

EDITALDECREDENCIAMENTONº008/PMF/SMSP/SUSP/2021 
VENDADEAÇAÍ 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA EXPLORAÇÃO TEMPORÁRIA DE ATIVIDADE DE
COMÉRCIO AMBULANTE DE AÇAÍ COM CARRINHO, SITUADO NA FAIXA DE AREIA DAS
PRAIASDEFLORIANÓPOLIS,PARAATEMPORADADEVERÃO2021/2022. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, por meio da SUPERINTENDÊNCIA DE
SERVIÇOSPÚBLICOS(SUSP),comsedenaAv.RioBranco611,Centro,FlorianópolisSC,torna
pública a abertura de vagas para PESSOAS FÍSICAS interessadas em exercer a atividade de
COMÉRCIO AMBULANTE DE AÇAÍ COM CARRINHO, para a TemporadadeVerão2021/2022,
em acordo com o Artigo 15 daLeiOrgânicadoMunicípiodeFlorianópolis,subsidiariamentepela
Lei Federal nº8.666/93,Lein°2.496/86,LeiComplementarnº239/2006epelasespecificaçõese
condições descritas neste Edital.

inscrições iniciarão no dia 17 de outubro de 2021,

encerrando-sedia19deoutubrode2021. 

1.DOOBJETO 
1.1. O objeto do presente Credenciamento é a permissão de caráter provisório (Temporada
2021/2022)paraaexploraçãodeC
 OMÉRCIOAMBULANTEDEAÇAÍCOMCARRINHO. 
1.2. Os participantes credenciados por este Edital poderão promover o comércio ambulante na
faixadeareia,atravésdeequipamentotipocarrinho,daseguinteatividade:a
 )AÇAÍ 
1.3. Os participantes deverão optar, no ato da inscrição, pelaatividadequepretendemexercere
emqualpraiadesejamtrabalhar. 

2-CONDIÇÕESGERAIS 
2.1. ÉpermitidaapenasumainscriçãoporrequerenteemumúnicoEditaldeCredenciamentopara
aTemporadadeVerão2021/2022,paraumaúnicaatividadeeparaumaúnicapraia,sendoassim,
osistemabloquearáumanovainscriçãocomomesmoCPFjáutilizadopararealizarainscrição. 
2.1.1 Casosejaconstatadomaisdeumainscrição,ficacienteointeressadoqueficavalidadapara
participação do certame, a última inscrição realizada, ainda que tenha ocorrido o pagamento da
taxadeprocessoanteriormenteprotocolado. 
2.2.AinscriçãodeveráserprotocoladanacondiçãodeP
 ESSOAFÍSICA. 
2.3.DezporcentodasvagasprevistasnesteEditaldeCredenciamentoserãodestinadasàs
pessoas com deficiências físicas.Casosejasorteado,deveráserapresentadopelorequerente
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LaudomédicocomexpressareferênciaaocódigocorrespondentedaClassificaçãoInternacionalde
Doenças - CID, nome do médico e seu registro no Conselho Regional de Medicina – CRM
(conformeitem6). 
2.4 .Das vagas previstas neste Edital de Credenciamento, três por cento das vagas
disponibilizadasporesteEditalserãopreenchidaspreferencialmenteporpessoascommais
de 60 (sessenta) anos. A porcentagem devagasprevistasaosidososporLeiestácontemplada
pelatotalidadedasvagasparacadapraiaoferecidasporesteEditaldeCredenciamento. 
2.5. Para os efeitos deste Edital de Credenciamento, os terrenos de marinha e seus acrescidos
serãoconsideradoscomoÁREAPÚBLICA. 
2.6.AsP
 RAIASe
 oN
 ÚMERODEVAGASe
 ncontram-seespecificadosnoA
 NEXOII. 
2.7. A Inscrição e o Alvará de Licença concedido ao participante habilitado são PESSOAIS e
INTRANSFERÍVEIS. 
2.8ÉexpressamentePROIBIDAAVENDA,ACESSÃO,OALUGUELDOPONTO,assimcomoa
TROCA DOS PONTOS sorteados entre os classificados, o que, se confirmado, culminará na
cassação do Alvará de Licença, alémdaaplicaçãodaspenalidadesprevistasnaLeinº2.496/86,
entreoutrasleispertinentes. 
2.09. É obrigatória a presença do requerente licenciado no exercício da atividade, sob pena de
cassaçãodoAlvarádeLicença,bemcomoasuspensãodedoisanosempróximocertamepúblico. 
2.10Quandohouvernecessidadedocredenciadoseausentardasatividadespormotivojustificável
(por exemplo: doença), ele deverá comparecer à SUSP para justificar sua ausência, com
apresentação de atestado médico. A necessidade de afastamentoseráanalisadapelaComissão
deTemporadadeVerão2021/2022,nãopodendooafastamentosersuperiora10(dez)dias. 
2.11Todorequerenteestásujeitoàscondiçõesfixadasnesteinstrumentoconvocatório,quefazLei
entreaspartes. 
2.12 NÃO SERÁ CONCEDIDA À MESMA PESSOA MAIS DE 1 (UM) ALVARÁ DE LICENÇA
PARAEXPLORAÇÃODEATIVIDADEDECOMÉRCIOAMBULANTEEMÁREAPÚBLICA. 
2.13Osorteioserárealizadonodia03denovembrode2021eserátransmitidoaovivonoperfilda
PrefeituraMunicipaldeFlorianópolisnoYoutube. 
2.14 Após o sorteio, será divulgada a lista de classificação dos inscritos sorteados conforme o
número de vagas disponíveis em cadapraia,bemcomoalistadesuplentes(alistadesuplentes
serádeaté100%dasvagasdisponíveisnapraia). 
2.15Aconstataçãodaausênciadedocumentoobrigatórioimplicaráinabilitaçãodosorteado.Neste
caso,opróximonaordemdalistagemdesuplênciaassumiráavaga. 
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2.16 Fica ciente oparticipantequeemdecorrênciadapandemiaporCOVID-19,oseditais,bem
como o exercício da atividade poderão ser suspensos a qualquer tempo, conforme orientação e
recomendaçãodosórgãoscompetentes 

3.DOPERÍODODEVIGÊNCIADOALVARÁDELICENÇA 
3.1.EsteEditaldeCredenciamentoconcederálicençaparaoexercíciodeatividadecomercialcom
vigênciaparaaTemporadadeVerão2021/2022. 
3.2. O prazo de vigência dos Alvarás de Licença emitidos aos participantes que se sagraram
vencedoresdesteEditaldeCredenciamentoiniciaráem22denovembrode2021efindaráem17
deabrilde2022. 
3.3.OsAlvarásdeLicençasomenteserãoliberadosmedianteacomprovaçãodorecolhimentodos
tributosmunicipais. 
3.4 Poderá haver prorrogação do prazo de vigência dos Alvarás de Licenças, decorrentes deste
edital,pormaisumatemporadaacritériodoChefedoPoderExecutivo. 
3.5AtemporadavigentepoderáserprorrogadaacritériodoChefedoPoderExecutivo 

4.DAINSCRIÇÃO 
4.1.Ainscriçãoépessoaleintransferível. 
4.2.Osinteressadosdeverãoseinscrevernoperíodode17/10/2021atéodia19/10/2021. 
4.3.AinscriçãodeveráserrealizadaexclusivamenteviainternetnositedaPrefeituraMunicipalde
Florianópolis:w
 ww.pmf.sc.gov.br 
4.4Ainscriçãoserárealizadapormeiodopreenchimentodeformulárioonline.Aofinaldainscrição
será gerada uma tarifa no valor de R$ 68,00 (sessenta e oito reais), devendo o pagamento ser
efetuado noprazoestipuladoparaquehajaavalidaçãodainscrição.Aausênciadequalquerdas
informações requeridas e/ou a ausência do pagamento da tarifa de inscrição culminará na
inabilitaçãodoparticipante. 
4.5ÉpermitidaapenasumainscriçãoporrequerenteemumúnicoEditaldeCredenciamentoeem
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
interessadoqueficavalidadaparaparticipaçãodocertame,aúltimainscriçãorealizada,aindaque
tenhaocorridoopagamentodataxadeprocessoanteriormenteprotocolado. 
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4.6 A Prefeitura Municipal de Florianópolisreceberáetramitaráosprocessosdeinscriçãoparao
presenteeditaldevendoorequerenteanexarosdocumentosexigidosdeformadigital,viaportalda
Prefeitura Municipal de Florianópolis, ficando o participante ciente de que a apresentação da
totalidade dos documentos obrigatórios é desuaexclusivaresponsabilidadeequeaausênciade
taisdocumentosculminaránasuainabilitação. 
4.7.AlistadasinscriçõesdeferidasserádivulgadanositedaPrefeituraMunicipaldeFlorianópolis:
www.pmf.sc.gov.br,nodia27deoutubrode2021. 
4.8 O prazo de recurso da lista de inscritos será no dia 28 de outubro de 2021, via portal da
PrefeituraMunicipaldeFlorianópolis,anexandodigitalmenteasrazõesdorecurso. 
4.9Serãoanalisadosapenasosrecursosanexadosnodia28deoutubrode2021. 
4.10.Oresultadodosrecursosserádivulgadonodia29deoutubro de2021. 

5.DASVEDAÇÕES 
5.1.É
 v
 edadaainscriçãonesteEditald
 eparticipantequeseja: 
a)Cônjuge,companheiroouparenteemlinharetaouemlinhacolateralatéo4ºgraudemembro
oucolaboradordaComissãodeVerão2021/2022; 
b) Servidorpúblico(Municipal,EstadualOuFederal)ou; 
c) Para a prática dos atos da vida civil, absolutamente incapaz, relativamente incapaz e/ou
legalmenteimpedidos,porefeitodecondenaçãopenale/ouporsetratardeestrangeiroirregularno
Brasil. 
d)Menoresde18(dezoito)anos. 
5.2.Oparticipantequeapresentarinscriçãoqueafronteodispostonascláusulasdevedaçãoestá
automaticamentedesclassificado. 

6.DOSDOCUMENTOSPARAHABILITAÇÃO 
6.1. Após a realização do sorteio, os inscritos que foram sorteados (titulares e suplentes)
deverãoanexardigitalmenteaoprocessodeinscrição,viaportaldaPrefeituraMunicipalde
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
documentaçãoobrigatóriaparahabilitaçãoseráautomaticamenteINABILITADO. 
6.3. Em caso de fraude, omissão, falsificação, declaração inidônea ou qualquer outro tipo de
irregularidade,serácanceladaainscriçãoeorequerenteseráeliminadodocertame. 
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6.4Nahipóteseemqueocorrerainabilitaçãooueliminaçãodotitularsorteadoparaumadasvagas
constantesdoEdital,assumiráosuplentehabilitado,conformeaordemdesorteiodalista. 

7.DOCUMENTAÇÃOOBRIGATÓRIA 
7.1DOPARTICIPANTENACONDIÇÃODEPESSOAFÍSICA 
a)Documentodeidentidadeválido,comfoto; 
a1) SERÃO CONSIDERADOS DOCUMENTOS DE IDENTIDADE: Carteiras expedidas pelos
ComandosMilitares,pelaSecretariadeSegurançaPública,pelosInstitutosdeIdentificaçãoepelos
Corpos de Bombeiros Militares; Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício
profissional(Ordens,Conselhos,etc.);Passaporte;CertificadodeReservista;CarteirasFuncionais
expedidasporórgãospúblicos,queporLeiFederal,valhamcomoidentidade;CarteiradeTrabalho;
CarteiraNacionaldeHabilitação(modelocomfoto). 
a2) NÃO SERÃO ACEITOS COMO DOCUMENTOSDEIDENTIDADE:CertidõesdeNascimento,
CPF, Título Eleitoral, Carteira de Motorista (modelo sem foto), Carteira de Estudante, Carteiras
Funcionaissemvalordeidentidade,nemdocumentosilegíveis,nãoidentificáveise/oudanificados. 
b)Foto/desenhodomodelodocarrinhoadotado,parafinsdeavaliação,considerandooA
 NEXOIII; 
c)ComprovantedeSituaçãoCadastral–CPF 
https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp 
c)CertidõesdeAntecedentesCriminais: 
Estadualh
 ttps://esaj.tjsc.jus.br/esaj/portal.do?servico=810100 e 
Federalh
 ttps://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)comvalidademáximade01ano; 
f)CertificadodeCursodemanipulaçãodealimentos,nostermosdoart.30,§1ºdaLeinº6.320/83
e Decretonº14.782/15,comvalidadede02anos(o
 bs:Serãoaceitasdisciplinascursadasem
cursostécnicos,deextensãoecursosuniversitáriosdeáreasafins,desdequedevidamente
comprovadoatravésdohistóricoescolar); 
g)CertificadodeMicroempreendedorIndividual(MEI). 
h)ANEXOIdevidamenteassinadopeloparticipante. 
ParágrafoPrimeiro-Seráconsideradaválidaacertidãoemitidadentrode90(noventa)diasdasua
apresentação,desdequeamesmanãodescrevaexpressamenteoseuprazodevalidadee/ouse
legislaçãoespecíficanãodefinaprazodiverso. 
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ParágrafoSegundo–Osparticipantesficamobrigadosaapresentaremtodadocumentaçãoexigida
noedital,aindaqueapresentemalgumarestrição,sobpenadeinabilitação. 
Parágrafo Terceiro – Não serão aceitos protocolos de processos administrativos questionando
débitosnoâmbitodaPrefeituraMunicipaldeFlorianópolis. 
7.2 DOCUMENTOS ADICIONAIS E OBRIGATÓRIOS DO PARTICIPANTE COM DEFICIÊNCIA
FÍSICA: 
a)Apessoacomdeficiência(PcD)sesorteadaentregará,conformeitem6.1:LaudoMédico,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 referênciaaocódigo
correspondente da Classificação Internacional de Doenças - CID, sendo obrigatório conter o
carimbo com indicação do nome do médico e seu registro noConselhoRegionaldeMedicina–
CRM. 
ParágrafoPrimeiro-OLaudoMédicodeveráserlegível,sobpenadenãoserconsideradoválido,
edeveráserexpedidonoprazomáximode90(noventa)diasantesdotérminodasinscrições.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,oudequalqueroutroórgãopúblicoouprivado. 
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,
de7dedezembrode1940)peloseuteor. 

8.DOSTRIBUTOSDEVIDOS 
8.1. O exercício da atividade comercial objeto do presente Edital de Credenciamento implica o
pagamentodostributosmunicipaisprevistosnaConsolidaçãodasLeisTributáriasdoMunicípiode
Florianópolis–LeiComplementarnº007/97,bemcomodeoutrastaxasindicadasnesteEdital. 
8.2.Oslicenciadosdeverãorecolherasseguintestaxas: 
a)TaxadeLicençaparaoComércioAmbulante(T.L.C.A.); 
b)TaxadeLicençadeUtilizaçãodeLogradouroPúblico(T.L.U.L.P.); 
c)TaxadeColetadeLixo(T.C.L.); 
d)TaxadeExpediente(T.Exp) 
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8.3. Os valores das taxas municipais estão indicados no ANEXO III deste Edital e deverão ser
adimplidospelocredenciadonoatodaretiradadoAlvarádeLicença. 
8.4. O sorteado habilitado deverá seguir a Normativa 001/PMF/SMSP/SUSP quanto às regras
definidas. 
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
compareceraoalmoxarifadodaComcap,paraaretiradadossacosdelixo,parautilizaçãodurante
atemporada. 
8.6.Oambulantereceberá,apósacomprovaçãodopagamento,sacosdelixode50litros,nacor
padrãodaComcap. 

9.CRITÉRIOSDESELEÇÃO 
9.1. O credenciamento dos participantes se dará através de sorteio no dia 03 de novembro de
2021. 
9.2OsorteiodospontosseráeletrônicoedivulgadopelainternetnositedaPrefeituraMunicipalde
Florianópolis.Casohajapossibilidade,seráfeitaatransmissãoemtemporealdosorteio. 
9.3.Nãohaveráparticipaçãopresencialdosinscritosnosorteio. 
9.4.OsorteioserátransmitidoaovivopeloperfildaPrefeituranoYoutube.
9.5.AgravaçãodosorteioficarádisponívelnoperfildaPrefeituranoYoutube,assimquepossível. 
9.6.Ossorteadosterãoseusdocumentosdehabilitaçãoanalisadosapósosorteio. 
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
eventuaisvagasremanescentes. 
9.8.OssorteiosseguirãoaordemdepraiascontidasnoA
 NEXOII. 
9.9.Osparticipantescomdeficiênciaeidososestarãosujeitosaosmesmoscritériosdeseleçãoe
habilitação queosdemaisparticipantes.Aquelesrequerentesqueseinscreveremnacondiçãode
pessoa com deficiência, bem como o idoso concorrerão apenas às vagas reservadas para sua
modalidade. 
9.10.AlistadesorteadosserádivulgadanositedaPrefeituranodia05denovembrode2021. 
9.11Oprazoderecursodalistadesorteadosseránodia06denovembrode2021,anexandoas
razõesdorecursonoprocessodeinscrição,viaportaldaPrefeituraMunicipaldeFlorianópolis. 
9.12Serãoanalisadosapenasosrecursosanexadosaoprocessoconformeitem9.11. 
9.13Oresultadodosrecursosserádivulgadonodia07denovembrode2021. 
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10.DAANÁLISEDADOCUMENTAÇÃODOSSORTEADOS 
10.1 À Comissão coordenada pela Superintendência de Serviços Públicos cabe a análise dos
documentosdehabilitaçãodosparticipantesqueforemsorteados. 
10.2. Serão considerados HABILITADOS os participantes que forem sorteados e que tenham
apresentadotodaadocumentaçãoobrigatóriaindicadanoitem7desteEdital. 
10.3 Alistadoshabilitadosapósaanálisedadocumentaçãodossorteadosserádivulgadanodia
16denovembrode2021nos itedaPrefeitura. 
10.4Oprazoderecursodalistadehabilitadosseránodia17denovembrode2021,orequerente
deveráanexarasrazõesdorecursonoprocessodeinscrição,viaportaldaPrefeituraMunicipalde
Florianópolis. 
10.5Serãoanalisadosapenasosrecursosenviadosnodia17denovembrode2021. 
10.6Oresultadodosrecursosserádivulgadonodia18/11/2021. 

11.DAHOMOLOGAÇÃO 
11.1. Uma vez elaborada a Lista dos Habilitados em sorteio, o resultado será submetido ao
SuperintendentedeServiçosPúblicoseàSecretáriadeSegurançaPúblicaparaHOMOLOGAÇÃO
DO RESULTADO no dia 19 de novembro de 2021, easubsequentepublicaçãodoatonoDiário
OficialdoMunicípioenositedaPrefeituraMunicipaldeFlorianópolis. 

12.DASVAGASREMANESCENTES 
12.1. As vagas remanescentes, decorrentes da ausência de inscritos ou não preenchimento,
poderãoserobjetodenovoEditaldeCredenciamento.

13.DASDISPOSIÇÕESGERAISPARAOCOMÉRCIO 
13.1.DASOBRIGAÇÕESDOSPERMISSIONÁRIOS 
13.1.1.S
 ãodevereseobrigaçõesdospermissionários: 
I - Acatar e respeitar as normas do presente edital, bem como todas as diretrizes da SUSP,
fornecendo, com veracidade, os elementos de informação eosesclarecimentossolicitadospelos
funcionáriosmunicipaisemmissõesdefiscalizaçãooudeorganizaçãodagestãodosmesmos; 
II-Éobrigaçãodocandidato,noatodainscrição,lertodasascondiçõesdescritasnoedital,para
certificar-se se na praia pretendida existe vaga para a atividade, e seháreservadevagastanto
paraidosoouportadoresdedeficiência. 
III-Atender,noprazofixado,àsdeterminaçõesdaSUSP; 
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IV-PortaroAlvarádeLicençadaSUSPeaAutorizaçãoSanitáriaemdocumentooriginalelegível
durantetodaatemporada; 
V-Respeitaroperíodomáximodefuncionamentodas07às20horas. 
13.1.2.Anãorealizaçãodaatividadeatéod
 ia28/11/2021implicarávacânciadavaga. 
13.1.3. O participante sorteado e habilitado que optar pela desistência do certame deverá
comunicar,pormeiodeprocesso,noperíodo17denovembrode2021. 
13.1.4. O encerramento do exercício das atividades, após o prazo de desistência, não implica
cancelamentodopagamentodastaxas. 
13.1.5.Todovendedorambulantelicenciadoeassistentes(quandohouver)deverãoportar,durante
todooperíododetrabalho,umdocumentodeidentificaçãopessoalcomfotoeestartrajadocomo
uniforme(camiseta),quandofornecidopelaSMSP/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
encarregadospresentesnolocal,sobpenadesofreraspenalidadesprevistasnesteedital. 
13.1.7.Évedadoaoparticipantecredenciado: 
I - Incorrer em desvio de finalidade ou alteração da atividade comercial na unidadeporpartedo
credenciado,emviolaçãoàdisposiçãoeditalícia; 
II - Locação, sublocação, cessão, arrendamento total ou parcial ou transferência a terceiros, por
qualquerquesejaomeio,daáreaobjetodaconcessão; 
III-Práticailegaldeligaçãoclandestinadeáguaeeletricidade; 
IV-Alteraçãodolocaldeinstalaçãodosequipamentos; 
V-Utilizaçãodeequipamentosdesonorização; 
VI - Uso de outro tipo de equipamento, a não ser o especificado no ANEXO III deste Edital de
Credenciamento; 
VII-exercersuasatividadesalémdohoráriomáximopermitido. 
VIII-Ocarrinhoaserutilizadodeveapresentar-seemboascondiçõesdeuso. 
IX-Ocarrinhodeveserdevidamentepreparadoparaocomércioantesdeiniciarasatividadesem
faixadeareiadapraia. 
X-Ocredenciadodeveráretirardapraiadiariamente,logoapósoperíododefuncionamento,todo
equipamentoutilizadoemseucomércio. 
XI - O credenciado não poderápermanecerestacionadoemfrentedefachadasderestaurantes,
bares e tendas de alimentos, respeitando raio de 50 m (cinquenta metros) a partir destes
comércios. 
XII-Oscredenciadosdeverãoportardurantetodooperíododetrabalho: 
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a)AlvarádeLicençaemitidopelaSMSP/SUSP,originalelegível; 
b)documentodeidentificaçãopessoal,comfoto; 
c)AtestadodeSaúdeparamanipuladordealimentosatualizado(máximoseismeses); 
d)Uniforme(camiseta). 
13.1.8.Osequipamentosmóveisnãopoderãopermanecernafaixadeareiaduranteoperíodonão
licenciado(20:01às07:59),sobpenadesofrerassançõesprevistasnesteEdital. 
13.1.9. O credenciado não poderá permanecer parado, salvo quando estiver prestando
atendimentoaoconsumidor,sobpenademultanovalorde1(um)salário-mínimo. 

14.DOSRESÍDUOS(LIXO) 
14.1. Todo o comércio em ponto fixo deverá estar provido de sacos plásticos para o
acondicionamentodeseusresíduos(lixo). 
14.2. Toda vez que a lixeira estiver cheia, osresíduosdeverãoseracondicionados,amarradose
depositadosempontoadequadoparaacoleta,conformeindicaçãodaCOMCAP. 
14.3. Éproibidood
 espejodeáguasservidasdiretamentenomeioambiente. 
14.4. O Licenciado comerciante de açaí deverá fornecer o nome da empresa do fornecedor do
produto,endereçoeCNPJ,quandosolicitadopelasfiscalizações. 

15.DAHIGIENE 
15.1.Dispordesabonetelíquido,papeltoalhadescartáveleálcoola70%paracorretahigienização
dasmãos. 
15.2. Os produtos que necessitarem ser mantidos sob refrigeração devem ser conservados à
temperaturaigualouinferiora7ºC. 
15.3. O ambulante deverá portar o Atestado de Saúde de “apto para exercer atividade de
manipuladordealimentos”,àdisposiçãodaDivisãodeVigilânciaSanitária. 

16.DASREGRASPARAMANIPULAÇÃODEALIMENTOS 
16.1. Os manipuladores dealimentosdevemapresentarrigorosoasseiopessoal,utilizaruniforme
de cor clara (jaleco ou avental), ter os cabelos completamente protegidos, unhas sem esmalte,
curtaselimpasenãoutilizaradornos. 
16.2. Os manipuladores de alimentos devem higienizar as mãos constantemente e sempre que
tocarememlixo,dinheiroououtroslocaisouobjetosnãohigienizados. 
16.3. Os alimentos devem estar protegidos contra poeira, areia e vetores(insetos)edevemser
mantidosnascondiçõesdetemperaturaearmazenamentoindicadaspelofabricante. 
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16.4.Somentedeveserutilizadogelodeáguapotávelemantidolivredecontaminações.
16.5. As caixas térmicas utilizadas devem apresentar bom estado de conservação e limpeza e
permitircompletavedação. 
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(Somenteserápermitidaaofertaaoconsumidordeutensíliosdescartáveis). 

17.DASCARACTERÍSTICASDOCARRINHO 
17.1. O carrinho utilizado para a venda dos produtos, além de recebertratamentoantiferrugem,
deveatenderàsseguintescaracterísticas: 
a)Rodaemalumíniocompneusemborrachacomcâmarasdear,aro20”; 
b)Caixas(internaseexternas)empoliestireno,comisolamentoentreascaixasempoliuretano; 
c)Tampacomborrachadevedação; 
d)Suporteincorporadoaocarrinho,paralixeiraeguarda-sol; 
e)Identificaçãodaempresafabricantedoprodutocomercializado; 
17.2. O requerente deve apresentar, na data da entrega da documentação, a fotodomodelodo
carrinho a ser adotadopelaempresarequerenteparafinsdeavaliaçãopelacomissãoeposterior
identificação,conformeA
 NEXOIII. 

18.DASPENALIDADES 
18.1. As irregularidades e infrações cometidaspelosLicenciadosparapontosfixosinstaladosem
faixadeareiadapraiaedemaislicenciadosambulantes,estarãosujeitasàspenalidadesprevistas
pela Lei nº 1.224/1974 do Código de Posturas Municipal, pela Lei nº 2.496/1986 do Comércio
Ambulante,entreoutrasnormativaspertinentes. 
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
formalizadaatravésdecomunicação,autuação,suspensãotemporáriadaatividade,apreensãodo
materialecassaçãodoAlvarádeLicençaeperdadodireitodeparticipaçãoemeditalsimilarpelos
próximosdoisanos,dependendodagravidadedainfração. 
18.3. O Alvará encontrado em poderdeterceiro,poragentefiscal,seráimediatamenterecolhido,
umavezqueocredenciadodeveexercerpessoalmenteaatividadeparaoqualfoilicenciado. 
18.4.Aoslicenciadosqueaofinaldatemporadanãoretiraremosequipamentose/ouosmateriais
doseulocaldetrabalho,seráaplicadamultade1(um)salário-mínimo(SM). 
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18.5.AinobservânciadosrequisitosgeraisparamanipulaçãodealimentosexigidospelaVigilância
Sanitáriaacarretarápenadeadvertência,apreensãoe/ouinutilizaçãodosprodutose/oumulta. 
18.6.AocorrênciadeinfraçãosanitáriagraveougravíssimaacarretaráaperdaimediatadoAlvará
deLicença. 
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),semprejuízodasresponsabilidadescriminalecivilcabíveis. 
18.8 Nasreincidências,asmultasserãocominadasemdobro.Seráconsideradoreincidentetodo
aquelequeviolarnovamenteummesmopreceitolegal,porcujainfraçãojátenhasidocondenado. 
18.9. O pagamento da multa não eximirá o credenciado do cumprimento dos dispositivos legais
violados. 

19.CALENDÁRIODASATIVIDADES,PRAZOSEDISPOSIÇÕESFINAIS 
19.1.Calendáriodasatividadeseprazos: 
ATIVIDADE 

DATADEINÍCIO

DATADEFIM 

Inscriçõesonline 

17/10/21 

19/10/21 

DivulgaçãodaListadasInscriçõesdeferidas 

27/10/21 

Prazoderecursodosinscritos 

28/10/21 

ResultadodorecursodaListadeinscritos 

29/10/21 

Sorteio 

03/11/21 

Divulgaçãodalistadesorteio 

05/11/21 

Recursodalistadesorteados 

06/11/21 

Resultadodosrecursosdosorteio 

07/11/21 

Entregadosdocumentosapóssorteio 

08/11/21 

Divulgaçãodalistadoshabilitadosapósanálisedadocumentação

10/11/21 

16/11/21 

PrazodeRecurso 

17/11/21 

Resultado 

18/11/21 

Homologação 

19/11/21 

RetiradadaTaxadeLixonaComcap 

22/11/21 

IníciodoAlvará 

24/11/21 

22/11/21 
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20.DASDISPOSIÇÕESFINAIS 
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
processotodaalegislaçãovigenteàmatéria. 
20.2. São autoridades para autuar as infrações ambientais, sanitárias e de posturas
,respectivamente, os Fiscais de Meio Ambiente, FiscaisdeVigilânciaSanitáriaoudeSaúdeeos
Fiscais de Serviços Públicos, respeitando-se as competências de cada fiscalização, além das
atribuiçõesinerentesàfiscalizaçãodaProcuradoriadeDefesadoConsumidor. 
20.3. Os manipuladores de alimentos licenciados deverão atender às normas da Vigilância
SanitáriaedosÓrgãosdaSaúdeFederal,EstadualeMunicipal. 
20.4. APrefeituraMunicipaldeFlorianópolisreserva-seodireitodeanularourevogaropresente
processo,notodoouemparte,noscasosprevistosemleiouconveniênciaadministrativa,técnica
ou financeira, sem que por isso, caiba aos participantes direito à indenização ou reclamação de
qualquernatureza.
20.5. OAlvaráencontradoempoderdeterceiro,poragentefiscal,seráimediatamenterecolhido,
umavezqueopermissionáriodeveexercerpessoalmenteaatividadeparaoqualfoilicenciado. 
20.6. AcassaçãodoAlvarádeLicença,oabandonodopontoe/ouainabilitaçãodocredenciado
por qualquer dos motivos previstos neste Edital implicará vacância da vaga, que poderá ser
preenchidaporsuplentehabilitado,observandoaordemdesuplência. 
20.7. Asvagasremanescentespoderãoserobjetodenovoprocessodecredenciamento. 
20.8 Os permissionários que não retirarem o Alvará de Licença até 26/11/2021 para exercera
atividade para a qual foram habilitados terão seu Alvará cancelado e a sua vaga considerada
vacante,nãoisentando-odopagamentodataxa. 
20.9 Somente poderá iniciar a atividade o Requerente que constarnaListadehomologaçãode
Resultadoepossuirosalvaráslegalmenteexigíveis. 
20.10. Os permissionários que ferirem o presente Edital de Credenciamento e/ou as Posturas
Municipais, e quetiveremcassadososseusAlvarásdeLicença,nãopoderãoparticipardenovas
convocaçõescomamesmafinalidade,conformeArtigo16daLeinº2.496/86. 
20.11. OnãocumprimentodoscritériosestabelecidosnesteEditaldeCredenciamento,bemcomo
o descumprimento da Legislação Municipal que ampara a matéria, poderá acarretar advertência
formalizada através de comunicação, suspensão temporária daatividade,apreensãodomaterial,
cassaçãodoAlvarádeLicençae/oumulta,dependendodagravidadedainfração. 
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20.12. OpermissionárioquenãoadotaromodelopadrãodoequipamentoindicadonoANEXOIII,
emsuasdimensõesemodelo,teráseualvaráCASSADO. 
20.13. O Município de Florianópolisnãoseresponsabilizaráporqualquerdano,furtoouextravio
de qualquer equipamento utilizado nas praias, cabendo aocredenciadoaresponsabilidadepelos
referidosmateriais,isentandooMunicípiodequalquerindenização. 
20.14. Osinteressadospoderãosolicitaresclarecimentos,providênciasouimpugnarostermosdo
presente Edital, por irregularidade comprovada, protocolizando o pedido no Pró-Cidadão
direcionado à SUSP de acordo com os prazos da Lei nº8.666/93,sendodeverdeoproponente
comparecernoprotocoloparaaobtençãodaresposta. 
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
sempreseudocumentopessoaledeveráestarregistradojuntoaoMEI.  
20.16 Cabe ao requerente sorteado verificar a documentação e os prazos que elas necessitam
paraseremdisponibilizadasapóssuasolicitação.Necessitandoserprovidenciadologoapóso
candidatosersorteado. 
20.17 Na data da publicação da Homologação do resultado finalserádisponibilizadoumLinkde
umCursoOnline:TurismoemFlorianópolis–Qualificaçãonoatendimento.Essecursodeveráser
feitoematé15diaseocertificadodeverápermanecerjuntoaoalvarádopermissionário,sobpena
dorecolhimentodaLicença. 
20.18Serápublicadanositedaprefeituranodia19denovembrode2021umanormativacomas
dataselocaispararetiradadasDAM(documentodearrecadaçãomunicipal)referenteàstaxasdos
ANEXOIVetambémosprocedimentospararetiradadoalvará. 
21.DOSCASOSOMISSOS 
21.1.CaberáàSuperintendênciadeServiçosPúblicosavaliaredeliberarquantoatodososcasos
omissosesituaçõesnãoprevistasnesteEditaldeCredenciamento. 

Florianópolis,05deoutubrode2021. 



______________________________________ 
MárcioLuizAlves 
SuperintendenteMunicipaldeServiçosPúblicosda 
SecretariaMunicipaldeSegurançaPública 
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ANEXOI 
ParteIntegrantedoEditaldeCredenciamentoNº008/PMF/SMSP/SUSP/2021 

1. DOCUMENTOSOBRIGATÓRIOSEDITALnº008/2021 

❏ a) CópiadoRGcomfoto; 
❏

b) Foto/desenho do modelo do carrinho adotado,parafinsdeavaliação,considerandoo
ANEXOIII; 

❏

c)ComprovantedeSituaçãoCadastral-CPF 
https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp 

❏

d)CertificadodeAntecedentesCriminaisEstadual: 
h
 ttps://esaj.tjsc.jus.br/esaj/portal.do?servico=810100 

❏

e)CertificadodeAntecedentesCriminaisFederal  
https://www2.trf4.jus.br/trf4/processos/certidao/index.php 

f)ProvadequitaçãocomaFazendaMunicipaldeFlorianópolis(CND)daPessoaFísica–
❏ CPF h
 ttp://www.pmf.sc.gov.br/servicos/sistema.php?servicoid=3551 

❏

g)Atestadodesaúdeparatrabalharcommanipulaçãodealimentos(DecretoEstadualnº
31.455/87)comvalidademáximade01ano; 

❏

h)CertificadodeCursodemanipulaçãodealimentos,nostermosdoart.30,§1ºdaLeinº
6.320/83eDecretonº14.782/15comvalidadede02anos. 

❏ i)CertificadodeMicroempreendedorIndividual(MEI). 
❏ j)AnexoIdevidamentepreenchidoeassinadopeloparticipante..

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS ADICIONAIS PARA REQUERENTES COM
DEFICIÊNCIA: 



□a)L
 audoMédico;quedeveráatestarotipodenecessidadeespecialoudeficiência,bem 
comoascondiçõesdeaptidãoparaotrabalho,comexpressareferênciaaocódigo 
correspondentedaClassificaçãoInternacionaldeDoenças-CID,nomedomédicoeseu 
registronoConselhoRegionaldeMedicina–CRM 


EU,__________________________________________________________________________ 
inscrito(a)noCPF______________________________RG_____________________________ 
DECLARO estar ciente de que a falsidade das declarações por mim firmadas no presente
documento poderá ensejar sanções civis,e,principalmente,criminais(Art.299doCódigoPenal),
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alémdeacarretarnainabilitaçãoe/oucassaçãodalicençaparaatuaçãonocomércioambulantee
demaissançõesjáprevistas.  
Declaroainda: 
Estar ciente de que na ausência de qualquer dos documentos constantes da lista de
documentação obrigatória para habilitação serei considerado automaticamente INABILITADO do
certame. 
Seremverdadeirastodasasinformaçõesinseridasnainscriçãoecredenciamento; 
Não ser, para a prática dosatosdavidacivil,absolutamenteincapaz,relativamenteincapaze/ou
legalmenteimpedidoporefeitodecondenaçãopenal;  
Não ocupar qualquer cargo, emprego, comissão ou vínculo de qualquer espécie com a
administraçãopúblicadomunicípiodeFlorianópolis;
NãopossuirdébitoabertocomomunicípiodeFlorianópolisdecorrentedealvarásanteriores; 


_________________________ 
AssinaturadoParticipante 
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ANEXOII 
(ParteIntegrantedoEditaldeCredenciamentoNº008/PMF/SMSP/SUSP/2021 

NÚMERODEVAGASOFERECIDASPARACARRINHODEAÇAÍ 
Nº 

PRAIAS 

VAGA
S 

VAGASIDOSOS 

VAGASDEFICIENTE 

1º 

JURERÊINTERNACIONAL 

4 

1 

1 

2º 

CANASVIEIRAS 

4 

1 

1 

3º 

INGLESES 

4 

1 

1 

4º 

JURERÊTRADICIONAL 

3 

1 

1 

5º 

PRAIABRAVA 

3 

1 

1 

6º 

LAGOINHA 

3 

1 

1 

7º 

PRAIAMOLE 

1 

1 

1 

8º 

CAMPECHE 

1 

1 

1 

9º 

PRAIADOFORTE 

1 

1 

1 

10º 

PONTADASCANAS 

1 

1 

1 

11º 

CACHOEIRADOBOMJESUS 

1 

1 

1 

12º 

SANTINHO 

2 

1 

1 

13º 

AÇORES 

1 

1 

1 

14º 

DANIELA 

2 

1 

1 

15º 

MATADEIRO 

1 

1 

1 

16º 

MORRODASPEDRAS 

1 

1 

1 

17º 

NOVOCAMPECHE 

4 

1 

1 

18º 

PÂNTANODOSUL 

1 

1 

1 

19º 

PRAINHABARRADALAGOA 

1 

1 

1 

20º 

SOLIDÃO 

1 

1 

1 

21º 

CANASJURÊ 

2 

1 

1 

42 

21 

21 

TOTAL 
TOTALDEVAGAS 



84 
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ANEXOIII 
ParteIntegrantedoEditaldeCredenciamentoNº008/PMF/SMSP/SUSP/2021 
EQUIPAMENTO 
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ANEXOIV 
ParteIntegrantedoEditaldeCredenciamentoNº008/PMF/SMSP/SUSP/2021 

VALORESDASTAXASDECOMÉRCIOAMBULANTEPARAA 
TEMPORADA2021/2022–AÇAÍ 

Modalidade 

Taxas 



TLCA(41) 

Açaí(carrinho) 


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:TaxaLicençaComércioAmbulante 
TCL:TaxadeColetadeLixo 
T.Exp:TaxaExpediente 
T.L.P:TaxadeLicençaparaPublicidade 
T.L.U.L.P:TaxadeLicençaUtilizaçãodeLogradouroPúblico 


Osvalorescorrespondemaoperíodode22/11/2021a17/04/2022,conformeconsolidaçãodas
leis tributárias do município de Florianópolis, Lei Complementar nº 007/97, e são fornecidos
pelaSecretariadeFazenda. 




19 
Av.RioBranco611,Centro-Florianópolis 


