

EDITALDECREDENCIAMENTONº006/PMF/SMSP/SUSP/2021 
BEBIDASEMCAIXATÉRMICA 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA EXPLORAÇÃO TEMPORÁRIA DE ATIVIDADE DE
COMÉRCIOAMBULANTEQUENÃOENVOLVAMANIPULAÇÃODEALIMENTOS(BEBIDASEM
CAIXATÉRMICA),SITUADONAFAIXADEAREIADASPRAIASDEFLORIANÓPOLISDURANTE
ATEMPORADADEVERÃO2021/2022. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, através da SUPERINTENDÊNCIA DE
SERVIÇOSPÚBLICOS–SUSP,comsedenaAV.RioBranco611,Centro,FlorianópolisSC,torna
público a abertura de vagas para PESSOAS FÍSICAS, interessadas em exercer a atividade de
COMÉRCIOAMBULANTEQUENÃOENVOLVAMANIPULAÇÃODEALIMENTOS(BEBIDASEM
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
descritasnesteEdital.Asinscriçõesiniciarãonodia17deoutubrode2021,encerrando-sedia
19deoutubrode2021. 

1.DOOBJETO 
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
MANIPULAÇÃODEALIMENTOSNAFAIXADEAREIADASPRAIASDEFLORIANÓPOLIS. 
1.2.OsparticipantescredenciadosporesteEditalpoderãopromoverocomércioambulantenafaixa
deareia,atravésdeequipamentomóvel(caixatérmica),dasseguintesATIVIDADES:BEBIDASEM
CAIXATÉRMICA; 
1.3. Os participantes deverãooptar,noatodainscrição,pelaatividadequepretendemexercerem
qualpraiadesejamtrabalhar. 
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
licençacassado. 
1.4.1. Os participantes credenciados deverão possuir a nota fiscal de todos os produtos
comercializados,afimdecomprovarasuaorigemelicitude,sobpenadeapreensãodosmesmos. 

2.DASCONDIÇÕESGERAIS 
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2.1ÉpermitidaapenasumainscriçãoporrequerenteemumúnicoEditaldeCredenciamentoparaa
TemporadadeVerão2021/2022,paraumaúnicaatividadeeparaumaúnicapraia,sendoassim,o
sistemabloquearáumanovainscriçãocomomesmoCPFjáutilizadopararealizarinscrição 
2.1.1Casosejaconstatadamaisdeumainscrição,ficacienteointeressadoqueficavalidadapara
participaçãodocertame,aúltimainscriçãorealizada,aindaquetenhaocorridoopagamentodataxa
deprocessoanteriormenteprotocolado. 
2.2AinscriçãodeveráserprotocoladanacondiçãodeP
 ESSOAFÍSICA. 
2.3 Dez por cento das vagas previstasnesteEditaldeCredenciamentoserãodestinadasàs
pessoas com deficiências físicas. Caso seja sorteado, deverá ser apresentadopelorequerente
LaudomédicocomexpressareferênciaaocódigocorrespondentedaClassificaçãoInternacionalde
Doenças-CID,nomedomédicoeseuregistronoConselhoRegionaldeMedicina–CRM. 
2.4 Das vagas previstas neste Edital de Credenciamento, três por cento das vagas
disponibilizadasporesteEditalserãopreenchidaspreferencialmenteporpessoascommais
de 60 (sessenta) anos. A porcentagem de vagas previstas aos idosos por Leiestácontemplada
pelatotalidadedasvagasparacadapraiaoferecidasporesteEditaldeCredenciamento. 
2.5 Para os efeitos deste Edital de Credenciamento, os terrenos de marinha e seus acrescidos
serãoconsideradoscomoÁREAPÚBLICA. 
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 CESSÃOOUOALUGUELdaLicença,oque,se
confirmado, culminará na cassação do Alvará de Licença, além da aplicação das penalidades
previstasnaLeinº2.496/86,entreoutrasleispertinentes. 
2.8. Os equipamentos móveis (caixa térmica) deverão seguir os padrões definidos pela
SMSP/SUSPedescritosnoA
 NEXOIIIdopresentecertame. 
2.9. É obrigatória a presença do requerente licenciado no exercício da atividade, sob pena de
cassaçãodoAlvarádeLicença,bemcomoasuspensãodedoisanosempróximocertamepúblico. 
2.10. O Alvará de Licença concedido ao participante credenciado iráindicaroseunomeeCPFe
deverá ser portado por este durante todo o seu período de vigência, junto a um documentocom
foto. 
2.11Quandohouvernecessidadedocredenciadoseausentardasatividadespormotivojustificável
(por exemplo: doença), ele deverá comparecer à SUSP para justificar sua ausência, com
apresentaçãodeatestadomédico.AnecessidadedeafastamentoseráanalisadapelaComissãode
TemporadadeVerão2021/2022,nãopodendooafastamentosersuperiora10(dez)dias. 
2.12.Todorequerenteestásujeitoàscondiçõesfixadasnesteinstrumentoconvocatório,quefazLei
entreaspartes. 
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2.13.NÃOSERÁCONCEDIDAÀMESMAPESSOAFÍSICAMAISDEUMALVARÁDELICENÇA
PARAEXPLORAÇÃODEATIVIDADEDECOMÉRCIOAMBULANTEEMÁREAPÚBLICA. 
2.14Osorteioserárealizadonodia03denovembrode2021eserátransmitidoaovivonoperfilda
PrefeituraMunicipaldeFlorianópolisnoYoutube. 
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 listadesuplentes(alistadesuplentes
serádeaté50%dasvagasdisponíveisnapraia). 
2.16 A constatação da ausência de documento obrigatório implicará na inabilitação do sorteado.
Nestecaso,opróximonaordemdalistagemdesuplênciaterásuadocumentaçãoavaliada. 
2.17 Fica ciente o participante que em decorrência da pandemiaporCOVID-19,oseditais,bem
como o exercício da atividade poderão ser suspensos a qualquer tempo, conforme orientação e
recomendaçãodosórgãoscompetentes. 

3DOPERÍODODEVIGÊNCIADOALVARÁDELICENÇA 
3.1EsteEditaldeCredenciamentoconcederálicençaparaoexercíciodeatividadecomercialparaa
TemporadadeVerão2021/2022. 
3.2 O prazo de vigência dos Alvarás de Licença emitidos aos participantes que se sagraram
vencedores deste Edital deCredenciamentoiniciaráem22denovembrode2021efindaráem17
deabrilde2022. 
3.3OsAlvarásdeLicençasomenteserãoliberadosmedianteaComprovaçãodoRecolhimentodos
TributosMunicipais. 
3.4 Poderá haver prorrogação do prazo de vigência dos Alvarás de Licenças, decorrentes deste
edital,pormaisumatemporadaacritériodoChefedoPoderExecutivo. 
3.5AtemporadavigentepoderáserprorrogadaacritériodoChefedoPoderExecutivo. 

4DAINSCRIÇÃO 
4.1Ainscriçãoépessoaleintransferível. 
4.2Osinteressadosdeverãoseinscrevernoperíodode17/10/2021atéodia19/10/2021. 
4.3Ainscriçãodeveráserrealizadae
 xclusivamenteviainternetnoendereço: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 no prazo estipulado para que hajaavalidaçãodainscrição.Aausênciadequalquerdas
informações requeridas e/ou a ausência do pagamento da tarifa de inscrição culminará na
inabilitaçãodoparticipante. 
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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
protocolizaçãodopedidodeinscriçãodependedorecolhimentodataxacorrespondente,quedeverá
ser anexada ao processo. Caso seja constatado mais de uma inscrição, ficacienteointeressado
que fica validada para participação do certame, a última inscrição realizada, ainda que tenha
ocorridoopagamentodataxadeprocessoanteriormenteprotocolado. 
4.6 A Prefeitura Municipal de Florianópolis receberá e tramitará os processos deinscriçãoparao
presenteeditaldevendoorequerenteanexarosdocumentosexigidosdeformadigital,viaportalda
Prefeitura Municipal de Florianópolis, ficando o participante ciente de que a apresentação da
totalidade dos documentos obrigatórios é de sua exclusiva responsabilidade e queaausênciade
taisdocumentosculminaránasuainabilitação. 
4.7 A lista das inscrições deferidas será divulgada em no site da Prefeitura Municipal de
Florianópolisw
 ww.pmf.sc.gov.br,nodia27deoutubrode2021. 
4.8Oprazoderecursodalistadeinscritosseránodia28outubrode2021,viaportaldaPrefeitura
MunicipaldeFlorianópolis,anexandodigitalmenteasrazõesdorecurso. 
4.9Serãoanalisadosapenasosrecursosprotocoladosnodia28deoutubrode2021. 
4.10Oresultadodosrecursosserádivulgadonodia29deoutubrode2021. 

5.DASVEDAÇÕES 
5.1Évedadaainscrição,nesteEdital,d
 eparticipantequeseja: 
a)cônjuge,companheiroouparenteemlinharetaouemlinhacolateralatéo4ºgraudemembroou
colaboradordaComissãodeVerão2021/2022; 
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. 
5.2Oparticipantequeapresentarinscriçãoqueafronteodispostonascláusulasdevedaçãoestará
automaticamenteinabilitado. 

6.DOSDOCUMENTOSPARAHABILITAÇÃO 
6.1Apósarealizaçãodosorteio,osinscritosqueforamsorteados(titularesesuplentes),para
asvagasconstantesdopresenteEdital,deverãoanexardigitalmenteaoprocessodeinscrição,
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via portal da Prefeitura Municipal de Florianópolis toda a documentação exigida
(perfeitamentelegível)n
 osdias0
 8/11/2021à10/11/2021,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. 
6.4Nahipóteseemqueocorrerainabilitaçãooueliminaçãodotitularsorteadoparaumadasvagas
constantesdoEditalassumiráosuplentehabilitado,conformeaordemdesorteiodalista. 

7DOSDOCUMENTOSOBRIGATÓRIOS 
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 DOCUMENTOS DEIDENTIDADE:CertidõesdeNascimento,
CPF, Título Eleitoral, Carteira de Motorista (modelo sem foto), Carteira de Estudante, Carteiras
Funcionaissemvalordeidentidade,nemdocumentosilegíveis,nãoidentificáveise/oudanificados. 
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)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)ANEXOIdevidamentepreenchidoeAssinadopeloParticipante. 
ParágrafoPrimeiro-Seráconsideradaválidaacertidãoemitidadentrode90(noventa)diasdasua
apresentação,desdequeamesmanãodescrevaexpressamenteoseuprazodevalidadee/ouse
legislaçãoespecíficanãodefinaprazodiverso. 
ParágrafoSegundo–Osparticipantesficamobrigadosaapresentaremtodadocumentaçãoexigida
noedital,aindaqueapresentemalgumarestrição,sobpenadeinabilitação. 
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Parágrafo Terceiro – Não serão aceitos protocolos de processos administrativos questionando
débitosnoâmbitodaPrefeituraMunicipaldeFlorianópolis. 
7.2 DOCUMENTOS ADICIONAIS E OBRIGATÓRIOS DO PARTICIPANTE COM DEFICIÊNCIA
FÍSICA: 
a) A pessoa com deficiência (PcD)sesorteadaentregará,conformeitem7.1: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 expressareferênciaaocódigo
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. 
ParágrafoPrimeiro-OLaudoMédicodeveráserlegível,sobpenadenãoserconsideradoválido,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
documentosdebenefíciosdeinvalidezconcedidospeloInstitutoNacionaldoSeguroSocial-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
pagamento dostributosmunicipaisprevistosnaConsolidaçãodasLeisTributáriasdoMunicípiode
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) 
8.3. Os valores das taxas municipais estão indicados no ANEXO IV deste Edital e deverão ser
adimplidospelocredenciadonoatodaretiradadoAlvarádeLicença. 
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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,parautilizaçãodurantea
temporada. 
8.6. O ambulante receberá, após acomprovaçãodopagamento,sacosdelixode50litros,nacor
padrãodaComcap. 

9.CRITÉRIOSDESELEÇÃO 
9.1 O credenciamento dos participantes se dará através de sorteio no dia 03 de novembro de
2021. 
9.2 OsorteiodospontosseráeletrônicoedivulgadopelainternetnositedaPrefeituraMunicipalde
Florianópolis.Casohajapossibilidade,seráfeitaatransmissãoemtemporealdosorteio. 
9.3 Nãohaveráparticipaçãopresencialdosinscritosnosorteio. 
9.4.OsorteioserátransmitidoaovivopeloperfildaPrefeituranoYoutube. 
9.5 AgravaçãodosorteioficarádisponívelnoperfildaPrefeituranoYoutubeassimquepossível. 
9.6 Ossorteadosterãoseusdocumentosdehabilitaçãoanalisadosapósosorteio. 
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, afimdepreencher
eventuaisvagasremanescentes. 
9.8.OssorteiosseguirãoaordemdepraiascontidasnoA
 NEXOII. 
9.9.Serãosorteadasasvagasdestinadasàspessoascomdeficiênciafísicae,posteriormente,para
osidososinscritos.Nasequênciaserãosorteadasasvagasdeamplaconcorrência. 
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
reservadasaosmesmos. 
9.11AlistadesorteadosserádivulgadanositedaPrefeituranodia05denovembrode2021. 
9.12 O prazo de recurso da lista desorteadosseránodia06denovembrode2021anexandoas
razõesdorecursonoprocessodeinscrição,viaportaldaPrefeituraMunicipaldeFlorianópolis.
9.13Serãoanalisadosapenasosrecursosanexadosaoprocessoconformeitem9.12. 
9.14Oresultadodosrecursosserádivulgadonodia07denovembrode2021 

10DAANÁLISEDADOCUMENTAÇÃODOSSORTEADOS 
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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. 
10.3Alistadoshabilitadosapósaanálisedadocumentaçãodossorteadosserádivulgadanodia16
denovembrode2021nositedaPrefeitura. 
10.4Oprazoderecursodalistadehabilitadosseránodia17 denovembrode2021,orequerente
deveráanexarasrazõesdorecursonoprocessodeinscrição,viaportaldaPrefeituraMunicipalde
Florianópolis. 
10.5Serãoanalisadosapenasosrecursosenviadosnodia17denovembrode2021. 
10.6Oresultadodosrecursosserádivulgadonodia18/11/2021. 

11DAHOMOLOGAÇÃO 
11.1 Uma vez elaborada a Lista dos Habilitados em sorteio, o resultado será submetido ao
SuperintendentedeServiçosPúblicoseàSecretáriadeSegurançaPúblicaparaHOMOLOGAÇÃO
DO RESULTADO no dia 19 de novembro de2021,easubsequentepublicaçãodoatonoDiário
OficialdoMunicípioenositedaPrefeituraMunicipaldeFlorianópolis. 

12DASVAGASREMANESCENTES 
12.1Asvagasremanescentesdecorrentesdaausênciadeinscritosounãopreenchimento,poderão
serobjetodenovoEditaldeCredenciamento. 

13.DASDISPOSIÇÕESGERAISPARAOCOMÉRCIO 
13.1.DASOBRIGAÇÕESDOSPARTICIPANTESCREDENCIADOS 
13.1.1.Sãodevereseobrigaçõesdosparticipantescredenciados: 
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
funcionáriosmunicipaisemmissõesdefiscalizaçãooudeorganizaçãodagestãodosmesmos; 
II - É obrigação do candidato,noatodainscrição,lertodasascondiçõesdescritasnoedital,para
certificar-se se na praia pretendida existe vaga para a atividade, e se há reserva de vagas tanto
paraidosoouportadoresdedeficiência 
III-Atender,noprazofixado,àsdeterminaçõesdaSUSP; 
IV-PortaroAlvarádeLicençadaSUSPdurantetodaatemporada.Odocumentodearrecadação
municipal(DAM),devidamentepagaeemoriginal,substituiráoAlvarádeLicençadaSUSPparaas
atividadesdesteEdital; 
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V - Respeitar rigorosamente o período de funcionamento pré-determinado, qual seja, das 8h às
20h. 
13.1.2Anãoocupaçãodopontoatéodia2
 8denovembrode2021implicaráavacânciadoponto. 
13.1.3Oparticipantesorteadoehabilitadoqueoptarpeladesistênciadocertamedeverácomunicar,
pormeiodeprocesso,nodia17denovembrode2021. 
13.1.4 O encerramento do exercício das atividades, após o prazo de desistência, não implica
cancelamentodopagamentodastaxas. 
13.1.5.Todovendedorambulantelicenciadoeassistentesdeverãoportar,durantetodooperíodode
trabalho, um documento de identificação pessoal com foto e estar trajado com o uniforme
(camiseta),quandofornecidopelaSMSP/SUSP. 
13.1.6Évedadoaoparticipantecredenciado: 
I - Incorrer em desvio de finalidade ou alteração da atividade comercial na unidade por parte do
credenciado,emviolaçãoàdisposiçãoeditalícia; 
II - Locação, sublocação, cessão, arrendamento total ou parcial ou transferência a terceiros, por
qualquerquesejaomeio,daáreaobjetodaconcessão;
III-práticailegaldeligaçãoclandestinadeáguaeeletricidade; 
IV-Alteraçãodolocaldeinstalaçãodosequipamentos; 
V- Depósitodecaixasouobjetosnaáreaexternadoequipamento; 
VI-Utilizaçãodeequipamentosdesonorização; 
VII - uso de outro tipo de equipamento, a não ser o especificado no ANEXO III deste Edital de
Credenciamento; 
VIII-exercersuasatividadesalémdohoráriomáximopermitido. 
IX-Ficaproibidoadistribuiçãoeusodecanudosdeplástico. 
13.1.7Oequipamentomóvel(caixatérmica)aserutilizadopelocredenciadodeveapresentar-seem
boascondiçõesdeuso,eestarásujeitoàvistoriadafiscalizaçãodaSUSPaqualquertempo. 
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. OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO PARA COM O PATROCINADOR (APENAS CAIXA
TÉRMICA) 
14.1 Este item se aplica somente as praias contempladas pelo Termo de Permissão nº
455/SMSP/2020. 
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14.2.OscredenciadosficamsujeitosaostermosecondiçõesestabelecidosnoTermodePermissão
nº 455/SMSP/2020, firmado entreoMunicípiodeFlorianópolis,atravésdaSecretariaMunicipalde
Segurança Pública e a agência de publicidade LZAEventosLtda.ME.,doravantedenominadade
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
participantecredenciadoe/ouaexposiçãodepublicidadedemarcasdeterceiros. 
14.4.Osparticipantescredenciadosficamobrigadosaexporecomercializarosprodutosindicados
peloPatrocinador,cujorolencontra-senoA
 NEXOV. 
14.5.EmcumprimentoaoTermodePermissãonº455/SMSP/2020osparticipantesdeverãovender
as bebidas (cerveja, refrigerante, água eenergético)docatálogodaempresaBRASILKIRIN,cujo
rol se encontra no ANEXO V, e mais uma única opção de rótulo de cerveja e de refrigerante, à
escolhadocredenciado. 
14.6.Atítulodeexemplo,ocredenciadopoderávender,alémdasmarcasdopatrocinador,maisum
rótulodecerveja,comoaSkol,emaisumrótuloderefrigerante,comoaCoca-Cola. 
14.6.1 Os participantes credenciados que, ao término da temporada, não devolverem ao
Patrocinador os equipamentos por este fornecidos em bom estado deconservação,ou,casonão
haja devoluçãototal,nãooressarciremnaformaprevistanosinstrumentocontratualfirmadoentre
aspartes,terãosualicençacassadaeficarãoproibidospor02(dois)anosdeparticiparemdenovas
convocaçõesdoMunicípiodeFlorianópoliscomamesmafinalidade,nostermosdodispostono§2º
doartigo16daLein° 2.496/86 
14.7.Aafrontaaodispostonacláusula13.4implicaráaaplicaçãodaspenasprevistasnesteEdital,
quaissejam,comunicação,autuação,interdiçãoecassaçãodalicença. 
14.8.Opatrocinadorestáobrigadoafornecer,apenasaoshabilitadosdaspraiascontempladasno
TermodePermissãonº455/SMSP/2020,pormeiodecomodato,oequipamento(tenda)contendoa
publicidadequedesejaexporeobservandoasespecificaçõesestabelecidasnesteEdital. 
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. 
14.10Édeexclusivaresponsabilidadedoparticipantecredenciadoquerecebeuosequipamentose
assinou o respectivotermodeentrega,zelarpelaintegridadeeconservaçãodosmesmos,ficando
obrigado a devolver ao Patrocinador os equipamentos por este fornecidos, ao término da
temporada. 
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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
penalizadoocredenciadoqueinfringirtalobrigação. 

15.DOSRESÍDUOS(LIXO) 
15.1. Todo o credenciado deverá estar provido de sacos plásticos para o acondicionamento dos
resíduos(lixo)produzidosporsie/ouseusconsumidores. 
15.2. Toda vez que os sacos plásticos estiverem cheios, os resíduos deverão ser amarrados e
depositadosempontoadequadoparaacoleta,conformeindicaçãodaCOMCAP. 
15.3Éproibidoodespejodeáguasouquaisqueroutrostiposdesubstâncias(refrigerante/cerveja)
servidasdiretamentenomeioambiente 

16DASPENALIDADES 
16.1 As irregularidades e infrações cometidas pelos Licenciados para pontos fixos instalados em
faixa de areia da praiaedemaislicenciadosambulantesestarãosujeitosàspenalidadesprevistas
pela Lei nº 1.224/1974 do Código de Posturas Municipal, pela Lei nº 2.496/1986 do Comércio
Ambulante,entreoutrasnormativaspertinentes. 
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,suspensãotemporáriadaatividade,apreensãodo
material,cassaçãodoAlvarádeLicença,dependendodagravidadedainfração. 
16.3 O Alvará encontrado em poder de terceiro, por agente fiscal, será imediatamente recolhido,
umavezqueocredenciadodeveexercerpessoalmenteaatividadeparaoqualfoilicenciado. 
16.4 A ocorrência deinfraçãosanitáriagraveougravíssimaacarretaráaperdaimediatadoAlvará
deLicença. 
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),semprejuízodasresponsabilidadescriminalecivilcabíveis. 
16.6 Nas reincidências, as multas serão cominadas em dobro. Será consideradoreincidentetodo
aquelequeviolarnovamenteummesmopreceitolegal,porcujainfraçãojátenhasidocondenado. 
16.7 O pagamento da multa não eximirá o credenciado do cumprimento dos dispositivos legais
violados. 

17CALENDÁRIODASATIVIDADES,PRAZOSEDISPOSIÇÕESFINAIS 
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17.1Calendáriodasatividadeseprazos: 
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 

IníciodoAlvará 

22/11/21 



18DASDISPOSIÇÕESFINAIS 
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
processotodaalegislaçãovigenteàmatéria. 
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
atribuiçõesinerentesàfiscalizaçãodaProcuradoriadeDefesadoConsumidor. 
18.3 Os credenciados deverão atender às normas daVigilânciaSanitáriaedosÓrgãosdeSaúde
Federal,EstadualeMunicipal,quandoaplicáveis. 
18.4 A Prefeitura Municipal de Florianópolis reserva-se o direito de anular ou revogar o presente
processo, no todo ouemparte,noscasosprevistosemleiouconveniênciaadministrativa,técnica
ou financeira, sem que por isso, caiba aos participantes direito à indenização ou reclamação de
qualquernatureza. 
18.5 O Alvará encontrado em poder de terceiro, por agente fiscal, será imediatamente recolhido,
umavezqueocredenciadodeveexercerpessoalmenteaatividadeparaoqualfoilicenciado. 
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18.6AcassaçãodoAlvarádeLicença,oabandonodopontoe/ouainabilitaçãodocredenciadopor
qualquer dos motivos previstos neste Edital implicará a vacância da vaga, que poderá ser
preenchidaporsuplentehabilitado,observandoaordemdesuplência. 
18.7Asvagasremanescentespoderãoserobjetodenovoprocessodecredenciamento. 
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,nãoisentando-odopagamentodataxa. 
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 participardenovas
convocaçõescomamesmafinalidade,conformedispostonoartigo16daLeinº2.496/86. 
18.11OnãocumprimentodoscritériosestabelecidosnesteEditaldeCredenciamento,bemcomoo
descumprimento da Legislação Municipal, que ampara a matéria, poderá acarretar advertência
formalizada através de comunicação, suspensão temporária da atividade, apreensão do material,
cassaçãodoAlvarádeLicençae/oumulta,dependendodagravidadedainfração. 
18.12OcredenciadoquenãoadotaromodelopadrãodoequipamentoindicadonoANEXOIII,em
suasdimensõesemodelo,teráseualvaráCASSADO. 
18.13OMunicípiodeFlorianópolisnãoseresponsabilizaráporqualquerdano,furtoouextraviode
qualquer equipamento utilizado nas praias, cabendo ao credenciado a responsabilidade pelos
referidosmateriais,isentandooMunicípiodequalquerindenização. 
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 deverdeoproponente
comparecernoprotocoloparaaobtençãodaresposta. 
18.15 EsteEditaldeCredenciamentoestaráàdisposiçãonositehttp://www.pmf.sc.gov.br,apartir
dadatadapublicação. 
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
sempreseudocumentopessoaledeveráestarregistradojuntoaoMEI.  

18.17Cabeaorequerentesorteadoverificaradocumentaçãoeosprazosqueelasnecessitampara
serem disponibilizadas após sua solicitação. Necessitando ser providenciado logo após o
candidatosersorteado. 
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18.18NadatadapublicaçãodaHomologaçãodoresultadofinalserádisponibilizadoumLinkdeum
CursoOnline:TurismoemFlorianópolis–Qualificaçãonoatendimento.Essecursodeveráserfeito
em até 15 dias e o certificado deverápermanecerjuntoaoalvarádopermissionário,sobpenado
recolhimentodaLicença. 
18.19 Será publicadanositedaprefeituranodia19denovembrode2021umanormativacomas
dataselocaispararetiradadasDAM(documentodearrecadaçãomunicipal)referenteàstaxasdos
ANEXOIVetambémosprocedimentospararetiradadoalvará. 


19DOSCASOSOMISSOS 
19.1 Caberá à Superintendência de Serviços Públicosavaliaredeliberarquantoatodososcasos
omissosesituaçõesnãoprevistasnesteEditaldeCredenciamento. 

Florianópolis,05deoutubrode2021. 





______________________________________ 
MárcioLuizAlves 
SuperintendenteMunicipaldeServiçosPúblicosda 
SecretariaMunicipaldeSegurançaPública 
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ANEXOI 
P
 arteIntegrantedoEditaldeCredenciamentoNº006/PMF/SMSP/SUSP/2021 

DOCUMENTOSOBRIGATÓRIOSDAPESSOAFÍSICA 
□ a)Requerimentopreenchidoeassinado(A
 NEXOI)  
□ b)Documentodeidentidade-R
 Gcomfoto; 
□ 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)CertificadodeAntecedentesCriminaisF
 ederal; 
(https://www2.trf4.jus.br/trf4/processos/certidao/index.php 
□ g)ProvadequitaçãocomaFazendaMunicipaldeFlorianópolis(CND)daPessoaFísica-
CPF(h
 ttp://www.pmf.sc.gov.br/servicos/sistema.php?servicoid=3551) 

2- DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS ADICIONAISPARAREQUERENTESPORTADORESDE
NECESSIDADESESPECIAISOUCOMDEFICIÊNCIA 
□ a)Laudo
Médico; 

que deverá atestar o tipo de necessidade especial ou deficiência, bem
como as condições de aptidão paraotrabalho,comexpressareferência
ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças -
CID,nomedomédicoeseuregistronoConselhoRegionaldeMedicina–
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. 299 doCódigoPenal),
além deacarretarnainabilitaçãoe/oucassaçãodalicençaparaatuaçãonocomércioambulantee
demaissançõesjáprevistas.  
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Declaroainda: 

Estarcientedequenaausênciadequalquerdosdocumentosconstantesdalistadedocumentação
obrigatóriaparahabilitaçãosereiconsideradoautomaticamenteINABILITADOdocertame. 
Seremverdadeirastodasasinformaçõesinseridasnainscriçãoecredenciamento; 
Não ser, para a prática dos atos da vida civil, absolutamente incapaz,relativamenteincapaze/ou
legalmenteimpedidoporefeitodecondenaçãopenal;  
Não ocupar qualquer cargo, emprego, comissão ou vínculo de qualquer espécie com a
administraçãopúblicadomunicípiodeFlorianópolis; 
NãopossuirdébitoabertocomomunicípiodeFlorianópolisdecorrentedealvarásanteriores; 


_________________________ 
AssinaturadoParticipante
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ANEXOII 
ParteIntegrantedoEditaldeCredenciamentoNº006/PMF/SMSP/SUSP/2021

QUANTIDADEDEVAGASPORPRAIABEBIDASEMCAIXATÉRMICA 
Nº 

PRAIA 

VAGAS 

VAGASIDOSO 

VAGASDEFICIENTES 

1º 

JURERÊINTERNACIONAL 

2 

1 

1 

2º 

CANASVIEIRAS 

3 

1 

1 

3º 

INGLESES 

3 

1 

1 

4º 

JURERÊTRADICIONAL 

2 

1 

1 

5º 

PRAIABRAVA 

3 

1 

1 

6º 

LAGOINHA 

3 

1 

1 

7º 

BARRADALAGOA 

1 

1 

1 

8º 

PRAIAMOLE 

1 

1 

1 

9º 

CAMPECHE 

1 

1 

1 

10º 

PRAIADOFORTE 

1 

- 

- 

11º 

PONTADASCANAS 

1 

- 

- 

12º 

CACHOEIRADOBOMJESUS 

1 

- 

- 

13º 

AÇORES 

1 

1 

- 

14º 

DANIELA 

1 

1 

1 

15º 

NOVOCAMPECHE 

3 

1 

1 

16º 

PÂNTANODOSUL 

1 

- 

1 

17º 

PRAINHADABARRA 

2 

- 

- 

18º 

CANASJURÊ 

2 

1 

1 

19º 

SANTINHO 

2 

- 

- 



TOTAL 

36 

13 

13 



TOTALDEVAGAS 

62 





O número de vagas para portadores de necessidades especiais está contemplado no total de
vagas,oqualrepresentaos10%demandadosporlei. 
O número de vagas para idosos está contemplado no total de vagas, o qual representa 3%
demandadosporlei.. 
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ANEXOIII 
P
 arteIntegrantedoEditaldeCredenciamentoNº006/PMF/SMSP/SUSP/2021 

PADRÃODOSEQUIPAMENTOS 

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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ANEXOIV 
ParteIntegrantedoEditaldeCredenciamentoNº006/PMF/SMSP/SUSP/2021

VALORESDASTAXASDECOMÉRCIOAMBULANTEPARAA 
TEMPORADA2021/2022

Modalidade 

Taxas 

Bebidas(caixatérmica) 

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 


Legenda 
TLULP:TaxadeLicençaUtilizaçãodeLogradouroPúblico 
TLCA:TaxaLicençaComércioAmbulante(42.4.02) 
TCL:TaxadeColetadeLixo 
T.Exp:TaxaExpediente 

Os valores correspondem ao período de 22/11/2021 a 17/04/2022, conformeconsolidação
dasleistributáriasdomunicípiodeFlorianópolis,LeiComplementarnº007/97,esãofornecidospela
SecretariadeFazenda.
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ANEXOV 
ParteIntegrantedoEditaldeCredenciamentoNº006/PMF/SMSP/SUSP/2021

MARCASDOPATROCINADOR 
Cervejas:Marcasdecerveja–Amstel,Heineken,SoleKaiserMarcasdecervejazeroálcool–
Heineken0,0%Produtosnãoalcoólicos–todalinhaCoca-ColaFlorianópolis,06dejulhode2021, 
Marcasdecerveja–Amstel,Heineken,SoleKaiser 




Marcasdecervejazeroálcool–Heineken0,0% 




Produtosnãoalcoólicos–todalinhaCoca-Cola 
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