da Prefeitura Municipal de Florianópolis. 

 9.12  S  erão analisados apenas os recursos anexados ao processo conforme item 9.11. 

 9.13  O resultado dos recursos será divulgado no dia 07 de novembro de 2021. 

 10  DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DOS SORTEADOS 
 10.1  À  Comissão  coordenada  pela  Superintendência  de  Serviços  Públicos  cabe  a  análise  dos 

 documentos de habilitação dos participantes que foram sorteados. 

 10.2  Serão  considerados  HABILITADOS  os  participantes  que  forem  sorteados  e  que  tenham 

 apresentado toda a documentação obrigatória indicada no item 7 deste Edital. 

 10.3  A  lista  dos  habilitados  após  a  análise  da  documentação  dos  sorteados  será  divulgada  no  dia 

 16 de novembro de 2021 no site  da Prefeitura. 

 10.4  O  prazo  de  recurso  da  lista  de  habilitados  será  no  dia  17  novembro  de  2021,  o  requerente 

 deverá  anexar  as  razões  do  recurso  no  processo  de  inscrição,  via  portal  da  Prefeitura  Municipal  de 

 Florianópolis.  Serão analisados apenas os recursos enviados no dia 17 de novembro de 2021. 

 10.5  O resultado dos recursos será divulgado no dia 18/11/2021. 

 11  DA HOMOLOGAÇÃO 
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 11.1  Uma  vez  elaborada  a  Lista  dos  Habilitados  em  sorteio,  o  resultado  será  submetido  ao 

 Superintendente  de  Serviços  Públicos  e  à  Secretaria  de  Segurança  Pública  para  HOMOLOGAÇÃO 
 DO  RESULTADO  no  dia  19  de  novembro  de  2021  ,  e  a  subsequente  publicação  do  ato  no  Diário 

 Oficial do Município e no site da Prefeitura Municipal de Florianópolis. 

 13 DAS VAGAS REMANESCENTES 
 13.1  As  vagas  remanescentes  decorrentes  da  ausência  de  inscritos  ou  não  preenchimento, 

 poderão ser objeto de novo Edital de Credenciamento. 

 14 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS PARA O COMÉRCIO 
 14.1  DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES CREDENCIADOS 
 14.1.1 São deveres e obrigações dos participantes credenciados: 

 I  -  Acatar  e  respeitar  as  normas  do  presente  edital,  bem  como  todas  as  diretrizes  da  SUSP, 

 fornecendo,  com  veracidade,  os  elementos  de  informação  e  os  esclarecimentos  solicitados  pelos 

 funcionários municipais em missões de fiscalização ou de organização da gestão dos mesmos; 

 II  -  É  obrigação  do  candidato,  no  ato  da  inscrição,  ler  todas  as  condições  descritas  no  edital,  para 

 certificar-se  se  na  praia  pretendida  existe  vaga  para  a  atividade,  e  se  há  reserva  de  vagas  tanto 

 para idoso ou portadores de deficiência 

 III- Atender, no prazo fixado, às determinações da SUSP; 

 IV  -  Portar  o  Alvará  de  Licença  da  SUSP  e  a  Autorização  Sanitária  em  documento  original  e  legível 

 durante toda a temporada. 

 V - Respeitar o horário máximo de funcionamento das 07 às 20 horas. 

 1.1.1.  A  não  ocupação  do  ponto  até  o  dia  28  de  Novembro  de  2021  implicará  a  vacância  do 

 ponto. 

 1.1.2.  O  participante  sorteado  e  habilitado  que  optar  pela  desistência  do  certame  deverá 
 comunicar, por meio de processo, no dia 17 de novembro de 2021. 

 1.1.3.  O  encerramento  do  exercício  das  atividades,  após  o  prazo  de  desistência,  não  implica 

 cancelamento do pagamento das taxas. 

 1.1.4.  Todo  vendedor  ambulante  licenciado  deverá  portar,  durante  todo  o  período  de  trabalho,  um 

 documento  de  identificação  pessoal  com  foto  e  demais  documentações  de  autorização 

 previstas neste edital. 

 1.1.5.  O  credenciado  fica  obrigado  a  permitir  que  os  fiscais  de  serviços  públicos  municipais 

 tenham  acesso  às  dependências  da  tenda  mediante  a  apresentação  de  sua  identidade 

 funcional  aos  encarregados  presentes  no  local,  sob  pena  de  sofrer  as  penalidades  previstas 

 neste edital. 
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 1.1.6.  É vedado ao participante credenciado: 

 I  -  Incorrer  em  desvio  de  finalidade  ou  alteração  da  atividade  comercial  na  unidade  por 

 parte do credenciado, em violação à disposição editalícia; 

 II  -  Locação,  sublocação,  cessão,  arrendamento  total  ou  parcial  ou  transferência  a 

 terceiros, por qualquer que seja o meio, da área objeto da concessão; 

 III  -  Prática  ilegal  de  ligação  clandestina  de  água  e  eletricidade;  IV  -alteração  do  local  de 

 instalação dos equipamentos; 

 V - Depósito de caixas ou objetos na área externa da tenda; 

 VI - utilização de equipamentos de sonorização; 

 VII  -  Uso  de  outro  tipo  de  equipamento,  a  não  ser  o  especificado  no  ANEXO  III  deste  Edital 

 de Credenciamento; 

 VIII  - exercer suas atividades além do horário máximo permitido. 

 15  DOS RESÍDUOS (LIXO) 
 15.1  Todo  o  comércio  em  ponto  fixo  deverá  estar  provido  de  sacos  plásticos  para  o 

 acondicionamento de seus resíduos (lixo). 

 15.2  Toda  vez  que  a  lixeira  estiver  cheia,  os  resíduos  deverão  ser  acondicionados,  amarrados  e 

 depositados em ponto adequado para a coleta, conforme indicação da COMCAP. 

 15.3  O  licenciado  para  ponto  fixo  deverá  manter,  no  raio  de  pelo  menos  20  m  (vinte  metros)  a 

 partir do seu ponto, a área limpa e livre de lixo acumulado. 

 15.4  É proibido o despejo de águas servidas diretamente no meio ambiente. 

 16  DAS PENALIDADES 
 16.1  As  irregularidades  e  infrações  cometidas  pelos  Licenciados  para  pontos  fixos  instalados  em 

 faixa  de  areia  da  praia  e  demais  licenciados  ambulantes  estarão  sujeitas  às  penalidades  previstas 

 pela  Lei  nº  1.224/1974  do  Código  de  Posturas  Municipal,  pela  Lei  nº  2.496/1986  do  Comércio 

 Ambulante, entre outras pertinentes. 

 16.2  O  não  cumprimento  dos  critérios  estabelecidos  neste  Edital  de  Credenciamento  e  o  não 

 cumprimento  da  Legislação  Municipal  que  ampara  a  matéria  poderão  acarretar  em  advertência 

 formalizada  através  de  comunicação,  autuação,  suspensão  temporária  da  atividade,  apreensão  do 

 material, cassação do Alvará de Licença, dependendo da gravidade da infração. 

 16.3  O  Alvará  encontrado  em  poder  de  terceiro,  por  agente  fiscal,  será  imediatamente  recolhido, 

 uma vez que o credenciado deve exercer pessoalmente a atividade para o qual foi licenciado. 

 16.4  Aos  licenciados  para  os  pontos  fixos  que  ao  final  da  temporada  não  retirarem  os 

 equipamentos  e/ou  os  materiais  do  seu  local  de  trabalho,  será  aplicada  multa  de  01  (um)  salário 
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 mínimo (SM). 

 16.5  A  ocorrência  de  infração  sanitária  grave  ou  gravíssima  acarretará  na  perda  imediata  do 

 Alvará de Licença. 

 16.6  As  infrações  dos  dispositivos  constantes  deste  edital,  cujos  valores  não  estejam 

 expressamente  definidos  em  lei,  serão  punidas  com  multas  no  valor  de  01  (um)  salário-mínimo 

 (SM), sem prejuízo das responsabilidades criminal e civil cabíveis. 

 16.7  Nas  reincidências,  as  multas  serão  combinadas  em  dobro.  Será  considerado  reincidente 

 todo  aquele  que  violar  novamente  um  mesmo  preceito  legal,  por  cuja  infração  já  tenha  sido 

 condenado. 

 16.8  O  pagamento  da  multa  não  eximirá  o  credenciado  do  cumprimento  dos  dispositivos  legais 

 violados. 

 17. CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES, PRAZOS E DISPOSIÇÕES FINAIS 
 17.1 Calendário das atividades e prazos: 

 ATIVIDADE  DATA DE INÍCIO  DATA DE FIM 

 Inscrições online  17/10/21  19/10/21 

 Divulgação da Lista das Inscrições deferidas  27/10/21 

 Prazo de recurso dos inscritos  28/10/21 

 Resultado do recurso da Lista de inscritos  29/10/21 

 Sorteio  03/11/21 

 Divulgação da lista de sorteio  05/11/21 

 Recurso da lista de sorteados  06/11/21 

 Resultado dos recursos do sorteio  07/11/21 

 Entrega dos documentos após sorteio  08/11/21  10/11/21 

 Divulgação da lista dos habilitados após análise da 
 documentação  16/11/21 

 Prazo de Recurso  17/11/21 

 Resultado  18/11/21 

 Homologação  19/11/21 

 Retirada da Taxa de Lixo na Comcap  22/11/21  24/11/21 

 Início do Alvará  22/11/21 
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 18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 18.1  O  comércio  de  característica  sazonal,  decorrente  da  adjudicação  dos  requerentes,  ficará 

 sujeito  à  Fiscalização  Municipal,  Estadual  e  Federal,  de  maneira  concorrente,  aplicando-se  ao 

 processo toda a legislação vigente à matéria. 

 18.2  São  autoridades  para  autuar  as  infrações  ambientais,  sanitárias  e  de  posturas, 

 respectivamente,  os  Fiscais  de  Meio  Ambiente,  Fiscais  de  Vigilância  Sanitária  ou  de  Saúde  e  os 

 Fiscais  de  Serviços  Públicos,  respeitando-se  as  competências  de  cada  fiscalização,  além  das 

 atribuições inerentes à fiscalização da Procuradoria de Defesa do Consumidor. 

 18.3  Os  credenciados  deverão  atender  às  normas  da  Vigilância  Sanitária  e  dos  Órgãos  de  Saúde 

 Federal, Estadual e Municipal, quando aplicáveis. 

 18.4  A  Prefeitura  Municipal  de  Florianópolis  reserva-se  o  direito  de  anular  ou  revogar  o  presente 

 processo,  no  todo  ou  em  parte,  nos  casos  previstos  em  lei  ou  conveniência  administrativa,  técnica 

 ou  financeira,  sem  que  por  isso,  caiba  aos  participantes  direito  à  indenização  ou  reclamação  de 

 qualquer natureza. 

 18.5  O  Alvará  encontrado  em  poder  de  terceiro,  por  agente  fiscal,  será  imediatamente  recolhido, 

 uma vez que o credenciado deve exercer pessoalmente a atividade para o qual foi licenciado. 

 18.6  A  cassação  do  Alvará  de  Licença,  o  abandono  do  ponto  e/ou  a  inabilitação  do  credenciado 

 por  qualquer  dos  motivos  previstos  neste  Edital  implicará  a  vacância  da  vaga,  que  poderá  ser 

 preenchida por suplente habilitado, observando a ordem de suplência. 

 18.7  As vagas remanescentes poderão ser objeto de novo processo de credenciamento. 

 18.8  Os  credenciados  que  não  retirarem  o  Alvará  de  Licença  até  26/11/2021  para  exercer  a 

 atividade  para  a  qual  foram  habilitados  terão  seu  Alvará  cancelado  e  a  sua  vaga  considerada 

 vacante. 

 18.9  Somente  poderá  iniciar  a  atividade  o  Requerente  que  constar  na  Lista  de  homologação  de 

 resultado. 

 18.10  Os  credenciados  que  ferirem  o  presente  Edital  de  Credenciamento  e/ou  as  Posturas 

 Municipais  e  que  tiverem  cassados  os  seus  Alvarás  de  Licença,  não  poderão  participar  de  novas 

 convocações com a mesma finalidade, conforme disposto no artigo 16 da Lei nº 2.496/86. 

 18.11  O  não  cumprimento  dos  critérios  estabelecidos  neste  Edital  de  Credenciamento,  bem  como 

 o  descumprimento  da  Legislação  Municipal,  que  ampara  a  matéria,  poderá  acarretar  em 

 advertência  formalizada  através  de  comunicação,  suspensão  temporária  da  atividade,  apreensão 

 do material, cassação do Alvará de Licença e/ou multa, dependendo da gravidade da infração. 

 18.12  O  credenciado  que  não  adotar  o  modelo  padrão  da  tenda  indicado  no  ANEXO  III  ,  em  suas 

 dimensões e modelo, terá seu alvará CASSADO. 
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 18.13  O  Município  de  Florianópolis  não  se  responsabilizará  por  qualquer  dano,  furto  ou  extravio  de 

 qualquer  equipamento  utilizado  nas  praias,  cabendo  ao  credenciado  a  responsabilidade  pelos 

 referidos materiais, isentando o Município de qualquer indenização. 

 18.14  Os  interessados  poderão  solicitar  esclarecimentos,  providências  ou  impugnar  os  termos  do 

 presente  Edital,  por  irregularidade  comprovada,  protocolizando  o  pedido  no  Pró-Cidadão 

 direcionado  à  SUSP,  de  acordo  com  os  prazos  da  Lei  nº  8.666/93,  sendo  dever  de  o  proponente 

 comparecer no protocolo para a obtenção da resposta. 

 18.15  Este  Edital  de  Credenciamento  estará  à  disposição  no  site  http://www.pmf.sc.gov.br,  a  partir 

 da data da publicação. 

 18.16  Cabe  ao  requerente  sorteado  verificar  a  documentação  e  os  prazos  que  elas  necessitam 

 para  serem  disponibilizadas  após  sua  solicitação.  Necessitando  ser  providenciado  logo  após  o 
 candidato ser sorteado. 

 18.17  Na  data  da  publicação  da  Homologação  do  resultado  final  será  disponibilizado  um  Link  de 

 um  Curso  Online  :  Turismo  em  Florianópolis  –  Qualificação  no  atendimento.  Esse  curso  deverá  ser 

 feito  em  até  15  dias  e  o  certificado  deverá  permanecer  junto  ao  alvará  do  permissionário,  sob  pena 

 do recolhimento da Licença. 

 18.18  Será  publicada  no  site  da  prefeitura  no  dia  19  de  novembro  de  2021  uma  normativa  com  as 

 datas  e  locais  para  retirada  das  DAM  (documento  de  arrecadação  municipal)  referente  às  taxas  dos 

 ANEXO IV e também os procedimentos para retirada do alvará . 

 19  DOS CASOS OMISSOS 
 19.1  Caberá  à  Superintendência  de  Serviços  Públicos  avaliar  e  deliberar  quanto  a  todos  os  casos 

 omissos e situações não previstas neste Edital de Credenciamento. 

 Florianópolis, 05 de Outubro de 2021. 

 Márcio Luiz Alves 
 Superintendente de Serviços Públicos da 

 Secretaria Municipal de Segurança Pública 
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 ANEXO I 
 Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 011/PMF/SMSP/SUSP/2021 

 CHECKLIST DA DOCUMENTAÇÃO 

 DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS EDITAL 011/2021 

 ❏  a) Documento de identidade -  RG  com foto; 

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

 ❏ 
 c) Certidão de Antecedentes Criminais  Estadual 
 https://esaj.tjsc.jus.br/esaj/portal.do?servico=810100 

 ❏ 
 d) Certificado de Antecedentes Criminais  Federal 
 https://www2.trf4.jus.br/trf4/processos/certidao/index.php 

 ❏ 
 e)  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 

 ❏ 

 f)  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.. 

 ❏ 
 g)  ANEXO  I  devidamente  preenchido  pelo  Atendente  do  Pró  Cidadão  e  Assinado  pelo 

 Participante. 

 DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS ADICIONAIS  PARA REQUERENTES 

 COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. 

 □  a)  Laudo Médico  : que deverá atestar o tipo de  necessidade especial ou deficiência, bem 

 como  as  condições  de  aptidão  para  o  trabalho,  com  expressa  referência  ao  código  correspondente 

 da Classificação Internacional de Doenças - CID, nome do médico e seu registro no Conselho 

 Regional de Medicina – CRM. 

 Declaro  estar  ciente  de  que  na  ausência  de  qualquer  dos  documentos  constantes  da  lista  de 

 documentação  obrigatória  para  habilitação  serei  considerado  automaticamente  INABILITADO  do 

 certame. 

 Assinatura do Participante do Edital 
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 ANEXO II 
 Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 011/PMF/SMSP/SUSP/2021 

 QUANTIDADE DE VAGAS POR PRAIA TENDA DE MASSAGEM E TERAPIAS CORPORAIS 

 Nº  PRAIAS  VAGAS  VAGAS PARA IDOSOS  VAGAS PARA DF 

 1º  CANASVIEIRAS  02  -  01 

 2º  INGLESES  02  -  01 

 3º  JURERÊ TRADICIONAL  01  -  01 

 4º  PRAIA BRAVA  02  -  01 

 5º  JOAQUINA  02  -  01 

 6º  PRAIA MOLE  02  -  - 

 7º  CAMPECHE  02  -  01 

 8º  CACHOEIRA DO BOM JESUS  01  -  01 

 9º  MORRO DAS PEDRAS  02  -  - 

 10º  NOVO CAMPECHE  02  -  - 

 11º  BEIRA MAR NORTE  04  -  - 

 TOTAL  22  00  07 

 TOTAL DE VAGAS  29 

 O  número  de  vagas  para  portadores  de  necessidades  especiais  está  contemplado  no  total  de 

 vagas,  o  qual  representa  os  10%  demandados  por  lei.  O  número  de  vagas  para  idosos  está 

 contemplado no total de vagas, o qual representa 3%  demandados por lei.. 
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 ANEXO III 
 Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 011/PMF/SMSP/SUSP/2021 

 PADRÃO DO EQUIPAMENTO 

 A tenda deve ser do tipo piramidal de 04 águas, medindo 2 m x 2 m, totalizando 4 m² de área. 

 Os  credenciados  para  a  atividade  de  MASSAGEM  E  TERAPIAS  CORPORAIS  deverão  utilizar 

 a tenda sem qualquer uso de publicidade. 

 É  de  responsabilidade  dos  credenciados  a  aquisição  da  tenda,  no  padrão  estabelecido  por  este 

 Edital. 

 O logo da Prefeitura Municipal de Florianópolis deverá ser mantido na tenda. 
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 ANEXO IV 
 Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 011/PMF/SMSP/SUSP/2021 

 VALORES DAS TAXAS DE COMÉRCIO AMBULANTE PARA A TEMPORADA 2021/2022 

 Modalidade  Taxas 

 MASSAGEM E TERAPIAS CORPORAIS 
 (tenda) 

 TLULP (42)  R$ 360,11 

 T.Exp (21)  R$ 64,02 

 Total  R$ 424,13 

 Legenda 

 TLULP: Taxa de Licença Utilização de Logradouro Público T.Exp: Taxa Expediente 
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ATOS DA FCFFC - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FLORIANÓPOLIS FRANKLIN CASCAES EDITAL
DE SELEÇÃO DE PROJETO PARA REALIZAÇAO DAS FEIRAS DE FRANKLIN CASCAES II

EDIÇÃO - FEIRA OUTUBRO MÍSTICO
III EDIÇÃO – FEIRA DE NATAL

Nº 003/FCFFC/2021

A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (SMCEL), por meio da Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes
(FCFFC), no uso de suas atribuições, tornam público o Edital Nº 003/FCFFC/2021 para seleção de Organização da Sociedade
Civil (OSC), interessada em, através da celebração de termo de parceria, em regime de mútua cooperação, para
REALIZAÇÃO DAS FEIRAS DE FRANKLIN CASCAES – II EDIÇÃO FEIRA OUTUBRO MÍSTICO e a III EDIÇÃO FEIRA DE
NATAL, no Município de Florianópolis (SC), segundo Lei Federal n. 13.019/2014, Lei nº 13.204/2015 bem como Decreto
Municipal nº. 21.966/2020, que regem as parcerias entre o Município de Florianópolis e as Organizações da Sociedade Civil.

1. INSTRUÇÕES AO PROPONENTE

1.1. O objetivo destas instruções é determinar os procedimentos que orientarão o presente processo de chamamento público
para seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC), interessada em, através da celebração de termo de parceria, em
regime de mútua cooperação, para REALIZAÇÃO DAS FEIRAS DE FRANKLIN CASCAES – II EDIÇÃO FEIRA OUTUBRO
MÍSTICO e a III EDIÇÃO FEIRA DE NATAL com a FCFFC até a formalização do respectivo Termo de Colaboração.
1.2. Alegações de desconhecimento dessas instruções não serão aceitas como razões válidas para justificar quaisquer erros
ou  divergências encontradas na apresentação do PROJETO.
1.3. O PROPONENTE deverá seguir rigorosamente as instruções, a não observância de quaisquer de suas disposições
poderá  levar à desclassificação do PROJETO, independentemente dos motivos que possam ser alegados. 1.4. É de
responsabilidade do PROPONENTE certificar-se, periodicamente, quando da emissão de eventuais avisos,  aditamentos e/ou
esclarecimentos sobre este EDITAL, os quais serão disponibilizados através do e-mail informado no projeto  apresentado.
1.5. Não será aceita, em hipótese alguma, a inscrição e entrega do PROJETO de forma diferente do previsto nas instruções
estabelecidas neste EDITAL.
1.6. A correção de eventual erro deverá ser feita através de nova inscrição do mesmo projeto, não sendo aceito nenhum
acréscimo de material ou informações após a entrega do projeto.
1.7. A inscrição do PROJETO será realizada através da entrega de envelope com toda a documentação, conforme definido
nestas  instruções em itens seguintes.
1.7.1. O projeto e os documentos solicitados deverão ser encadernados dentro da sequência apresentada, com numeração
sequencial das páginas e rubrica do responsável em todas as páginas.
1.7.2. As entregas dos envelopes deverão ser agendadas com a FCFFC respeitando as regras da vigilância sanitária
concernentes a pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19).
1.8. Não será aceita a inclusão de documentos e/ou anexos para compor o PROJETO, diferente do previsto nestas instruções
ou após o encerramento do prazo de publicação do EDITAL.
1.9. Os direitos autorais relativos a estudos, relatórios, fotos, vídeos e outros produtos intelectuais afins ao projeto e nele
utilizados serão considerados propriedade dos autores, reservando-se a PMF ao direito de utilizar estas obras, no todo ou em
parte, na  divulgação do programa e na disseminação dos métodos e estratégias empregados no projeto.
1.10. Os casos omissos neste Edital serão deliberados pela Comissão de Seleção publicada no Diário Oficial Eletrônico
Municipal.
1.11. A FCFFC não se responsabilizará pelo fornecimento de e-mail inconsistente para a comunicação com o PROPONENTE
durante o período de avaliação e/ou seleção dos PROJETOS. É de responsabilidade do PROPONENTE verificar seus e-mails
diariamente e dar o retorno nos prazos estipulados.
1.12. Caso o Proponente tenha qualquer dúvida com relação ao edital e seus anexos, deve requerer à FCFFC de Florianópolis
a interpretação ou esclarecimento, antes da apresentação de seus documentos, através do e-mail
editalfeiradefranklincascaes@gmail.com
1.12. O cronograma desse edital segue abaixo:
1.12.1. Lançamento do Edital: 10/09/2021;
1.12.2. Prazo de inscrição: 13/09/2021 a 12/10/2021 até às 14:00h;
1.12.3. Abertura dos envelopes: 12/10/2021 às 15:00h;
1.12.4. Intimação para adequação e diligências:13/10/2021;
1.12.5. Prazo para adequação: 15/10/2021;
1.12.6. Publicação dos resultados preliminares: 18/10/2021;
1.12.7. Recursos: Até o dia 23/10/2021;
1.12.8. Homologação do resultado final: 25/10/2021;
1.12.9. Assinatura do Termo de Colaboração: Haverá o agendamento com a OSC;
1.13. Os casos omissos nesse EDITAL serão deliberados pela Comissão de Seleção; e
1.14. O edital poderá ser impugnado em até 5 (cinco) dias após sua publicação.

2 DO OBJETO

2.1. Constitui objeto do presente edital a seleção pública de Organização da Sociedade Civil sem fins lucrativos, para fins de
celebração de parceria, com duração certa e em regime de mútua cooperação, com repasse de recursos, a fim de ser
executada a realização DAS FEIRAS DE FRANKLIN CASCAES - II EDIÇÃO FEIRA OUTUBRO MÍSTICO E III EDIÇÃO FEIRA
DE NATAL, apoiando iniciativas culturais no Município de Florianópolis, com investimentos específicos, por meio de
celebração de Termos  de Colaboração no ano de 2021.

2.2. Entende-se por projeto para REALIZAÇÃO DAS FEIRAS DE FRANKLIN CASCAES - II EDIÇÃO FEIRA OUTUBRO
MÍSTICO  E III EDIÇÃO FEIRA DE NATAL, a organização, fiscalização e montagem das Feiras mencionadas, com

apresentações artísticas
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– Prédio Nega Tide, 2° andar - Centro - Florianópolis - CEP 88.010-400.

e/ou culturais bem como intervenções culturais, possibilitando a comercialização dos produtos artesanais e culinárias local
tradicional, fortalecendo a economia solidária, promovendo a integração de pessoas e comunidades em espaço público de
referência cultural do Município de Florianópolis, Praça XV de Novembro, a serem realizadas nos dias 31 de outubro e 19 de
dezembro de 2021.
2.3. II EDIÇÃO FEIRA OUTUBRO MÍSTICO - A II Edição da Feira de Franklin Cascaes de 2021, será realizada na Praça XV de
Novembro no dia 31 de outubro de 2021 abordando o tema “Outubro Místico” com objetivo de resgatar a cultura mística de
Florianópolis, abrangendo as Bruxas de Cascaes; As Benzedeiras; Os Boitatás; Os Lobisomens e demais manifestações
culturais relacionadas a tradição da ilha da magia, fortalecendo e valorizando ações que remetam a cidade de Florianópolis ao
título de ILHA DA MAGIA.
2.4. III EDIÇÃO FEIRA DE NATAL - A III Edição da Feira de Franklin Cascaes será realizada na Praça XV de Novembro no dia
19 de dezembro de 2021 abordando o tema “Feira Natalina” com objetivo de valorizar os costumes populares como Corais e
Músicas Natalinas, Troca de Presentes com Papai Noel, Decorações como Árvores de Natal, Pisca-piscas, Guirlandas,
Presépios e demais manifestações culturais relacionadas ao período natalino, economicamente importante no período para o
Município de  Florianópolis.
2.5. A realização das Feiras de Franklin Cascaes nas datas estabelecidas nos Itens 2.3. e 2.4., só ocorrerão mediante
liberação  dos decretos federais, estaduais e municipais referentes às condições sanitárias para a realização das atividades
citadas com as medidas restritivas de enfrentamento ao Covid 19.

3 DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E EFETUAÇÃO DO PROJETO

3.1. A FCFFC disponibilizará a importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para vinculação ao projeto para REALIZAÇÃO
DAS  FEIRAS DE FRANKLIN CASCAES - II EDIÇÃO FEIRA OUTUBRO MÍSTICO E III EDIÇÃO FEIRA DE NATAL. 3.2. O
projeto Realização das Feiras de Franklin Cascaes deverá ser divido em duas partes iguais, na seguinte forma: primeira parte
para a realização da II Feira – Outubro Místico; e a segunda parte para a Realização da III Feira – Natal, necessitando  serem
propostos como segue:
3.2.1. A OSC proponente deverá considerar aplicação mínima de 65% do recurso financeiro total do projeto para contratação
de  intervenções e apresentações culturais, constando em anexos, cartas de anuência e currículos do grupo ou do profissional.
3.2.2. Considerando o Item 3.2.1. quando se tratar de contratação de intervenções e apresentações culturais, a OSC
proponente deverá diluir os recursos proporcionalmente, garantindo mesmo padrão de qualidade na entrega da II EDIÇÃO
FEIRA OUTUBRO  MÍSTICO E III EDIÇÃO FEIRA DE NATAL.
3.2.3. A OSC proponente deverá considerar aplicação mínima de 10% do recurso financeiro total do projeto para produção de
material gráfico para divulgação e padronização da feira.
3.2.4. A OSC proponente deverá utilizar os 25% dos recursos restantes na montagem e desmontagem dos stands dos
feirantes, palcos, estrutura das Feiras, organização da feira, serviços administrativos para a execução da Feira, controle de
entrada e saída, controle das medidas sanitárias de enfrentamento ao COVID-19 e outros serviços necessários para
organização e execução das Feiras.
3.2.5. A OSC proponente deverá considerar a contratação de diárias de profissionais de montagem e desmontagem de feira.
3.2.6. A OSC proponente deverá considerar a contratação de diárias de profissionais organizadores de feira, constando em
anexos, cartas de anuência e currículo do profissional.
3.2.7. A OSC proponente deverá dividir os recursos de forma igualitária entre as duas Feiras.
3.3. Os recursos provenientes deste edital serão repassados em 2 parcelas, sendo a parcela 01, no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), no mês de outubro e parcela 02, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no mês de dezembro de
2021.
3.4. As despesas decorrentes do atendimento ao disposto neste edital correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:
FUNDAÇÂO CULTURAL DE FLORIANÓPOLIS FRANKLIN CASCAES – PROJETO ATIVIDADE: 4633 ATIVIDADES
ARTISTICAS E CULTURAIS – ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.41 – FONTE DE RECURSOS: 80 RECURSOS PRÓPRIOS.

4 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1 Poderão participar na condição de proponentes, para este edital, pessoas jurídicas, sem finalidade econômica
(organizações de entidade civil – Lei nº. 13.019/2014), cujo ato constitutivo disponha expressamente sobre sua finalidade
cultural, ainda que  não exclusiva.
4.2. Poderão ser inscritos somente projetos para REALIZAÇÃO DAS FEIRAS DE FRANKLIN CASCAES - II EDIÇÃO FEIRA
OUTUBRO MÍSTICO E III EDIÇÃO FEIRA DE NATAL sob a responsabilidade dos proponentes descritos no item 4.1, desde
que o projeto tenha como finalidade atender cidadãos Florianopolitanos, nos termos do itens 2 e 3., apresentando as
contrapartidas  propostas no item 11.
4.3. Apresentar Lei do Município de Florianópolis que reconhece a entidade como de Utilidade Pública, conforme o Decreto
Municipal nº. 21.966/2020.
4.4. Não são passíveis de parcerias de PROJETOS:
a) De cunho exclusivamente político-partidário e/ou religioso;
b) Que prejudiquem a imagem da PMF;
c) Que envolvam jogos de azar e/ou especulativos;
d) Que estimulem o uso de álcool ou outras drogas;
e) Que incentivem qualquer forma de violência;
f) Que causem ou possam vir a causar impacto negativo ao meio ambiente;
g) Que usem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores
públicos; h) Com má reputação ou falha de integridade;
i) De natureza discriminatória; e
j) Que venham a realizar cobrança financeira dos participantes.
4.5. Não são passíveis de parceria cujos PROPONENTES:
a) Estejam inadimplentes junto à PMF por irregularidades na prestação de contas, ou ao Município de Florianópolis; b) De
membros da Comissão de Seleção de Projetos, bem como cônjuge e os parentes até o 3º (terceiro) grau, inclusive; c) Estejam
em débito junto a órgão ou entidade da Administração pública municipal, pertinentes a obrigações fiscais ou  contribuições
legais.
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5 DA INSCRIÇÃO

5.1. A inscrição será gratuita, aberta e direta, em formato impresso, em folhas A4, encadernado e com páginas sequênciais
numeradas.
5.2. A documentação juntamente com a versão impressa do projeto, deverá ser entregue em envelope lacrado, titulando o
envelope no seguinte molde: RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE / REF. EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETO PARA
REALIZAÇÃO DA FEIRA DE FRANKLIN CASCAES Nº001/FCFFC/2021.
5.3. O Processo físico deverá ser protocolado na sede da FCFFC até a data limite imposta no item 1.12.2, no endereço:
FUNDAÇÃO CULTURAL DE FLORIANÓPOLIS FRANKLIN CASCAES, Avenida Governador Gustavo
Richard  5000, Florianópolis/SC, 88010-291 – 1º andar. CENTRO.

5.4. Relação de documentos necessários para Organizações da Sociedade Civil, para inscrição dos projetos, em conformidade
com a Lei nº. 13.019/2014 e Decreto Municipal nº. 21.966/2020:

S N DESCRIÇÃO DOCUMENTAÇÃO E ANEXOS

ANEXO I - Ofício de solicitação de participação de chamamento público referente ao edital nº.
003/FCFFC/2021.

ANEXO II - Dados cadastrais - Parte integrante deste edital.

ANEXO III - Plano de Trabalho detalhando as informações técnicas e orçamentárias para realização da
parceria - Parte integrante deste edital.

ANEXO IV - Declaração da não incorrência de vedações - Parte integrante deste edital (art. 40, inciso XVI,
do Decreto nº. 21.966/2020)

ANEXO V - Declaração de que a organização não deve prestações de contas a quaisquer órgãos federais,
estaduais e municipais - Parte integrante deste edital (art. 40, inciso XVI, do Decreto nº. 21.966/2020)

ANEXO VI - Declaração do representante legal da organização da sociedade civil sobre esta possuir
instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades
ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas ou sobre a previsão de contratar
ou adquirir com recursos da parceria. (art. 40, inciso XVII)

ANEXO VII - Cartas de anuência e currículos do grupo ou do profissional para os itens 3.2.1. e 3.2.5.
(itervenções e apresentações culturais e profissionais organizadores de feira)

Cópia da Lei Municipal de Florianópolis que reconhece a entidade como de Utilidade Pública (art. 40, inciso
XII, do Decreto nº. 21.966/2020).

Cópia do cartão do CNPJ atualizado (art. 40, inciso II, do decreto nº. 21.966/2020) – ( Disponível no site:
www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp)

Cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações

Cópia da ata de eleição e posse do quadro dirigente atual, acompanhada de Certidão em Breve Relato,
atulalizada, expedida pelo cartório de registro civil (art. 40, inciso XIII, do Decreto nº. 21.966/2020).

Comprovante de endereço da entidade – (Atualizado). (art. 40, inciso XI, do Decreto nº. 21.966/2020).

Comprovante de endereço, RG e CPF do dirigente da organização da sociedade civil e, quando couber, de
seu procurador legalmente constituído (art. 40, inciso XIV, do Decreto nº. 21.966/2020) - (Atualizado).

Certidão do Registro e Arquivamento dos Atos Constitutivos no Cartório de Registro Civil das Pessoas
Jurídicas com validade anual.(Cartório)

Certidão Negativa de Débito Tributário de qualquer natureza junto ao órgão fazendário municipal (art. 40,
inciso IV, do Decreto Municipal nº. 21.966/2020) (Disponível no site: www.pmf.sc.gov.br/servicos/sistema.php?servicoid=3686)

Certidão de Quitação de tributos e Contribuições Federais e Certidão quanto à Dívida Ativa da União
Conjunta e Prova de Regularidade Relativa a Seguridade Social – INSS. (art. 40, inciso V, do Decreto nº.
21.966/2020). (Disponível no site: http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1)
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Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual. (art. 40, inciso VI, do Decreto nº.
21.966/2020) (Disponível no site: http://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/14/CND_-_Certidão_Negativa_de_Débitos_Fiscais)

Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. (art. 40, inciso VIII, do
Decreto nº. 21.966/2020) (Disponível no site: www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp)

Certidão de Débito Trabalhista. (art. 40, inciso IX, do Decreto nº. 21.966/2020) (Disponível no site:
http://www.tst.jus.br/certidao/)

Certidão Negativa do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (art. 40, inciso VII, do Decreto nº.
21.966/2020) – (Disponível no site: http://servicos.tce.sc.gov.br/certidaoseg/)

Relação Nominal atualizada da diretoria da organização da sociedade civil descrevendo RG e órgão
expedidor, CPF, endereço e endereço eletrônico. (art. 40, inciso X, do Decreto nº. 21.966/2020)

Previsão de que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja transferido à outra
pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos desta lei e cujo objeto social seja,
preferencialmente, o mesmo da entidade extinta; (Previsto no Estatuto). Art. 33, inciso III, da Lei Federal nº.
13.019/2014

Comprovação de abertura ou de existência de conta corrente na CEF com a finalidade específica para
movimentação dos recursos públicos em nome da instituição.

Documentos que comprovem a capacidade técnica e experiência prévia na realização do objeto, da entidade,
por meio de um ou mais, entre os seguintes documentos:
a) instrumento de parceria firmado com órgãos e entidades da Administração Pública, cooperação
internacional, empresas ou com outras organizações da sociedade civil;
b) Relatório de atividades desenvolvidas;
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c) Notícias veiculadas na mídia em diferentes meios de comunicação sobre atividades desenvolvidas; d)
Publicações e pesquisas realizadas ou outras formas de produção de conhecimento;
e) Currículo de profissional ou equipe responsável;
f) Prêmios locais ou internacionais recebidos. (art. 40, inciso III, do Decreto nº. 21.966/2020)

5.5. A documentação incompleta ou o não preenchimento dos campos obrigatórios implica na desclassificação do projeto. 5.6.
O ato da inscrição pressupõe plena concordância com os termos deste Edital, regulamentos e Leis vigentes. 5.7. A inscrição
não garante ao proponente a seleção do respectivo projeto, não gera obrigação de contratação à FCFFC e não  gera a
obrigação de parceria ao projeto pelo valor solicitado bem como não gera vínculo trabalhista.  5.8. Quanto aos projetos que
forem inscritos em duplicidade (será considerado duplicidade mesmo objeto e mesmo nome), será  considerado válido o que
tiver a data mais recente de entrega no protocolo.
5.9. Cada tópico do projeto deverá ser obrigatoriamente preenchido de forma objetiva e sucinta, conforme a metodologia
explicada no próprio modelo do Plano de Trabalho (Anexo III). Será indeferido o projeto que não preencher os requisitos
enumerados neste Edital ou não apresentar todos os itens discriminados em seu Plano de Trabalho (Anexo III). 5.10. Os
Projetos apresentados sem o preenchimento de qualquer um dos campos do Plano de Trabalho (Anexo III), serão
automaticamente desclassificados para esta seleção, resguardado o direito da Comissão de técnica/Seleção de solicitar
aditamento sob tutela do princípio da supremacia do interesse público.
5.11. Na entrega da documentação será entregue um número de protocolo. Este número é imprescindível para prova de
protocolo. Caso não receba o número, o PROPONENTE deve entrar em contato pelo e-mail
editalfeiradefranklincascaes@gmail.com ou pessoalmente na sede da FCFFC, solicitando contato com a Comissão de
Seleção. 5.12. Serão consideradas regulares, para fins de cumprimento das certidões negativas de débitos, as certidões
estarem positivas  com efeito de negativa.

6 DOS ITENS FINANCIÁVEIS

6.1. São itens financiáveis, constar no Plano de Trabalho dos projetos apresentados:
6.1.1. Mínimo de 65% do recurso financeiro total do projeto aplicado na contratatação de intervenções e apresentações
culturais; 6.1.2. Mínimo de 10% do recurso financeiro total do projeto aplicado na produção de material gráfico para divulgação
e  padronização das feiras. Deverão confeccioná-los de acordo, exclusivamente, com prévia aprovação por escrito do setor
técnico  da FCFFC;
6.1.3. Diárias de profissionais de montagem e desmontagem;
6.1.4. Diárias de profissionais organizadores de feira;
6.1.5. Material de consumo;
6.1.6. Locação de equipamento e estruturas;
6.1.7. Serviços de terceiros pessoa jurídica; e
6.1.8. Serviços de pessoas físicas.

7 DOS ITENS NÃO FINANCIÁVEIS
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7.1.Destaca-se que os itens a seguir não serão financiados por este edital:
7.1.1. Despesas de rotina, tais como contas de luz, água, telefone e similares (entendidas como despesas de contrapartida
obrigatória da entidade que tiver seu projeto aprovado);
7.1.2. Despesas para pagamento de impostos e taxas (bancárias);
7.1.3. Despesas com elaboração de projetos ou quaisquer despesas de pré-investimento;
7.1.4. Despesas com aquisição de imóveis;
7.1.5. Despesas anteriores ou posteriores a vigência do termo; e
7.1.6. Despesas com obras e reformas (estrutura física): construções, obras civis de ampliação e/ou reformulação em
estruturas  prediais.

8 COMISSÃO DE SELEÇÃO

8.1. A Comissão de seleção indicada pelo Secretário de Cultura Esporte e Lazer, será nomeada por Portaria, sendo composta
por no máximo 5 (cinco) membros, que deverá emitir parecer técnico com base na análise das propostas apresentadas no
Plano  de Trabalho e na documentação apresentada pela organização da sociedade civil.
8.1.1. Esta comissão deverá ser composta por 3/5 (três quintos) de seus membros servidores ocupantes de cargo de
provimento  efetivo do quadro de pessoal do município e deverá conter 2 (dois) membros da área vinculada a cultura. 8.1.2. No
ato formal de nomeação estará previsto quais membros serão, o Presidente e o Secretário da Comissão de Seleção,
responsáveis por conduzir os trabalhos.
8.1.3. Serão impedidos de participar das comissões servidores que, nos últimos 5 (cinco) anos, tenham mantido relação
jurídica  com, ao menos, 1 (uma) das entidades participantes do chamamento público.
8.1.4. Configurado o impedimento previsto no 8.1.3, deverá ser designado membro substituto que possua qualificação
equivalente à do substituído.
8.1.5. A comissão de seleção será integradado com as funções da comissão técnica.

9 DA AVALIAÇÃO DOS PROJETOS

Os PROJETOS serão avaliados segundo as etapas e critérios descritos a seguir:
9.1. Primeira Etapa: Triagem Administrativa
Será realizada pela Comissão de Seleção/Técnica e terá caráter eliminatório. Nessa etapa será verificada a documentação
enviada e o formato de apresentação do projeto. Poderá ser solicitada adequação formal ou documental.  9.2. Segunda Etapa:
Análise Técnica
9.2.1. No primeiro momento, a análise técnica será realizada pela Comissão de Seleção, nomeada nos termos do item 8, pelos
seguintes critérios:
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a) Adequação do projeto às diretrizes impostas pelo Edital: Alinhamento aos objetivos e ao foco do investimento. Expectativas
reais e alcançáveis;
b) Capacidade técnica e operacional da organização da sociedade civil para execução do objeto proposto: Será analisado se a
proponente apresentou de forma detalhada informações que comprovem suas condições técnicas de executar as atividades
propostas, no que tange, também, execuções anteriores de objetos iguais ou similares ao objeto pleiteado; c) Interesse da
FCFFC no projeto: Avaliar a relevância do projeto e o legado do objeto proposto;
d) Histórico de atividade no município pela entidade: Tempo de trabalho no município. Resultados obtidos. Evolução;
e) Análise das cartas de anuência e currículos do grupo ou do profissional das intervenções ou apresentações
culturais; f) Análise das cartas de anuência e currículos dos profissionais organizadores de feira;
g) Divulgação do nome do município: Publicidade devida. Retorno de mídia. Encaminhamento de
releases; h) Criatividade e originalidade do projeto.
9.2.1.1. Aos critérios acima especificados, serão atribuídas notas de 0 (zero) a 10 (dez). Para cada critério será calculada a
média aritmética das notas dos avaliadores em relação a cada projeto analisado, sendo classificados somente aqueles que
obtiverem  média final superior a 5 (cinco) em todos os itens avaliados.
9.2.1.1. Dos projetos classificados será aprovado o projeto com a maior nota.
9.2.1.2. Os projetos classificados seguem no processo.
9.3. Terceira Etapa: Divulgação dos Resultados Preliminares
9.3.1. A Comissão de Seleção, de posse da avaliação de todos os projetos, enviará, para deliberação do Secretário de Cultura
Esporte e Lazer, um relatório final assinado por todos os membros desta Comissão, juntamente com as planilhas de avaliação
e  demais documentos do processo.
9.3.2. Os resultados preliminares serão encaminhados para publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município. 9.3.4. Os
recursos serão analisados pela Comissão de Seleção juntamente com o Secretário de Cultura Esporte e Lazer e
Superintendente da FCFFC.
9.4. Quarta Etapa: Homologação Final
De posse dos relatórios da Comissão de Seleção o Secretário de Cultura Esporte e Lazer, deliberará sobre os resultados,
homologando-o e encaminhando-o para publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município.
9.5. Em caso de empate será selecionado o projeto com a maior nota no critério de capacidade técnica operacional e se
houver novamente empate será aprovado o projeto com a maior nota na criatividade e originalidade do projeto e assim
sucessivamente  até sorteio se for necessário.

10 FORMALIZAÇÃO E TERMOS DE COLABORAÇÃO

10.1. Após a Quarta Etapa, o PROPONENTE que tiver seu projeto classificado e aprovado deverá se apresentar na sede da
Secretaria de Cultura Esporte e Lazer, conforme agendando.
10.2. Após aprovação Plano de Trabalho pela Equipe Técnica da FCFFC, será assinado o Termo de Colaboração sendo o
extrato  deste termo publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município.
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10.3. O PROPONENTE comunicado da aprovação do projeto deve providenciar conta corrente específica, para
movimentações dos recursos provenientes deste edital, em agências da Caixa Econômica Federal sediadas no Município de
Florianópolis em  nome do projeto aprovado.
10.4. A vigência da parceria será até o dia 01/02/2022, tendo início na data de sua assinatura.

11 DAS CONTRAPARTIDAS

As contrapartidas oferecidas à Prefeitura Municipal de Florianópolis, devem ser, as seguintes:
11.1. Impressão da logomarca da Prefeitura de Florianópolis e da Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes, na
forma detalhada no Termo de Colaboração, em todas as peças de publicação do projeto, peças de divulgação e de
distribuição, inclusive convites de lançamento. Todo material em que sua logomarca seja exibida deverá ser previamente
aprovada, em termo escrito  pelo setor técnico da FCFFC.
11.2. Citação verbal da parceria da Prefeitura Municipal de Florianópolis e da Fundação Cultural de Florianópolis Franklin
Cascaes em todas as entrevistas à imprensa sobre o projeto, os quais deverão também estar disponíveis para entrevistas e
matérias jornalísticas de veículos acionados pela FCFFC.
11.3. A Prefeitura Municipal de Florianópolis e a Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes poderão mencionar seu
patrocínio ao projeto em suas campanhas e peças de comunicação institucional, e utilizar imagens dele decorrentes, sem
qualquer ônus.
11.4. Exibição de banner ou placa com logo da Prefeitura Municipal de Florianópolis e da Fundação Cultural de Florianópolis
Franklin Cascaes no local de realização do projeto.
11.5. Uso das hashtags (#) e arrobas (@) oficiais da PMF, SMCEL e FME nas redes sociais.

12 PRESTAÇÕES DE CONTAS

12.1. As prestações de contas deverão ser apresentadas individualizadas por empenho conforme o Decreto Municipal nº.
21.966/2020 e a Instrução Normativa do Tribunal de Contas de Santa Catarina nº. 14/2012.
12.1.1. As prestações de contas devem ser protocoladas em arquivo físico no setor de prestação de contas da FCFFC,
conforme  orientações e capacitações a serem ofertadas a OSC após a formalização das parcerias.
12.1.2. A não apresentação da prestação de contas, o atraso não justificado dos trabalhos e/ou a existência de prestação de
contas com pendências não solucionadas em tempo hábil, implicará na suspensão ou cancelamento de futuros repasse de
recursos.
12.1.3. A OSC deverá manter em seu arquivo os documentos físicos que compõem as prestações de contas pelo prazo de 10
(dez) anos, contados a partir do dia útil subsequente ao da sua apresentação, devendo apresentar quando solicitado pela
Prefeitura em um prazo de até 10 (dez) dias úteis;
12.1.4. Alegações de desconhecimento das normativas e da legislação vigente, não serão aceitas como justificativas para seu
descumprimento;

Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes, Avenida Governador Gustavo Richard, nº 5000 – Passarela do Samba Nego Quirido

– Prédio Nega Tide, 2° andar - Centro - Florianópolis - CEP 88.010-400.

12.1.5. A FCFFC solicitará a prestação de contas, comprometendo-se o beneficiário a disponibilizar a qualquer momento todas
as informações solicitadas.

13 DA FISCALIZAÇÃO DOS PROJETOS

13.1. O Secretário de Cultura Esporte e Lazer deverá indicar uma Comissão de Monitoramento e Avaliação, nomeada por
portaria, sendo composta por no máximo 5 (cinco) membros, que deverão monitorar e avaliar as parcerias celebradas com
organizações da sociedade civil.
13.1.1. Será composta por 3/5 (três quintos) de seus membros servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo do quadro
de pessoal do município e deverá conter 2 (dois) membros, sendo estes servidores efetivos, da área vinculada a cultura.
13.1.2. No ato formal de nomeação estará previsto quais membros serão o Presidente e o Secretário da Comissão de
Monitoramento e Avaliação, responsáveis por conduzir os trabalhos.
13.1.3. Serão impedidas de participar das comissões as pessoas que, nos últimos 5 (cinco) anos, tenham mantido relação
jurídica  com, ao menos, 1 (uma) das entidades participantes do chamamento público.
13.1.4. Configurado o impedimento previsto, deverá ser designado membro substituto que possua qualificação equivalente à
do  substituído.
13.1.5. Caberá ao Gestor do Contrato fiscalizar o Termo de Colaboração e acompanhar a execução da parceria, reservando-se
o direito de durante a execução da parceria, promover visitas de fiscalização e/ou solicitar informações adicionais (quando
julgar conveniente), visando aperfeiçoar o sistema de monitoramento e avaliação, o qual preencherá um relatório de
acompanhamento/fiscalização.
13.1.6. O relatório a que se refere o item anterior, o qual será anexado a prestação de contas, será encaminhado a Comissão
de Monitoramento e posteriormente ao Secretário de Cultura Esporte e Lazer, sendo analisado quanto ao cumprimento das
metas  declaradas no plano de trabalho e demais comprovações.
13.1.7. Verificando o descumprimento de qualquer item do Edital, do Termo de Colaboração ou das normas aplicáveis, a
entidade ficará sujeita às sanções legais.
13.1.8. A não verificação pelo Gestor do Termo da execução da contrapartida estabelecida pelo item 11, ensejará rescisão
imediata do Termo de Colaboração.
13.2. O Secretário de Cultura Esporte e Lazer designará um único Gestor do Termo, que será agente público, responsável pela
gestão da parceria, com poderes de controle e fiscalização.
13.2.1. Na hipótese do Gestor dos Termos das parcerias deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou
entidade, o responsável pela Unidade Gestora deverá designar novo gestor que possua qualificação técnica equivalente à do
substituído,  assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do anterior, com as respectivas responsabilidades.
13.2.2. Será impedido de participar como Gestor dos Termos, pessoa que, nos últimos 5 (cinco) anos, tenha mantido relação
jurídica com, ao menos, 1 (uma) das organizações da sociedade civil partícipes.
13.2.3. A designação do Gestor será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município.
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Florianópolis (SC), 10 de setembro de 2021.

________________________________ _________________________________ Edmilson Pereira Fábio
Botelho  Secretário de Cultura, Esporte e Lazer Superintendente FCFFC
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ANEXO I, Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de
2015.

OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO REFENTE AO EDITAL Nº. 003/FCFFC/2021

Ofício em papel timbrado da instituição solicitante
Carimbo com CNPJ
Em caso de Procurador, anexar a procuração

Florianópolis, ......... de ......................... de .........

Exmo. Sr Prefeito Gean Loureiro

Ilmo. Sr Secretário Edmilson Pereira

Ilmo. Sr Superintendente Fabio Botelho

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência \ Vossa Senhoria, valho-me do presente para em nome da (nome

da instituição), inscrita no CNPJ sob o nº. (número do CNPJ), com sede no endereço (incluir endereço completo, com CEP)

solicitar  a participação no Chamamento Público conforme Edital n. 003/FCFFC/2021.
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Assinatura do Presidente ou Procurador
Nome Completo
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ANEXO II, a Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de
2015.

Ofício em papel timbrado da instituição solicitante
Carimbo com CNPJ
Em caso de Procurador, anexar a procuração

DADOS CADASTRAIS

1. DADOS DA ORGANIZAÇÃO:

Nome da Organização:

CNPJ:

Rua: Bairro: Cidade: Complemento:  Estado: CEP:

Telefone: Celular: Email: Site:

Lei que declara de utilidade pública nº

2. DO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO:

Nome:

CPF:

Rua: Bairro: Cidade: Complemento:  Estado: CEP:
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Telefone: Celular: Email: Eleito em: Vencimento do mandato:

3. HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO:

Data da Fundação: / /

Sede: ( ) Própria ( ) Alugada ( ) Cessão de uso

3.1. INFRA ESTRUTURA DA ORGANIZAÇÃO:

Possui veículo: ( ) Sim ( ) Não Quantidade: Próprio ( ) Alugado ( ) Cedido ( )  Possui bens imóveis: ( ) Sim ( ) Não

Descrição:

Forma de aquisição: Recursos próprios ( ) Convênio( ) Doação ( )

4. DADOS BANCÁRIOS:

Banco: Agência: Número da Conta: 5. DADOS DO CORPO TÉCNICO ENVOLVIDO NA

EXECUÇÃO DO OBJETO:

Nome: Cargo:

N⁰ do registro no Conselho Profissional:

Assinatura do Presidente ou Procurador
Nome Completo
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ANEXO III, Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de
2015.

PLANO DE TRABALHO

Ofício em papel timbrado da instituição solicitante
Carimbo com CNPJ
Em caso de Procurador, anexar a procuração

1. PROJETO

NOME DO PROJETO:

2. PROPONENTE

NOME DA ENTIDADE:

CNPJ: TELEFONE/E-MAIL:

LOGRADOURO COMPLETO: RUA, Nº, BAIRRO, MUNICIPIO, CEP

REDES SOCIAIS: SITE:

ANO DE CRIAÇÃO: ANOS DE ATIVIDADE:
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BREVE HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO: Descrever o histórico da instituição, fundação, localização, projetos, áreas de
atuação, comunidade atendida, legado para comunidade, histórico de parcerias com o município e demais informações que possam
comprovar, qualificar e quantificar as ações desenvolvidas pela organização. Importante destacar e comprovar os resultados obtidos em
edições  anteriores em parcerias com a PMF.

PROFISSIONAIS DA EQUIPE: Listar profissionais envolvidos na execução do projeto juntamente com currículos, cartas de

anuência,  comprovantes de formações acadêmica e demais comprovações específicas. Serão analisadas como critério de avaliação dos

projetos.

3. PRESIDENTE DA PROPONENTE

NOME: CPF:

RG / ÓRGÃO EXP.: TELEFONE(S):

DATA DA POSSE: DURAÇÃO DO MANDATO: E-MAIL:

4. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO: Informar neste campo um breve resumo do projeto, seus
dados  principais, previsão de execução do projeto, público alvo.

Descrever expectativas e resultados, estrutura física, metodologia, descrever demais parceiros do projeto, descrever contrapartidas do
projeto e demais informações relevantes.

PREVISÃO DE INÍCIO E TÉRMINO DO PROJETO:
10/2021 à 12/2021

PÚBLICO ALVO:

5. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO: Neste campo deve-se explicar os motivos da realização do projeto.

6. METAS E OBJETIVOS - Relacionar as metas e objetivos inerentes ao projeto. Lembra-se que a essência da diferença entre meta
e objetivo está em que o objetivo é um alvo qualitativo, enquanto a meta é um alvo quantitativo. Em outras palavras, a meta é a
quantificação de  um objetivo.

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA META - Neste quadro deverá ser registrado o cronograma de desenvolvimento do
projeto,  identificando-se meta do projeto, e as etapa e/ou fase, suas respectivas descrições e sua previsão de início e fim, respectivamente,
observando se uma sequência temporal lógica para cada uma. Cada meta deverá ter seu cronograma especificado.

Meta Etapa ou Fase Descrição Inicio Fim

Contratação dos serviços EX: Contratatação de intervenções e
apresentações  culturais. (Mínimo de 65% do
recurso financeiro total  do projeto aplicado).

10/21 12/21

EX: Produção de material gráfico para
divulgação e  padronização das feiras. (Mínimo de

10% do recurso  financeiro total do projeto
aplicado).

xx/21 xx/21

EX: Diárias de profissionais de montagem e
desmontagem.

xx/21 xx/21

EX: Diárias de profissionais organizadores de feira. xx/21 xx/21

EX: Demais serviços de Pessoa Fisica ou
Pessoa  Jurídica

xx/21 xx/21

Aquisição de material EX: Aquisição de camisetas xx/21 xx/21

EX: Aquisição de demais materiais xx/21 xx/21
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8. ORÇAMENTO: No orçamento deve-se indicar o valor total do projeto apresentado. Bem como, o valor destinado para a aplicação
em  cada meta e relacionar com pretendido. Tal valor deve observar o valor máximo exposto neste edital.

SOLICITADO PARA A FCFFC: R$ xxxxx

SOMATÓRIO DOS RECURSOS APLICADOS NO PROJETO DE
PARCERIAS E  COLABORADORES ENTENDIDOS COMO
CONTRAPARTIDA:

R$ xxxxx

9. ORÇAMENTO ANALÍTICO: No orçamento analítico os números dos itens de custo se tornam códigos e cada item deve ser
descrito da forma mais minuciosa possível. Explicando seu preenchimento: o código a que se refere a primeira coluna é simplesmente
sequencial e deve observar o número do item. Este código será utilizado quando da prestação de contas. O item trata da indicação do
material e/ou serviço incluído no item. A unidade de medida indica como o produto é adquirido: caixa, quilo, pacote. A duração refere-se
a quantas vezes a operação  irá se repetir.

Código Item Quantidade Unidade Duração Valor Unitário Valor Total

1. Contratação dos Serviços

1.1. EX: Contratatação de
intervenções e  apresentações
culturais. (Mínimo de 65%  do recurso
financeiro total do projeto  aplicado).

1.2. EX: Produção de material gráfico
para  divulgação e padronização das
feiras.  (Mínimo de 10% do recurso
financeiro total  do projeto aplicado).

1.3. EX: Diárias de profissionais
de  montagem e desmontagem.

1.4. EX: Diárias de profissionais
organizadores de feira.

1.5. EX: Demais serviços de Pessoa
Fisica  ou Pessoa Jurídica

2. Materiais

2.1.EX: Aquisição de camisetas

2.2.EX: Aquisição de demais materiais

TOTAL

10.DADOSBANCÁRIOS

BANCO: AGÊNCIA: CONTA: OPERAÇÃO:

11. ANÁLISE E APROVAÇÃO PLANO DE TRABALHO – COMISSÃO DE SELEÇÃO E GESTOR DA PASTA.

Comissão de Seleção ( ) Aprovado ( ) Reprovado Portaria de nomeação: Data:

____/_____/______ Assinatura e Matrícula:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
FUNDAÇÃO CULTURAL DE FLORIANÓPOLIS  
FRANKLIN CASCAES

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
07/10/2021

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3046

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: EVERSON MENDES

 
CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



Administrador Público ( ) Aprovado ( ) Reprovado

Data: ____/_____/______ Assinatura e Matrícula:
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ANEXO IV, Lei n. 13.019 de 2014 e Decreto Municipal n.
21966/2020

Declaração da não incorrência de vedações

Ofício em papel timbrado da instituição solicitante
Carimbo com CNPJ
Em caso de Procurador, anexar a procuração

Eu, .........................................................................., portador (a) da Carteira de Identidade nº ....................................., e do CPF

nº ............................................., DECLARO, para os devidos fins, que (a) (o) ........................................................., inscrita(o) no

CNPJ sob o nº ............................................., e seus dirigentes não incorrem em qualquer das vedações previstas na Lei

Federal 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei Federal 13.204, de 14 de dezembro de 2015, assim como no

Decreto Municipal  n. 21966, de 2020, em especial o art 40.

- Não há em seu quadro de dirigentes:

Membro de poder ou do ministério público ou dirigente da administração pública municipal;

Cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau,

Das pessoas mencionadas na alínea “a” deste inciso;

- Não contratará, para prestação de serviços, servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão

ou função de confiança, da administração pública municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,

colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes

orçamentárias; e

- Não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados:

Membro de poder ou do ministério público ou dirigente da administração pública municipal;

Servidor ou empregado público, inclusive àquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, da administração

pública municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo

grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;

Pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a administração pública ou contra o patrimônio público, de crimes

eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e

valores.

Para maior clareza firmo a presente.

Florianópolis, ......... de ............................... de .........

Nome do Presidente ou Procurador

Assinatura do Presidente ou Procurador
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ANEXO V, Lei n. 13.019 de 2014 e Decreto Municipal 21966/2020

DECLARAÇÃO DE QUE A ORGANIZAÇÃO NÃO DEVE PRESTAÇÕES DE CONTAS A QUAISQUER
ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS

Declaração em papel timbrado da instituição solicitante
Carimbo com CNPJ
Em caso de Procurador, anexar a procuração.

A (o) ......................................................................................, inscrita (o) no CNPJ sob o nº ................................................, por

intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) ............................................................. portador (a) da Carteira de Identidade

nº (preencher com o número da carteira de identidade) e do CPF nº (preencher com o número do CPF), DECLARA, para os

devidos fins, que não se encontra com pendências em prestações de contas perante a qualquer órgão ou entidade da

Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, sob pena de aplicação das sanções legais.

Para maior clareza firmo a presente.

Florianópolis, ......... de ............................... de .......

Nome e Assinatura do Presidente ou Procurador
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ANEXO VI, Lei n. 13.019 de 2014 e Decreto Municipal n. 21966
de 2020

DECLARAÇÃO DE QUE POSSUI DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, CONDIÇÕES MATERIAIS E
CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL

Declaração em papel timbrado da instituição solicitante
Carimbo com CNPJ
Em caso de Procurador, anexar a procuração.

A(o) ..................................................................... inscrita(o) no CNPJ sob o nº ..............................................., por intermédio de

seu representante legal o (a) Sr. (a) ..............................................................., portador (a) da Carteira de Identidade nº

......................................................., e do CPF nº ............................................., DECLARA, para os devidos fins, possuir

disponibilidade de instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades

previstas na execução do objeto da proposta de parceria.

Para maior clareza firmo a presente.

Florianópolis, ......... de ............................... de .......

Nome e Assinatura do Presidente ou Procurador
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ANEXO VII, CARTAS DE ANUÊNCIAS

Declaração em papel timbrado da instituição solicitante
Carimbo com CNPJ
Em caso de Procurador, anexar a procuração.

Eu,..................................................... declaro que no mês de setembro, do ano de 2021, decidi apoiar o responsável pelo

projeto  cultural, .................................. (título do projeto) da seguinte forma: .........................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

.

...........................................................................................................................................................................................................

. ..................................................................................................................................................................... Apoio e reconheço

que a OSC .......................................... é a proponente e responsável pela inscrição do projeto cultural. Estamos cientes que a

FCFFC\SMCEL não se responsabilizará se o proponente cultural utilizar os recursos em desacordo com  o pactuado no

orçamento do projeto, ou por qualquer outra irregularidade praticada na destinação dos recursos, respondendo o  proponente

cultural/responsável pelo projeto, na forma da legislação civil, em casos de de quaisquer irregularidades. Declaramos ter

ciência de todas as regras e estarmos de acordo com seus termos.

___________________________

Assinatura do anuente

__________________________________________
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Nome e Assinatura do Presidente ou Procurador

Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes, Avenida Governador Gustavo Richard, nº 5000 – Passarela do Samba Nego Quirido

– Prédio Nega Tide, 2° andar - Centro - Florianópolis - CEP 88.010-400.

ANEXO VIII – LEI Nº. 13.019/2014

PARECER DE ADMISSIBILIDADE
Órgão Técnico responsável por aprovar o Plano de Trabalho e Documentos

PARECER TÉCNICO Nº DO OBJETO

Trata-se de análise de Órgão Técnico designada pelas Portarias n. ..........., de ....... de ................... de 20.... publicada em

........., de ...... de 20...., acerca de documentação e Plano de Trabalho entregue pela

......................................................................................, CNPJ ..................................., em virtude do edital de chamamento

público. O ato da inexigibilidade/dispensa/chamamento foi publicado por meio da Portaria n. .............................., no D.O.M. de

..../..../.........., edição n. ............ objetivando a celebração de parceria público privada para a consecução de finalidades de

interesse público e recíproco.

O Órgão Técnico tem como uma de suas atribuições a aprovação do Plano de Trabalho e os respectivos documentos, em

atenção às etapas e critérios estabelecidos no EDITAL 003/FCFFC/2021, conforme o artigo 35, inciso V da Lei Federal nº

13.019/2014 e art. 43 do decreto municipal 21.966, devendo pronuncia-se, de forma expressa, a respeito dos seguintes pontos:

Compatibilidade do objeto da parceria com os objetivos, finalidades institucionais e capacidade técnica e operacional da

organização da sociedade civil selecionada;

-Adequação do mérito da proposta em relação ao objeto da parceria;
- Identidade e reciprocidade de interesse dos partícipes na realização da parceria em mútua
cooperação; - Viabilidade de execução da parceria;
- Adequação do cronograma de desembolso;
- Descrição de meios disponíveis para fiscalização e monitoramento da execução da parceria;
- Orientação técnica sobre a designação do gestor da parceria e da Comissão de Monitoramento e Avaliação.

Com relação à indicação expressa da existência prévia de dotação orçamentária para execução da parceria:
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Verificou-se ainda, estarem previstos os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da execução da parceria,

assim como dos procedimentos que deverão ser adotados para avaliação da execução física e financeira, no cumprimento das

metas  e objetivos.

A fiscalização da execução da parceria, bem como a avaliação da execução física e financeira no cumprimento das metas e

objetivos, será realizada por meio de visitas in loco e relatórios de acompanhamento a ser realizado pela Gestor designado

pelo  ordenador da despesa, nomeado através de portaria e publicada no D.O.M.

CONCLUSÃO

Por fim, após avaliação de todos os critérios que constam no item .... do Edital nº ...., também, a verificação de todos os

documentos apresentados em conformidade com o item ..... do Edital nº ........, concluímos pela aprovação do Projeto

apresentado pela OSC .......................................................................................................................................................

É o parecer.

Florianópolis, ..... de ........... de 20.....
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Responsável pela
( ) Aprovado ( ) Reprovado

análise

Florianópolis

/

/

Assinatura e Matrícula

Responsável pela
( ) Aprovado ( ) Reprovado

análise

Florianópolis

/

/

Assinatura e Matrícula
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Assessor Jurídico ( ) Aprovado ( ) Reprovado

Florianópolis

/

/

Assinatura e Matrícula

Responsável da
( ) Aprovado ( ) Reprovado

Unidade Gestora

Florianópolis

/

/

Assinatura e Matrícula

Data: Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor
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ANEXO IX, Lei n. 13.019 de 2014

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE
COLABORAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO nº. 003/FCFFC/2021

Declaração em papel timbrado da instituição solicitante
Carimbo com CNPJ
Em caso de Procurador, anexar a procuração.

Florianópolis, ......... de ......................... de .........

Exmo. Sr Prefeito Gean Loureiro

Ilmo. Sr Secretário Edmilson Pereira
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Ilmo. Sr Superintendente Fabio Botelho

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência \ Vossa Senhoria, valho-me do presente para em nome da (nome da

instituição,  número do CNPJ e endereço atual completo), encaminhar a prestação de contas da parcela (colocar n. da parcela)

do Termo de  Colaboração (colocar n.) no valor de R$ .........................................., referente ao Projeto..................................

Desde já, declaramos que investimos os recursos conforme o Plano de Trabalho, que segue em anexo, acompanhada da

documentação pertinente à prestação de contas do recurso público, recebido conforme estabelece a Lei Federal nº.

13.019/2014.

Assinatura do Presidente ou Procurador
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ANEXO X, Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de
2015.

DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS PREVISTOS, TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO
DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA.

Declaração em papel timbrado da instituição solicitante
Carimbo com CNPJ
Em caso de Procurador, anexar a procuração.

Eu, [nome do responsável legal da organização da sociedade civil], portador (a) da Carteira de Identidade nº [preencher com o

número da carteira de identidade] e do CPF nº [preencher com o número do CPF], DECLARO, para os devidos fins, que a
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[preencher com nome da organização da sociedade civil], inscrita no CNPJ sob o nº [preencher com o número do CNPJ],

Declaro para os devidos fins de direito, que a Organização da Sociedade Civil supra citada cumpriu plenamente os objetivos

previstos no  Plano de Trabalho apresentado quando da solicitação dos recursos.

Florianópolis, ......... de ............................... de .......

Assinatura do Presidente ou Procurador

Nome e Assinatura do Responsável Financeiro
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ANEXO XI, Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de
2015.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO DE FOMENTO NO
CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA

Declaração em papel timbrado da instituição solicitante
Carimbo com CNPJ
Em caso de Procurador, anexar a procuração.

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)
CHAMAMENTO PÚBLICO, INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA.

MÊS ANO PARCELA CONCEDENT DATA Nº TERMO
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E DEPÓSITO

ENTIDADE:

ENDEREÇO:

CEP: FONE:

RESPONSÁVEL:

CPF: VALOR:

DOCUMENTOS

Nº
TRANSFERÊNCIA*

Nº
NOTA

FISCAL

DATA DE
EMISSÃO

DA NF

RECEBIMENTOS R$ PAGAMENTOS R$

SALDO

SALDO A DEVOLVER

Florianópolis,
de de 2021

Presidente da Entidade
Responsável Financeiro

Lei Federal n 13.019/2014 alterada pela Lei Federal n 13.204/2015 Artigo 45, I e II, Instrução Normativa N.
TC 14/2012
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ANEXO XII, Lei n. 13.019 de 2014, alterada pela Lei n. 13.204 de
2015.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Declaração em papel timbrado da instituição solicitante
Carimbo com CNPJ
Em caso de Procurador, anexar a procuração.

Descrição das atividades e metas estabelecidas:

I.a demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação de

contas; II. a descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto;
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III. os documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como listas de presença, fotos, vídeos, entre outros.

1 Atividades realizadas e o impacto do benefício social obtido (Apresentar a cada 6 meses e na última
Prestação de Contas):

descrever os resultados alcançados, benefícios obtidos, população beneficiada, melhora de algum indicador entre a situação

anterior e a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto.

Florianópolis, ......... de ............................... de .......

Nome e Assinatura do Presidente ou Procurador
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ANEXO XIII
TERMO DE COLABORAÇÃO

FUNDAÇÃO CULTURAL DE FLORIANÓPOLIS FRANKLIN CASCAES E XXX

Nº xxx/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO A FUNDAÇÃO CULTURAL DE FLORIANÓPOLIS
FRANKLIN CASCAES, NOS TERMOS DAS LEIS FEDERAIS N° 13.019, DE 2014 E 13.204, DE 2015 E DO DECRETO

FEDERAL N° 8726, DE 2016; QUE REGULAMENTAM AS PARCERIAS ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AS

ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, CELEBRAM TERMO DE COLABORAÇÃO COM A ENTIDADE XXX, VISANDO À

COOPERAÇÃO FINANCEIRA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PROJETO: FEIRA DE CASCAES, CONTEMPLADO
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PELO EDITAL

No mês de outubro do ano de 2021, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, presentes de um lado a

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER, representada pelo Secretário Senhor EDMILSON C.
PEREIRA JUNIOR, inscrito no CPF nº 047.107.989-82, ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE FLORIANÓPOLIS
FRANKLIN CASCAES, doravante denominada simplesmente FCFFC, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob

nº 80.152.051/0001-78, situada na Av. Gustavo Richard, 500, prédio Nega Tide, 1ª andar, Centro, Florianópolis, Estado de

Santa Catarina, neste ato representado pelo Superintendente senhor FÁBIO MURILO BOTELHO, CPF nº 742.259.959-68,
RG nº 3.414.342-SSP/SC, de outro lado a XXX, doravante denominada simplesmente de XXX, CNPJ Nº xxx, Organização da

Sociedade Civil sem fins lucrativos com sede xxx representada por sua presidente xxx, brasileira, portadora do CPF xxx, com

fundamento nas leis federais  n° 13.019, de 2014 e 13.204, de 2015 e Decreto Municipal 21.966/2020.

Resolvem celebrar o TERMO DE COLABORAÇÃO, nos termos das cláusulas que seguem:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O Presente Termo de Colaboração consiste na parceria estabelecida entre a FCFFC e XXX, em regime de mútua

cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução do projeto: xxx,

priorizando, difundindo e valorizando a cultura local com apresentações e intervenções culturais, possibilitando a exposição

dos produtos, artesanais, e culinárias locais com objetivo de fortalecer a economia solidária, promovendo a integração de

pessoas e  comunidades em espaço público de referência cultural do Município de Florianópolis.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO DE PAGAMENTO

2.1. Os recursos necessários para a execução do objeto deste Termo de Colaboração, correspondentes ao montante de R$

xxx,  serão repassados em xxx

2.2. As despesas decorrentes do presente termo de colaboração correrão à conta dos recursos previstos no orçamento da

FCFFC no projeto/atividade xxx, elemento de despesa xxx, recurso xxx, cujo pagamento do valor constante na cláusula

anterior será realizado pela FCFFC, através de depósito bancário diretamente na conta corrente do Banco da Caixa

Econômica Federal, conta corrente nº xxx, Operação nº xxx, Agência nº xxx, desde que a mesma esteja em dia com os

cumprimentos de suas obrigações, ficando sob sua responsabilidade a constituição de comissão para gerir e prestar contas

das aplicações, somente sendo permitido as transferências de recursos para os pagamentos de despesas previstas no plano

de trabalho aprovado pela  comissão de seleção.

2.3. O repasse de recursos financeiros pela FCFFC à XXX consiste em recursos financeiros para custeio das despesas

contraídas durante a vigência deste Termo, conforme os itens discriminados para aplicação dos recursos no Plano de Trabalho

aprovado pela FCFFC, que constem na Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002 do Ministério da Fazenda do Tesouro

Nacional.

2.4. As parcelas ficarão retidas, até o saneamento das impropriedades, nos seguintes casos:

I. Quando as certidões negativas inicialmente apresentadas estiverem vencidas;

II. Quando a ENTIDADE estiver inadimplente em relação à prestação de contas e eventuais devoluções de valores; III.

Quando identificadas irregularidades na aplicação dos recursos e após a análise do contraditório e da ampla defesa;
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IV - Quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, ou
por inadimplemento da ENTIDADE em relação às  obrigações estabelecidas neste Termo de Colaboração; e
V - Quando a ENTIDADE deixar de adotar, sem justificativa suficiente, as medidas saneadoras apontadas pela FCFFC ou

pelos  órgãos de controle interno ou externo, no prazo definido em notificação.

2.5. O atraso injustificado no cumprimento de metas pactuadas no plano de trabalho configura inadimplemento de obrigação

estabelecida no termo de fomento ou de colaboração, conforme disposto no inciso II do caput do art. 48 da Lei nº 13.019/2014.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

3.1. Têm fundamentação legal, no que couber, na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, na Lei Federal nº

8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa); na Lei Federal nº 12.435/2011 (LOAS Consolidada), na Lei Federal nº

13.019/2014 e 13.204/2015 (MROSC); na Portaria 448/2002 da Secretaria do Tesouro Nacional; no Decreto Municipal
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21.966/2020; na Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina TC – 14/2012 e; No Edital de

Seleção de Projeto para realização da Feira de Franklin Cascaes. - Nº xxx e seus anexos, sem prejuízo à observância de

outras  legislações aplicáveis, as quais devem ser observadas durante toda a vigência da presente Parceria.

4. CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES

4.1. - A FCFFC obriga-se a:

4.1.1. Efetuar o repasse dos recursos financeiros consignados na Cláusula terceira do presente Termo de Colaboração e de

acordo com o Plano de Trabalho, parte integrante desta parceria, não cabendo à PMF qualquer responsabilidade por despesa

excedente aos recursos a serem transferidos.

4.1.2. Prestar supervisão e suporte técnico XXX visando a adequação dos seus serviços;

4.1.3. Fiscalizar, acompanhar e avaliar a execução desta Parceria, conforme mencionado na Cláusula Primeira. 4.1.4. Proceder

com a análise de prestações de contas dos recursos financeiros repassados à entidade nos moldes da legislação  vigente;

4.1.5. Assinalar prazo para que o XXX adote as providências necessárias para o exato cumprimento das obrigações

decorrentes deste Termo de Colaboração, sempre que verificada alguma irregularidade, sob pena da retenção das parcelas

dos recursos  financeiros, até o saneamento das impropriedades ocorrentes.

4.2. - O XXX Compromete-se:
4.2.1. Utilizar os recursos provenientes deste Termo de Colaboração somente para utilizar as verbas nos meios necessários

para  a realização do objeto aqui compactuado.

4.2.2. Apresentar prestação de contas discriminada com os devidos comprovantes de despesas em até 70 (setenta) dias

contatos  do recebimento dos recursos ou 10 dias após encerramento do fluxo financeiro da parcela, sempre de acordo com a

finalidade  da despesa e conforme parcelas previstas na CLAUSULA SEGUNDA, contendo os seguintes documentos: 4.2.2.1.
Ofício de encaminhamento da prestação de contas, assinado pelo Presidente do XXX e pelo seu responsável financeiro;

4.2.2.2. Plano de Trabalho e aplicação dos recursos recebidos;

4.2.2.3. Demonstrativo Financeiro de aplicação de recursos;

4.2.2.4. Original dos extratos bancários de conta específica mantida pelo XXX, demonstrando a entrada e saída dos recursos

recebidos;

4.4.2.5. Relação dos pagamentos com as respectivas transferências e demais comprovantes de acordo com a INSTRUÇÃO
NORMATIVA N.TC-14/2012 - TCE/SC.

4.2.2.6. Original dos comprovantes da despesa emitidos em nome do XXX com o devido termo de aceite; 4.2.2.7. Relatório

firmado pelo presidente do XXX, acerca do cumprimento das metas atingidas e dos objetivos propostos, quando  da aplicação

dos recursos repassados.

4.2.2.8. Comprovante de devolução do saldo de recursos por ventura existentes, à conta indicada pela FCFFC. 4.2.2.9.

Comprovante de recolhimento do DAM – Documento de Arrecadação Municipal, quando da compra da Nota Fiscal  Avulsa.

4.2.3. Pela responsabilidade total de todas as obrigações securitárias, indenizatórias em todos os gêneros, encargos sociais e

todas as demais taxas relativas às suas atividades que envolverão o repasse dos recursos tais como: pagamentos de tributos

de qualquer espécie, pagamento de eventuais encargos trabalhistas, previdenciários, vínculo empregatício de qualquer

natureza,
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danos, indenizações e de todos os demais reflexos oriundos das atividades
do XXX. A responsabilidade da FCFFC é somente no repasse do valor na forma aqui convencionada à título de Termo de
Colaboração para auxílio nas despesas decorrentes da  prática do objetivo fomentado pelo XXX.
4.2.4. Fornecer toda a documentação legal e verdadeira necessária à elaboração deste termo de colaboração, conforme

determina a Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal 13.019/2014 e Decreto Municipal de Florianópolis 17.361/2017 e seus anexos,

além dos demais constantes na relação fornecida, sendo que os mesmos devem ser entregues na FCFFC. 4.2.5. Manter e

movimentar os recursos recebidos em conta corrente específica aberta para esta finalidade. 4.2.6.Realizar os pagamentos

realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de  serviços;

4.2.7. Verificar a compatibilidade entre o valor previsto para realização da despesa, aprovado no plano de trabalho, e o valor

efetivo da compra ou contratação.

4.2.8. Se o valor efetivo da compra ou contratação for superior ao previsto no plano de trabalho, o XXX deverá assegurar a

compatibilidade do valor efetivo com os novos preços praticados no mercado.
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4.2.9. Obter de seus fornecedores e prestadores de serviços, notas ou demais comprovantes fiscais, com data, valor, razão

social e número de inscrição no CNPJ da ENTIDADE e do CNPJ ou CPF do fornecedor ou prestador de serviço, para fins de

comprovação das despesas.

4.2.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento dos prazos estabelecidos quanto à utilização dos recursos, conforme a legislação

vigente;

4.2.11. Utilizar o recurso financeiro de cada parcela no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da transferência

bancária efetuada pela FCFFC.

Os rendimentos da aplicação financeira devem ser empregados no objeto da parceria ou devolvidos à concedente, ficando

sujeitos aos mesmos prazos e regras de prestação de contas dos recursos transferidos.

4.2.12. Encaminhar à FCFFC no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data de finalização do uso total dos recursos

repassados, o processo de prestação de contas referente à parcela recebida.

4.2.13. Devolver à FCFFC, os saldos financeiros remanescentes, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, em ocasião da

conclusão, rescisão ou extinção da parceria, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras

realizadas, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial, providenciada pela autoridade competente da

administração  pública municipal.

4.2.14. Adotar as medidas saneadoras apontadas pela FCFFC ou pelos órgãos de controle interno ou externo, no prazo

definido  em notificação.

4.2.15. Ressarcir à FCFFC os recursos recebidos através desta parceria, quando se verificar sua inadequada utilização, nos

termos da legislação vigente;

4.2.16. Realizar o projeto e suas atividades de acordo com as recomendações e protocolos da vigilância sanitária para
combate a pandemia COVID-19.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA CONTRAPARTIDA

5.1. As contrapartidas oferecidas ao Município de Florianópolis devem ser no mínimo, as seguintes: 5.1. Impressão da

logomarca da Prefeitura Municipal de Florianópolis e da Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes,  em todas as

peças de publicação do projeto, peças de divulgação e de distribuição, inclusive convites de lançamento. Todo  material em

que sua logomarca seja exibida deverá ser previamente aprovado, em termo escrito a ser juntado à prestação de  contas final,

pela Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes;

5.1.3. Impressão da logomarca da FCFFC e nome da cidade nos uniformes da equipe;

5.1.4. Uso das hashtags (#) e arrobas (@) oficiais da PMF, SMCEJ e FCFFC nas redes sociais;

5.1.5. Citação verbal da parceria da Prefeitura Municipal de Florianópolis e da Fundação Cultural de Florianópolis Franklin

Cascaes em todas as entrevistas à imprensa sobre o projeto, os quais deverão também estar disponíveis para entrevistas e

matérias jornalísticas de veículos acionados pela FCFFC;

5.1.6 A Prefeitura Municipal de Florianópolis e a Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes, poderão mencionar sua

parceria no projeto em suas campanhas e peças de comunicação institucional, e utilizar imagens dele decorrentes, sem

qualquer ônus;
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5.1.7. Exibição de banner ou placa com logo da Prefeitura de Florianópolis e
da Fundação Cultural de Florianópolis no local de  realização do projeto;
5.1.9. A entidade será responsável pela montagem da sua equipe, bem como, cumprir os prazos e exigências do

edital. 5.1.10. O projeto deverá participar de eventos comunitários

6. CLÁUSULA SEXTA – DOS INTENS FINANCIÁVEIS

6.1. São itens financiáveis, que podem constar no Plano de Trabalho dos projetos apresentados: I - Mínimo de 65% do recurso

financeiro total do projeto aplicado na contratatação de intervenções e apresentações culturais; II - Mínimo de 10% do recurso

financeiro total do projeto aplicado na produção de material gráfico para divulgação e padronização  das feiras. Deverão

confeccioná-los de acordo, exclusivamente, com previa aprovação por escrito do setor técnico da FCFFC; III - Diárias de

profissionais de montagem e desmontagem;

IV - Diárias de profissionais organizadores de feira;

V - Material de consumo;
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VI - Serviços de terceiros pessoa jurídica; e

VII - Serviços de pessoas físicas;

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ITENS NÃO FINANCIÁVEIS

7.1. Destaca-se que os itens a seguir não serão financiados por este edital:

I - Despesas de rotina, tais como contas de luz, água, telefone e similares (entendidas como despesas de contrapartida

obrigatória da entidade que tiver seu projeto aprovado);

II - Despesas para pagamento de impostos e taxas (bancárias);

III - Despesas com elaboração de projetos ou quaisquer despesas de pré-investimento;

IV - Despesas com aquisição de imóveis e aluguéis da sede da entidade;

V - Despesas anteriores ou posteriores a vigência do termo; e

VI - Despesas com obras e reformas (estrutura física): construções, obras civis de ampliação e/ou reformulação em estruturas

prediais.

8. CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

8.1. A prestação de contas deverá ser apresentada em Parcela Única, individualizada conforme empenho, obedecendo

normatizações Federais, Estaduais e Municipais. Alegações de desconhecimento das normativas e da legislação vigente, não

serão aceitas como justificativas para seu descumprimento.

8.2. A não apresentação da prestação de contas, o atraso não justificado dos trabalhos e/ou a existência de Prestação de

Contas com pendências não solucionadas em tempo hábil poderá, a critério exclusivo da Fundação Cultural de Florianópolis

Franklin  Cascaes, implicar na suspensão ou cancelamento de futuros aportes.

8.3. As prestações de contas devem ser protocoladas em folhas A4, com numeração sequencial das páginas e em arquivo

digital  único por parcela em formato PDF.

8.4. Os processos das prestações de contas (físicos e digitais) devem ser iguais, sem qualquer tipo de problemas para acesso

as informações.

8.5. A Prefeitura Municipal de Florianópolis poderá solicitar a prestação de contas dos projetos conveniados,

comprometendo-se o beneficiário a disponibilizar a qualquer momento todas as informações solicitadas, armazenando estas

informações em seus  arquivos.

8.6. As prestações de contas devem cumprir com as determinações federais conforme capítulo IV, da Lei nº. 13.019/2014.

9. CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO DOS PROJETOS / COMISSÃO DE MONITORAMENTE E AVALIAÇÃO 9.1. O

Secretário de Cultura Esporte e Lazer deverá indicar uma Comissão de Monitoramento e Avaliação, nomeada por portaria,
sendo composta por no máximo 5 (cinco) membros, que deverão monitorar e avaliar as parcerias celebradas com
organizações  da sociedade civil.

9.1.1. Será composta por 3/5 (três quintos) de seus membros servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo do quadro

de pessoal do Município e deverá conter 2 (dois) membros, sendo estes servidores efetivos, da área vinculada ao

desenvolvimento do projeto.
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9.1.2. No ato formal de nomeação estará previsto quais membros serão o
Presidente e o Secretário da Comissão de  Monitoramento e Avaliação, responsáveis por conduzir os trabalhos.
9.1.3. Serão impedidas de participar das comissões as pessoas que, nos últimos 5 (cinco) anos, tenham mantido relação

jurídica  com, ao menos, 1 (uma) das entidades participantes do chamamento público.

9.1.4. Configurado o impedimento previsto, deverá ser designado membro substituto que possua qualificação equivalente à do

substituído.

9.1.5. Caberá a Comissão de Monitoramento e Avaliação, acompanhar a execução da parceria, reservando-se o direito de

durante a execução da parceria, promover visitas de fiscalização e/ou solicitar informações adicionais (quando julgar

conveniente), visando aperfeiçoar o sistema de monitoramento e avaliação, o qual preencherá um relatório de

acompanhamento/fiscalização.

9.1.6. O relatório a que se refere o item anterior, o qual será anexado a prestação de contas, será encaminhado ao Gestor dos

Termos e posterior ao Secretário de Cultura Esporte e Lazer, sendo analisado quanto ao cumprimento das metas declaradas
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no  plano de trabalho e demais comprovações.

9.1.7. Verificando o descumprimento de qualquer item do Edital, do Termo de Colaboração ou das normas aplicáveis, a

entidade  ficará sujeita às sanções legais.

9.1.8. A não verificação pela Comissão de Monitoramento e Avaliação ou Gestor do Termos da execução da contrapartida

estabelecida pelo item 11 por mais de três visitas, ensejará rescisão imediata do Termo de Colaboração. 9.2. O Secretário de

Cultura Esporte e Lazer designará um único Gestor dos Termos, que será agente público, responsável pela  gestão da

parceria, com poderes de controle e fiscalização.

9.2.1. Na hipótese de o Gestor dos Termos das parcerias deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou

entidade,  o responsável pela Unidade Gestora deverá designar novo gestor que possua qualificação técnica equivalente à do

substituído,  assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do anterior, com as respectivas responsabilidades.

9.2.2. Será impedido de participar como Gestor dos Termos, pessoa que, nos últimos 5 (cinco) anos, tenha mantido relação

jurídica com, ao menos, 1 (uma) das organizações da sociedade civil partícipes.

9.2.3. A designação do Gestor será publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho aprovado e com a legislação vigente e/ou pela

inexecução total ou parcial das obrigações ora assumidas, a PMF/FCFFC poderá aplicar ao XXX, garantida prévia defesa e

sem  prejuízo das demais penalidades previstas em lei, as seguintes sanções, na forma da legislação vigente: 10.1.1.
Advertência: tem caráter preventivo e será aplicada quando verificadas impropriedades praticadas pelo XXX no âmbito  da

parceria que não justifiquem a aplicação de penalidade mais grave.

10.1.2. Suspensão temporária: será aplicada nos casos de reincidência da sanção de advertência e nas demais situações em

que forem verificadas irregularidades na celebração, execução ou prestação de contas da parceria e não se justificar a

imposição da penalidade mais grave, considerando-se a natureza e a gravidade da infração cometida, as peculiaridades do

caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os danos que dela provieram para a Administração Pública

Municipal.

10.1.2.1. A sanção de suspensão temporária impede o XXX de participar de chamamento público e celebrar parcerias ou

contratos com órgãos e entidades da administração pública municipal por prazo não superior a 2 (dois) anos. 10.1.3.
Declaração de inidoneidade: será aplicada nas aplicada nas ocorrências do inciso III do item 9.14, impedindo a ENTIDADE  de

participar de chamamento público e celebrar parcerias ou contratos com órgãos e entidades de todas as esferas de governo,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que

aplicou a penalidade, que ocorrerá quando a organização da sociedade civil ressarcir a Administração Pública Municipal pelos

prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo de 2 (dois) anos da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade. 10.2.
As sanções previstas nesta cláusula serão aplicadas em estrita observância à legislação vigente.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS VEDAÇÕES

11.1. Fica vedada a utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida nesta Parceria e explicitadas no Plano de

Trabalho.

11.2. O plano de trabalho poderá ter suas metas, etapas e valores ajustados, após solicitação formalizada e fundamentada

pela  XXX à FCFFC, pelo motivo por ela identificado na execução, ou pela própria FCFFC durante as ações de monitoramento

e
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avaliação da parceria, desde que não haja alteração de seu objeto principal,
e em momento anterior à utilização do recurso pretendido, nas seguintes situações: quando necessário ao aperfeiçoamento da
execução e a melhor consecução do objeto pactuado; na ocorrência de ampliação dos recursos por suplementações
orçamentárias, mediante celebração de termo aditivo. 11.2.1. A alteração pretendida somente será considerada válida, para
fins de prestação de contas, após análise e manifestação  favorável da FCFFC.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ADITAMENTO

12.1. A FCFFC poderá autorizar ou propor alterações deste Termo de Colaboração e do Plano de Trabalho (art. 42, inciso VI, e

art. 57, Lei Federal 13.019/2014 e suas alterações), após, respectivamente, solicitação fundamentada da ENTIDADE ou sua

anuência, desde que não haja alterações de seu objeto, e que o período total da vigência não exceda cinco anos, nas formas
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estabelecidas pela legislação vigente.

12.2. Havendo prorrogação da vigência do Termo de Colaboração e consequente prorrogação na execução do serviço, o valor

do Termo Aditivo deverá manter a proporcionalidade em relação ao valor original, considerando ainda os reajustes necessários.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

13.1. O presente termo de colaboração vigorará a partir da assinatura deste instrumento, até 31 de dezembro de 2021.

PARÁGRAFO ÚNICO – Em caso de qualquer alteração ou cancelamento das atividades, impossibilitando o uso da verba na

forma compactuada o valor já repassado deverá ser devolvido para FCFFC, acrescidos de juros legais e tudo corrigido

monetariamente, no prazo de 15 dias após a data da comprovação da impossibilidade da aplicação dos recursos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DA RESCISÃO E DA RENÚNCIA

14.1. Este Termo de Colaboração poderá ser denunciado por qualquer das partes e rescindido a qualquer tempo, desde que

respeitado o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência para a publicidade dessa intenção, ficando as partes

responsáveis pelas obrigações assumidas até esse prazo.

14.2. A ocorrência de irregularidades que impliquem no descumprimento de quaisquer Cláusulas deste instrumento poderá

acarretar a sua rescisão imediata, incluindo a suspensão de repasse de recursos financeiros pela FCFFC, independente de

procedimentos judiciais.

14.3. Constitui, ainda, motivo para rescisão a ocorrência das seguintes situações:

I - Utilização dos recursos em desacordo com o objeto e das normas deste instrumento;

II - Falta de apresentação dos relatórios de execução e prestação de contas nos prazos devidos;

II - Não execução das ações em conformidade com o projeto de intervenção social;

IV - Não cumprimento ou adequação às notificações expedidas pela FCFFC;

V - A subcontratação total do objeto, associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial das

obrigações contraídas, bem como a fusão, cisão ou incorporação da ENTIDADE que afetem a boa execução da parceria, sem

prévio conhecimento e expressa autorização da FCFFC;

VI - O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro próprio, pelo Gestor designado para o

acompanhamento e fiscalização deste Termo de Colaboração;

VII - Razões de interesse público, devidamente justificadas pela autoridade competente;

14.4. Considerar-se-á rescindido, de pleno direito, o presente contrato:

I - Ao término da Vigência;

II - Por motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovado, que torne impraticável o objeto citado na Cláusula

Primeira;

III - Encerramento dos repasses de recursos oriundos da Prefeitura Municipal de Florianópolis.

IV - Caso não seja estipulado de comum acordo o valor dos recursos previstos no parágrafo único da cláusula

segunda; V - Por comum acordo.

PARÁGRAFO ÚNICO – O XXX, neste ato confirma ter reconhecimento que a fonte de recursos da FCFFC para pagamento do

presente Termo de Colaboração são os repasses oriundos da Prefeitura Municipal de Florianópolis, assim, em caso de

cancelamento destes repasses, o presente Termo de Colaboração é automaticamente rescindido. 14.5. Na denúncia,

rescisão ou extinção deste Termo de Colaboração, o destino dos bens remanescentes será definido em  conformidade com a

legislação vigente.
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15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA TOLERÂNCIA

15.1. A tolerância de qualquer uma das Cláusulas deste instrumento não significa renúncia da mesma.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. Para dirimir qualquer dúvida ou descumprimento do presente instrumento, primeiramente deverá ser sanado por

exaustiva negociação entre as partes e os interessados na busca de um acordo. Por último, caso não se chegue a um

consenso, fica eleito  o Foro da Capital de Santa Catarina.

E por estarem assim, justo e contratados, firmam o presente, em 03 (três) vias, de igual teor, juntamente com
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duas  testemunhas.

Florianópolis, xxxx

____________________________
EDMILSON C. PEREIRA JUNIOR

SECRETÁRIO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
______________________________  FÁBIO
MURILO BOTELHO

SUPERINTENDENTE DA FCFFC

__________________________________

_ xxx

PRESIDENTE DO XXX

TESTEMUNHAS

_________________________________

_ xxxx
__________________________________

_ xxx
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2021/PMF/SMDC – A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA 

DO CIDADÃO, por intermédio do INSTITUTO DE GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE 

FLORIANÓPOLIS, com sede na Rua Conselheiro Mafra, nº 656, 10º andar, sala 1001, Centro, 

Florianópolis/ SC, em conformidade com o que prescreve a Lei nº 8.666/93, alterações, e legislações 

pertinentes e do inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal, torna público o presente 

credenciamento para seleção de propostas, por prazo determinado, de pessoas jurídicas da sociedade 

em geral, interessadas em participar do evento intitulado de “FEIRÃO DE EMPREGOS DE 

FLORIPA”, que ocorrerá no dia 08 de novembro de 2021, das 09h00min às 18h00min, no 

Calçadão do Largo da Catedral, Centro, Florianópolis/SC na oferta, voluntária e gratuita, de 

vagas de trabalho e emprego, cursos de qualificação profissional e/ou capacitação comportamental 

em favor da comunidade de Florianópolis e seus munícipes.  

 

 

MODALIDADE QUANTIDADE DE VAGAS NO 

EVENTO 

Empresas com ofertas de vagas de 

empregos e/ou de cursos 

30 vagas (tendas individuais) 

 

1 – DO OBJETO   

1.1 O objeto do presente é o de receber propostas de empresas interessadas para, de forma individual, 

voluntária e gratuita, participar do evento 1º FEIRÃO DE OPORTUNIDADES, com a finalidade 

precípua de possibilitar o aprimoramento e a preparação de jovens e adultos para o mercado de 

trabalho, por meio de ofertas de cursos de qualificação profissional e/ou capacitação 

comportamental (desenvolvimento e reforço das habilidades cognitivas, emocionais, sociais e 

éticas, entre outras), além da oferta de vagas de emprego. 

1.2 As interessadas deverão ofertar vagas de emprego e/ ou de cursos de qualificação profissional 

e/ou capacitação comportamental nos diversos seguimentos de atividades primárias, secundárias 

e terciárias, que atendam seus requisitos legais previamente estabelecidos;  

1.3 O prazo de validade do presente credenciamento é determinado, exclusivamente para 

participação no Evento intitulado de “FEIRÃO DE EMPREGOS DE FLORIPA”, que ocorrerá 

no dia 08 de novembro de 2021, das 09h00min às 18h00min, no calçadão do Largo Catedral, 

Centro, Florianópolis/SC podendo ser transferido ou cancelado/ revogado a critério da 

administração pública de Florianópolis.  
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1.4 As propostas deverão atender aos requisitos mínimos de vagas para fins de credenciamento e 

participação do evento conforme o quadro abaixo: 

 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE DE VAGAS 

Vagas de emprego Oferta mínima: 05 vagas 

Oferta máxima: Ilimitado 

 

Quantidade de curso, vagas e carga 

horária 

Oferta mínima: 1 curso com 10 

vagas (virtual, presencial ou 

híbrido) 

Oferta máxima: Ilimitado 

Duração mínima de 20h, sem 

limite máximo 

Entrega de certificados aos alunos 

2 - DAS CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E INSCRIÇÕES 

2.1 Os pedidos de informações e esclarecimentos ao presente Edital, deverão ser encaminhados à 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CIDADÃO, através do INSTITUTO DE 

GERAÇÃO DE OPORTUNUDADES DE FLORIANÓPOLIS-IGEOF, por escrito, via protocolo, até 

o dia 22 de outubro de 2021, de segunda à sexta-feira das 13h00 às 17h00 horas, e/ou através do 

email: igeof@pmf.sc.gov.br, no mesmo prazo. 

2.2 As inscrições deverão ser apresentadas unicamente por escrito mediante a entrega dos 

documentos obrigatórios para o Instituto de Geração de Oportunidades – IGEOF, com sede na Rua 

Conselheiro Mafra, nº. 656, 10º andar, sala 1001, Centro de Florianópolis, até o dia 22 de outubro 

de 2021, 13h00 às 17h00 horas. 

2.2.1. A referida documentação deverá ser apresentada em envelope lacrado, para efeito de análise 

pela Comissão, sob protocolo e entregue com as informações do Anexo I. 

3 – CONDIÇÕES GERAIS DO CREDENCIAMENTO  

3.1. Poderão participar deste processo os interessados que atenderem a todas as exigências contidas 

neste Edital.  

3.2 Os documentos exigidos poderão ser cópias reprográficas sem necessidade de autenticação, 

ficando a critério de a administração pública exigir o documento original para conferência, ou fazê-la 

diretamente através da internet. 
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3.3 As certidões devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo não constar de lei 

específica ou do próprio documento, será considerado o prazo de validade de 06 (seis) meses, a partir 

de sua expedição.  

3.4 Ao protocolar sua inscrição para o credenciamento o interessado aceita e se obriga a cumprir 

todos os termos do presente Edital.  

3.5 Os interessados deverão comprovar qualificação técnica operacional e profissional.  

3.6 É permitida apenas uma inscrição por requerente, independente da oferta de vagas de emprego, 

cursos, ou ambos, inclusive de matrizes e filiais, ainda que com CNPJ diferentes. 

3.7 A inscrição deverá ser protocolada na condição de Pessoa Jurídica; 

3.8 A inscrição e a Licença concedida ao participante habilitado são INTRANSFERÍVEIS; 

3.9 São expressamente PROIBIDAS comercialização onerosa de qualquer espécie antes e durante o 

evento sobre as atividades e ofertas que serão expostas pelos proponentes no FEIRÃO, sendo ainda 

proibida a venda, cessão, aluguel, troca, ou qualquer outro ato não previsto pelo edital, o que se 

confirmado, culminará na cassação da Licença e participação, além da aplicação das penalidades 

previstas na Lei nº 8.666/93, alterações, e legislações pertinentes. 

3.10 O proponente deverá informar no ato de inscrição ou até 48 horas do evento os nomes dos 

funcionários que representarão a empresa, no limite de 2 (duas) pessoas, sendo obrigatória a 

execução das atividades propostas, sob pena de cassação da Licença durante o evento, e demais 

penalidades concernentes; 

4 - DA  OFERTA  DE  CURSO  DE CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL OU COMPORTAMENTAL 

4.1 Os interessados em fornecer, voluntária e gratuitamente, curso(s) de qualificação profissional 

e/ou capacitação comportamental deverão:  

a) disponibilizar professores/orientadores para desenvolver as atividades teóricas e práticas do 

curso (presencial ou a distância); 

b) providenciar e disponibilizar gratuitamente todo o material necessário para o curso de 

capacitação e qualificação;  
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c) executar com fidelidade o Plano de Trabalho aprovado de comum acordo, zelando pela boa 

qualidade das ações e serviços prestados e buscando o aprimoramento constante da eficiência, 

eficácia e efetividade em suas atividades;  

d) prestar informações para a Secretaria de Defesa do Cidadão através do IGEOF – Instituto de 

Geração de Oportunidades de Florianópolis, com todos os dados referentes aos cursos 

ministrados;  

e) emitir breve relatório avaliativo das atividades realizadas, quando solicitado; 

f) dispor de estrutura adequada (física, híbrida ou on-line) ao desenvolvimento do curso;  

g) arcar com todas as despesas e eventuais mão de obra envolvida na logística e realização das 

atividades teóricas e práticas, ficando o Município de Florianópolis isento de qualquer ônus 

e/ou responsabilidade; 

h) Deverão ser fornecidos certificados de conclusão para todos os inscritos que cumprirem os 

requisitos de frequência e avaliação conforme previamente ofertado;  

i) Poderão ser ofertados cursos em diversas áreas reconhecidas, tais como comércio, serviços e 

turismos, agropecuária, transporte, indústria, idiomas, libras, sustentabilidade, alimentação, 

empreendedorismo, tecnologia da informação e comunicação, finanças pessoais, 

competências sócio emocionais, matemática, português, mundo digital, saúde, entre outras; 

j) Os cursos ofertados deverão ter duração mínima de 20h, sem limite máximo; 

 

4.2 O Município de Florianópolis deverá:  

a) orientar acerca das normas e procedimentos para a implantação, controle, condicionalidade, 

acompanhamento e fiscalização dos cursos;  

b) acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução do projeto, em consonância com o Plano de 

Trabalho aprovado e com a legislação vigente;  

c) no âmbito de suas atribuições, prestar todo o apoio necessário com vistas ao integral 

aperfeiçoamento e cumprimento do projeto, sem qualquer ônus à municipalidade; 

5 - DOS IMPEDIMENTOS AO CREDENCIAMENTO  

5.1 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do certame os interessados que se enquadrem 

em quaisquer das situações a seguir:  

a)  que não atendam a todos os requisitos neste edital;  
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b) impedidos de licitar ou contratar com a Prefeitura do Município de Florianópolis, ou que tenham 

sido declarados inidôneos, nos termos do artigo 87, da Lei nº 8.666/93, alterações, e legislações 

pertinentes; 

c) aqueles que não possuírem os comprovantes de regularidade fiscal 

 

6 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS 

6.1 Em decorrência das decisões relacionadas com o presente credenciamento é facultada a 

interposição de IMPUGNAÇÃO ou RECURSO, nos termos regulamentados pela Lei nº 8.666/93, 

alterações, e legislações pertinentes, conforme prazos abaixo: 

  

6.1.1 IMPUGNAÇÃO ao edital, pelo interessado ou por qualquer cidadão, até 3 (três) dias úteis antes 

da data final fixada para a entrega do envelope.  

 

6.1.2 RECURSO, no prazo de até 03 (três) dias úteis contados da publicação do resultado do 

credenciamento, dos seguintes atos:  

a) Do indeferimento do credenciamento;  

b) Da anulação ou revogação do credenciamento; 

c) Do resultado do credenciamento. 

 

6.2. Não serão conhecidos os recursos interpostos fora do prazo.   

6.3. Serão aceitas impugnações e interposição de recursos por escrito, mediante protocolo, em 

documento entregue na Secretaria de Defesa do Cidadão através do Instituto de Geração de 

Oportunidades de Florianópolis - IGEOF, sito na Rua Conselheiro Mafra, nº 656, 10º andar, Centro, 

Florianópolis/SC, de segunda à sexta-feira das 13h00 às 17h00 horas, ou, por meio do endereço 

eletrônico igeof@pmf.sc.gov.br. 

6.4. A prioridade de preenchimento das vagas será para as empresas que ofertarem vagas de 

emprego, mas caso não seja preenchidas as referidas vagas, serão completadas pelas empresas de 

cursos; 

 

6.5. O resultado do(s) recurso que implique em modificações, alterações ou cancelamento(s) do 

credenciamento serão publicados no Diário Oficial. 

7 - DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO  
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7.1 As propostas deverão ser elaboradas e protocoladas na Secretaria de Defesa do Cidadão através 

do IGEOF - Instituto de Geração de Oportunidades de Florianópolis, sito na Rua Conselheiro Mafra, 

nº 656, 10º andar, Centro, Florianópolis/SC, de segunda à sexta-feira das 13h00 às 17h00horas, 

devendo ser apresentadas com o número da Chamada Pública e o nome do proponente.  

7.2. A proposta deverá conter:  

a) Descrição das Ofertas de empregos, detalhando os cargos, funções, requisitos obrigatórios, 

documentos necessários, entre outras informações pertinentes; 

b) Descrição da(s) Oferta(s) de cursos de qualificação profissional e/ou capacitação 

comportamental, detalhando os dados do curso, prazo de execução com início e término, público 

alvo, os requisitos obrigatórios, documentos necessários, materiais que serão fornecidos, meio de 

execução (virtual, presencial ou hibrido), experiências prévias, metas, entre outras informações 

pertinentes; 

c) Qualificação Técnica, responsável técnico, registro ou inscrição da empresa no Conselho de 

Classe (se houver), ou declaração de que a empresa não está sujeita ao registro ou inscrição; 

d) Atestado(s), Declaração ou certidão(ões) de desempenho anterior de atividade pertinente e 

compatível com o objeto ofertado, com o fito de comprovar a execução de serviços de 

características e complexidade, técnica e operacional similar ou superior à do objeto;  

e) Indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a 

realização do objeto ofertado, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe 

técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.  

 

7.3 A proposta deverá estar acompanhada dos seguintes documentos:  

7.3.1 Habilitação Pessoa Jurídica:  

a) no caso de Sociedade Comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial onde estiver sediada;  

b) no caso de Sociedade por Ações, exige-se também a ata da eleição da diretoria em exercício, 

publicada em órgão oficial;  

c) no caso de Sociedade Civil, ato constitutivo em vigor, devidamente registrado no Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas ou no Cartório de Títulos e Documentos de onde estiver sediada, acompanhado de 

prova de diretoria em exercício;  
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d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir; 

e) formulário do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, como por exemplo, registro do MEI – 

Micro Empreendedor Individual. 

 

7.3.2 comprovantes de regularidade fiscal:  

a) Certidão Negativa de Débito Municipal; 

b) Certidão Negativa de Debito Federal;  

c) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);  

d) Certidão Negativa de Débito Estadual;  

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.  

 

7.3.3. Outros documentos obrigatórios: 

a) Declaração de cumprimento do disposto no art. 7°, inciso XXXIII da Constituição Federal e no 

art. 27, inciso V da Lei 8.666/93 (Anexo III);  

b) Declaração de compromisso e cumprimento, à Lei Federal nº 12.846/13 (Lei Anticorrupção) 

(Anexo VII); 

c) Declaração de que inexistem impedimentos para contratar com a Administração Pública (Anexo 

V); 

d) Registro ou inscrição da empresa no Conselho de Classe (se houver), ou declaração de que a 

empresa não está sujeita a registro ou inscrição; 

e) Atestado(s), Declaração ou certidão(ões) de desempenho anterior de atividade pertinente e 

compatível com o objeto ofertado, com o fito de comprovar a execução de serviços de características 

e complexidade, técnica e operacional similar ou superior a do objeto;  

7.4 Serão aceitas somente as certidões dentro da validade.  

7.5 Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa.  

8 – DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS 
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8.1 As propostas e documentações serão analisadas pela Comissão de Análise e Critérios de Seleção, 

composta pelos servidores da Secretaria Municipal de Defesa do Cidadão através do IGEOF – 

Instituto de Geração de Oportunidades de Florianópolis.  

8.2 Serão credenciados os interessados que se encontrem em situação regular, constatada com a 

apresentação da documentação exigida no item 07 e que atendam a todas as exigências e condições 

previstas neste edital.  

9 – DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 9.1 As 30 (trinta) vagas no total previstas serão preenchidas pelas empresas credenciadas que 

cumprirem as exigências estabelecidas no presente edital, sendo 20 (vinte) vagas para empresas que 

irão oportunizar vagas de emprego e 10 (dez) vagas para empresas que irão oportunizar vagas de 

cursos;                    

9.2 Em caso de haver mais propostas aptas ao credenciamento do que as vagas ofertadas terão 

preferência as propostas com os seguintes critérios, na ordem: 

a) a proposta que ofertar mais vagas de empregos em relação às demais ofertas de emprego; 

b) a proposta que ofertar mais cursos e subsidiariamente a que ofertar mais vagas no(s) curso(s) em 

relação às demais ofertas de cursos; 

9.3 A critério da Administração Pública poderá haver ampliação do espaço e do número de vagas 

disponíveis (30 vagas) a fim de possibilitar a participação das propostas credenciadas, com maior 

atendimento aos munícipes de Florianópolis.  

10 – DOS RECURSOS DISPONIBILIZADOS 

10.1 NÃO haverá nenhum aporte financeiro do Município para execução do objeto deste Edital; 

10.2 O Município disponibilizará para o uso de cada credenciada no dia do evento os seguintes itens: 

a) 1 (uma) tenda 2x2 padrão da Prefeitura de Florianópolis; 

     b) 1 (uma) mesa e 2 (duas) cadeiras de plástico modelo padrão da Prefeitura de Florianópolis; 

     c) ponto de energia elétrica para uso coletivo; 

     d) identificação padrão das empresas nas tendas; 
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10.3 Os eventuais equipamentos de informática (computadores, notebooks, impressoras), materiais 

de escritório, higiene e limpeza, entre outros que se fizerem necessários, serão de exclusiva 

responsabilidade de cada proponente, sem qualquer responsabilidade e ônus para a 

municipalidade. 

11 - DAS SANÇÕES  

11.1 Pelo não cumprimento por parte do credenciado das obrigações assumidas por seu 

credenciamento ou infringência dos preceitos legais pertinentes, serão aplicadas as seguintes sanções, 

de acordo com a gravidade da falta: 

a) Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de menor gravidade e sanáveis sem 

prejuízo para a Administração Municipal, para as quais tenha o contratado concorrido diretamente; 

b) Advertência cumulada com reposição de prejuízos quando forem constatadas irregularidades de 

menor gravidade com prejuízo para a Administração Municipal, para as quais tenha o contratado 

concorrido diretamente;  

c) Em caso de reiteradamente o credenciado descumprir alguma cláusula deste Edital com prejuízo 

para a Administração Municipal, ou quando o credenciado deixar de cumprir as obrigações 

assumidas através de falta grave dolosa ou revestida de má-fé ou quando constatada a inveracidade 

de qualquer das informações ou dos documentos fornecidos, o credenciado incorrerá em reposição de 

prejuízos e suspensão do direito de licitar ou contratar com o Município pelo prazo de até 2 anos;  

d) As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis; 

e) O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam, 

não será considerado como inadimplemento se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força 

maior, devidamente justificados e comprovados cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir, nos 

termos do parágrafo único do artigo 393 do Código Civil.  

12 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1 O resultado do credenciamento ficará disponível nos autos do processo junto a Secretaria 

Municipal de Defesa do Cidadão através do IGEOF – Instituto de Geração de Oportunidades de 

Florianópolis e será publicado no Diário Oficial do Município;  

12.2 O credenciamento será deferido mediante a publicação de portaria do Secretário Municipal de 

Defesa do Cidadão. 
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12.3 O município de Florianópolis, a qualquer momento, visando o interesse público, poderá 

suspender ou cancelar o presente Chamamento Público e consequentemente o Evento 1º Feirão de 

Oportunidades, sem que isso gere quaisquer direitos aos interessados ou a terceiros;  

12.4 O município de Florianópolis não responderá por quaisquer obrigações assumidas pelo 

credenciado, seja para com os Poderes Públicos, além de quaisquer obrigações de natureza cível, 

tributária, criminal, decorrentes de relações trabalhistas e previdenciárias, acidentário, entre outros;  

12.5 A não participação no evento deverá ser comunicada, por escrito, ao IGEOF no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas que antecede a data do evento, constando os motivos que impossibilitem o 

cumprimento da oferta e participação; 

12.6 O credenciado assume a responsabilidade pelos atos praticados por seus funcionários, agentes, 

assessores, representantes e qualquer pessoa vinculada aos seus serviços e ofertas de emprego e/ou 

cursos, que venham em prejuízo dos interesses do município de Florianópolis; 

12.7 A Administração poderá revogar o chamamento por razões de interesse público, devendo anulá-

la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar;  

12.8 Todos os participantes do evento, credenciados, agentes públicos e população em geral deverão 

respeitar integralmente os protocolos de segurança sanitária vigentes pelo Decreto Municipal e 

Estadual, sob pena de sanções legais previstas em razão da pandemia do COVID-19; 

12.9 Será permitido a cada participante afixar até 2 (dois) banners na fachada interna da tenda 

exclusivamente com informações sobre as vagas de emprego e/ou do(s) curso(s) ofertados, podendo 

conter a logomarca e dados informativos da empresa (telefone, e-mail, redes sociais); 

12.10 É expressamente vedada a publicidade de qualquer outra informação não atinente às ofertas 

previamente estabelecidas no credenciamento, especialmente de propagandas e ofertas onerosas, e 

aquelas que ocorram com violação ao disposto no artigo 37, §1º, da Constituição Federal, sob pena 

das sanções previstas no item 11;  

12.12 Os casos omissos do presente edital serão solucionados pela Comissão de Análise composta 

pelos servidores da Secretaria Municipal de Defesa do Cidadão, por intermédio do IGEOF – Instituto 

de Geração de Oportunidades de Florianópolis;  
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12.13 Constituem Anexos do Presente Edital:  

a) Anexo I. Modelo de Identificação do Interessado  

b) Anexo II. Modelo de Proposta  

c) Anexo III. Declaração de concordância com os termos do edital e seus anexos  

d) Anexo IV. Declaração que cumpre o inciso XXXIII do artigo 7º da CF 

e) Anexo V. Declaração de inexistência de fato superveniente e impeditivo 

f) Anexo VI. Declaração negativa de vínculo empregatício com órgão ou entidade pública 

g) Anexo VII. Declaração de compromisso e cumprimento, à lei federal nº 12.846/13 (Lei 

Anticorrupção) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noemi Hilda da Silva Leal 

Superintendente do IGEOF -  Instituto de Geração 

de Oportunidades de Florianópolis 
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1. IDENTIFICAÇÃO  

1.1 Nome ou Razão social  

1.2 Endereço completo  

1.3 Contato: fone, endereço eletrônico 

1.4 Nome e qualificação completa do responsável pela empresa  

1.5 Nome (s) do(s) funcionário(s) que participarão do evento (limite de 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA  
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À 

Prefeitura do Município de Florianópolis 

Chamada Pública n° ___/____  

 

 

Objeto: Participação no evento FEIRÃO DE EMPREGOS DE FLORIPA, que ocorrerá no dia 08 de 

novembro de 2021, das 09h00min às 18h00min, no calçadão do Largo Catedral Centro, para fins 

de ofertar cursos de qualificação profissional ou comportamental, bem como oportunizar vagas de 

emprego em favor dos Munícipes de Florianópolis.  

 

(Nome do proponente), qualificação da pessoa jurídica: CNPJ, endereço, nome do representante 

legal, CPF, RG, endereço, telefone e e-mail), vem, pelo presente apresentar seu interesse em 

participar do evento acima intitulado, de acordo com as normas estabelecidas no Edital e seus 

anexos.  

 

 

PROPOSTA / Plano de Trabalho  

Exigências  

Qualificação das partes  

Descrição do Projeto  

Prazo de execução com início e término  

Público Alvo  

Objeto da parceria  

Objetivos Gerais  

Objetivos Específicos  

Metodologia (forma de execução das atividades ou 

dos projetos e de cumprimento das metas – se for o 

caso)  

Descrição das metas e de atividades ou projetos a 

serem executados (se for o caso)  

 

Comprovação de Capacidade para executar a 

parceria  

Exigências  
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Evidenciar experiência prévia na realização, com 

efetividade do objeto da parceria ou de natureza 

semelhante 

 

Capacidade administrativa, técnica, operacional e 

gerencial para a execução do plano de trabalho 

indicação do(s) Responsável(is) Técnico(s) ou 

Coordenador(es) dos serviços, ofertados efetividade 

do objeto da parceria ou de natureza semelhante  

 

- Indicação das instalações e do aparelhamento e do 

pessoal técnico adequados e disponíveis para a 

realização do objeto ofertado, bem como da 

qualificação de cada um dos membros da equipe 

técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.  

 

 

 

Local, _____ de ____________________ de _____________.  

 

 

(assinatura do responsável)  

Nome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO III-DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E SEUS 

ANEXOS 
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Ao Edital de Chamada Pública nº  

 

Razão Social da Empresa: 

CNPJ: 

Endereço: 

 

 

 

 

 

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, especialmente para fins 

de prova em processo licitatório, junto a Prefeitura Municipal de Florianópolis, que a empresa [NOME 

DA EMPRESA] CONCORDA plenamente com todos os termos deste edital e seus respectivos anexos. 

 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

 
Florianópolis, ____ de _________ de 2021. 

 

 

 

 

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente identificada do proponente local 

da empresa licitante. 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO QUE CUMPRE O INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CF 

 

 

Ao Edital de Chamada Pública nº  

 

Razão Social da Empresa: 

CNPJ: 

Endereço: 

 

 

 

 

 

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa [NOME 

DA EMPRESA], em cumprimento ao disposto no inciso V do artigo 27, da Lei Federal                    nº 

8.666/93, cumpre o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988, não 

promovendo o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a 

menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.  

 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 
Florianópolis, ____ de _________ de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente identificada do proponente local 

da empresa licitante. 
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO 

 

 

Ao Edital de Chamada Pública nº  

 

Razão Social da Empresa: 

CNPJ: 

Endereço: 

 

 

 

 

 

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa [NOME 

DA EMPRESA] não foi declarada inidônea e não está suspensa em nenhum órgão público, federal, 

estadual ou municipal, nos termos do artigo 32 § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

Florianópolis, __ de___________ de 2021. 

 

 

 

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente identificada do proponente local 

da empresa licitante. 
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ANEXO VI-DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM ÓRGÃO 

OU ENTIDADE PÚBLICA 

 

 

Ao Edital de Chamada Pública nº  

 

Razão Social da Empresa: 

CNPJ: 

Endereço: 

 

 

 

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que os dirigentes, sócios 

e gerentes da empresa [NOME DA EMPRESA], não mantêm vínculo empregatício com a Administração 

Pública direta e indireta das esferas Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, nem com 

empresas subsidiadas ou controladas pelos entes Federados acima mencionados. 

 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 
Florianópolis, ____ de _________ de 2021. 

 

 

 

 

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente identificada do proponente local 

da empresa licitante. 
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ANEXO VII-DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E CUMPRIMENTO, À LEI FEDERAL 

Nº 12.846/13 (LEI ANTICORRUPÇÃO) 

 

 

 

Ao Edital de Chamada Pública nº  

 
 

 

Eu, ________________________________, representante legal da empresa 

_________________________________, regularmente inscrita no CNPJ sob o                                               

nº ______________________________________________, declaro, para os devidos fins, que a empresa 

ora qualificada não pratica e nem permite que pratiquem, sob sua esfera de atuação, atos contrários às 

leis, normas, regras e regulamentos vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, que importem lesão à 

Administração Pública, nos termos do art. 5º da Lei nº 12.846 de 1º de agosto de 2013 - Lei 

Anticorrupção.  

Igualmente, declaro que a empresa envida os melhores esforços para prevenir, mitigar e erradicar 

condutas inadequadas da sua atuação, pautando suas atividades nas melhores práticas do mercado, no que 

se refere ao combate de desvios éticos e de integridade. 

Reconheço que o que subscrevo é verdade, sob as penas da lei. 

 
 

Florianópolis, ____ de _________ de 2021. 

 

 

 

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente identificada do proponente local 

da empresa licitante. 
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