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SECRETARIA MUNICIPAL DA 

CASA CIVIL 

DECRETO N. 24.381, DE 01 DE NOVEMBRO DE 
2022. ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 
JUNTO AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE 
FLORIANÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 2022. O 
Prefeito Municipal de Florianópolis, no uso de suas 
atribuições e em conformidade com o artigo 30, 
combinado com o artigo 34, da Lei n. 10.832, de 22 
de dezembro de 2021, e ainda. Considerando, os 
dispositivos contidos nos parágrafos do artigo 30 
da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias do 
exercício de 2022, aprovada pela Lei n. 10.806, de 
02 de setembro de 2021. DECRETA: Art. 1º Fica 
aberto o Crédito Adicional Suplementar, na 
importância de   R$ 360.000,00 (trezentos e 
sessenta mil reais), referente à dotação consignada 
no Orçamento vigente: 55.00-Secretaria Municipal 
De Cultura Esporte E Lazer 55.01-Secretaria 
Municipal De Cultura Esporte E Lazer 
55.01.13.392.0105.4.944-Programa de Apoio 
Administrativo  0822  3.3.90.39.00.00.0080 R$ 
360.000,00 Total do Órgão R$ 360.000,00 
Total do Crédito Adicional Suplementar R$ 
360.000,00 Art. 2º Em atendimento ao Crédito 
Adicional Suplementar, aberto na forma disposta 
no artigo 1º deste Decreto, fica anulada a 
importância de                    R$ 360.000,00 (trezentos 
e sessenta mil reais), referente à dotação 
consignada no Orçamento vigente: 39.00-Encargos 
Gerais Do Municipio 39.01-Encargos Gerais Do 
Municipio 39.01.28.844.0113.4.906-Programa de 

Apoio Encargos Gerais 0708  3.3.90.39.00.00.0080 
R$    360.000,00 Total do Órgão R$ 360.000,00 
Total da Anulação R$ 360.000,00 Art. 3º Este 
Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
postergando seus efeitos ao primeiro dia útil 
subsequente. Florianópolis, aos 01 de novembro 
de 2022. TOPAZIO SILVEIRA NETO PREFEITO 
MUNICIPAL CARLOS EDUARDO DE SOUZA NEVES 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL LEANDRO 
DOMINGUES SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
FAZENDA. 

DECRETO N. 24.382, DE 01 DE NOVEMBRO DE 
2022. 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:  DESIGNAR SANDRO 
ANDRETTI para responder pelo Cargo em Comissão 
de Secretário Municipal de Assistência Social, no 
período de 03/11/2022 a 15/01/2023, tendo em 
vista o afastamento da titular por motivo de férias.  
Florianópolis, 1º de novembro de 2022. TOPAZIO 
SILVEIRA NETO PREFEITO MUNICIPAL CARLOS 
EDUARDO DE SOUZA NEVES SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA CASA CIVIL 

DECRETO N. 24.383, DE 01 DE NOVEMBRO DE 
2022. DESIGNA SERVIDOR COMO GESTOR DO 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 
FMAS, DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA E DO 
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO O PREFEITO 
MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, usando da 
competência e atribuições, que lhe são conferidas 
pelo inciso VI, art. 74, da Lei Orgânica do 
Município,  RESOLVE: Art. 1º Designar, Sandro José 
Andretti, Secretário Adjunto de Assistência Social, 
como Gestor do Fundo Municipal de Assistência 
Social - FMAS, do Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente - FMDCA e do Fundo 
Municipal do Idoso. Art. 2º Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação. Florianópolis, 1º 
de novembro de 2022. TOPAZIO SILVEIRA NETO 
PREFEITO MUNICIPAL CARLOS EDUARDO DE SOUZA 
NEVES SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA Nº 02906/2022- PRORROGAR 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. O 
Secretário Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições, que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica do Município de Florianópolis/SC, pelo 
art. 23, II, “c”, p.u., c/c Decreto nº 17.687/2017. 
Art. 1º Prorrogar o Processo Administrativo 
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Disciplinar nº F 004016/2022, instaurado pela 
Portaria 01529/2022. Art. 2º A Comissão terá 90 
(noventa) dias, a partir de 07/11/2022, para a 
conclusão dos trabalhos. Florianópolis, 26 de 
outubro 2022. EVERSON MENDES Secretário 
Municipal de Administração.  

PORTARIA Nº 02914/2022- PRORROGAR 
SINDICANCIA. O Secretário Municipal de 
Administração, no uso de suas atribuições, que lhe 
são conferidas pela Lei Orgânica do Município de 
Florianópolis/SC, pelo art. 23, II, “c”, p.u., c/c 
Decreto nº 17.687/2017 Art. 1º Prorrogar o 
Processo de Sindicância nº F 006094/2022, 
instaurado pela Portaria 02067/2022. Art. 2º A 
Comissão terá 60 (sessenta) dias, a partir de 
15/11/2022, para a conclusão dos trabalhos. 
Florianópolis, 27 de outubro 2022. EVERSON 
MENDES Secretário Municipal de Administração. 

DECISÃO PROCESSO DE SINDICÂNCIA. - O 
Secretário Municipal de Administração, no uso de 
suas atribuições, que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica do Município de Florianópolis/SC, pelo 
art. 23, II, “c”, p.u., c/c Decreto nº 17.687/2017. 
RESOLVE “apurar possíveis irregularidades 
ocorridas na UPA NORTE”, de acordo com OE 
1095/SMS/GAB/ASSJUR/2017;CI 3 
5/SMS/DAS/GAE/2017;OE 
1134/SMS/GAB/ASSJUR/2017;OE 203 
SMS/GAB/ASSJUR/2022 e demais documentos 
anexos, encaminhados ao DEPPADS”. ”.Ante ao 
exposto, ACATO à sugestão da Comissão 
Processante, e determino o ARQUIVAMENTO do 
Processo de Sindicância n° F 003573/2022. 
Florianópolis, 31 de outubro de 2022.EVERSOM 
MENDES. Secretário Municipal de Administração 

SECRETARIA MUNICIPAL DA 

FAZENDA  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 980/SMF/2022. 
Objeto: Aquisição de materiais e acessórios 
utilizados na Operação Veraneio, prancha de 
salvamento tipo sled para o CBMSC – 1º BBM – 
Florianópolis/SC); Número e Modalidade da 
Licitação: Pregão Eletrônico para Registro de 
Preços nº 072/SMA/SUPLC/2022: Contratada: 
BLACK COTTON COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME; 
Valor: O valor global estimado da presente ATA é 
de R$ 20.792,00 (vinte mil, setecentos e noventa e 
dois reais); Vigência: O prazo de vigência da 
presente ATA será de 12 (doze) meses, contado a 
partir da data da publicação da respectiva ATA, não 
podendo ser prorrogada; Dotação: Atividade: 
2.334; Elemento da Despesa: 4.4.90.52 e na Fonte 

de Recursos: 039; Data de Assinatura: 24/10/2022; 
Nome das partes que assinaram: Pela Secretaria 
Municipal da Fazenda - FUNREBOM, o Sr. Leandro 
Domingues, e pela empresa, o Sr. Edvaldo Levi Paz. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE 

PORTARIA Nº 326/SMS/GAB/2022 - Torna sem 
efeito nomeação de servidora como responsável 
técnica do Programa de Controle de Roedores do 
município de Florianópolis. O Secretário Municipal 
de Saúde, no uso das atribuições que lhe conferem 
o art. 82, inciso I, da Lei Orgânica do Município, c/c 
o art. 7º, inciso III, da Lei Complementar nº 
465/2013, Define: Art 1º Fica sem efeito, a pedido, 
conforme disposto no art. 3º, in fine, da Portaria n. 
225/SMS/GAB/2020, a nomeação da servidora Isis 
Lima Caramez, matrícula n. 26.771-6, médica 
veterinária, como responsável técnica pelo 
Programa de Controle de Roedores do município 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. Florianópolis, 31 de outubro de 2022. 
Carlos Alberto Justo da Silva - Secretário Municipal 
de Saúde. 

PORTARIA Nº 327/SMS/GAB/2022 - O Secretário 
Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 82, inciso I da Lei Orgânica do 
Município, c/c o art. 8º da Lei Complementar nº 
706/2021, atendendo ao que dispõe o art. 67 da 
Lei Federal 8.666/93 e em conformidade com o 
Manual de Fiscalização de Contratos, instituído 
pela Portaria Nº 058/SMTAC/2020, publicada no 
DOEM 2797 de 13/10/2020; RESOLVE: Art. 1º 
INCLUIR o Contrato nº 977/FMS/2022, firmado 
com a empresa GASTROCLÍNICA FLORIANÓPOLIS 
LTDA, decorrente do processo de Dispensa de 
Licitação nº 613/SMA/SUPLC/2022, cujo objeto é a 
Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de saúde especializados na 
realização de procedimentos com finalidade 
diagnóstica, conforme procedimentos do Sistema 
de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, 
Medicamentos e OPM do SUS - SIGTAP, para 
realização de serviços de 
Esofagogastroduodenoscopia e Colonoscopia., na 
relação de contratos a serem fiscalizados pela 
Comissão de Fiscalização de Contratos de Serviços 
em Saúde, nomeadas conforme Portaria Nº 
245/SMS/GAB/2021, publicada no dia 13/09/2021, 
Edição nº 3028 do Diário Oficial Eletrônico do 
Município de Florianópolis. Art. 2º Esta portaria 
entra em vigor na data da sua publicação. 
Florianópolis, 31 de outubro de 2022. Luciano 
Formighieri Secretário Adjunto Municipal de Saúde 
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PORTARIA: CTD 01556/2022 - O Secretário 
Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições 
legais, de acordo com o que dispõe o art. 37, inciso 
IX, da Constituição Federal, art. 19, inciso IV, da Lei 
Orgânica do Município de Florianópolis, 
notadamente na Lei n° 4.302/1994, alterada pela 
Lei no 6.690, de 24 de maio de 2005, 
regulamentada pelo Decreto no 5.727, de 29 de 
abril de 2008, pelo Decreto no 20.736, de 27 de 
setembro de 2019, pelo Decreto no 21.352, de 17 
de março de 2020, Resolve: Art. 1o - ADMITIR 
MATEUS LOPES DE OLIVEIRA, matrícula 654604, 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, para atuar em 
caráter temporário, na Secretaria Municipal de 
Saúde, no período de 04/11/2022 a 02/05/2023, na 
unidade POLICLINICA CONTINENTE, com carga 
horária de 30:00 semanais. Florianópolis, 28 de 
outubro de 2022. LUCIANO FORMIGHIERI 
Secretário Municipal Adjunto de Saúde 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 
646/SMA/SUPLC/2022 - OBJETO: Contratação de 
prestador de serviço de saúde especializados na 
realização de Procedimentos com Finalidade 
Diagnóstica e Tratamento em Medicina Nuclear, 
conforme procedimentos do Sistema de 
Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, 
Medicamentos e OPM do SUS – SIGTAP e conforme 
edital de Chamada Pública 004/2022/SMS/PMF. 
CONTRATADO: MED-NUCLEAR – CLÍNICA DE 
MEDICINA NUCLEAR SÃO SEBASTIÃO - CNPJ 
83.850.164/0001-35. VIGÊNCIA DO CONTRATO: De 
12 meses a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado, conforme art. 57 da Lei 
8666/93. VALOR MENSAL DO CONTRATO: R$ 
44.848,74 (quarenta e quatro mil e oitocentos e 
quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos). 
FUNDAMENTO LEGAL: art. 25, Caput da Lei 
8.666/93. 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 
647/SMA/SUPLC/2022 - OBJETO: Contratação de 
prestador de serviço de saúde especializados na 
realização de Procedimentos com Finalidade 
Diagnóstica e Tratamento em Medicina Nuclear, 
conforme procedimentos do Sistema de 
Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, 
Medicamentos e OPM do SUS – SIGTAP e conforme 
edital de Chamada Pública 004/2022/SMS/PMF. 
CONTRATADO: GAMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 
– CNPJ 25.035.325.0001/30. VIGÊNCIA DO 
CONTRATO: De 12 meses a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado, conforme art. 
57 da Lei 8666/93. VALOR ESTIMADO MENSAL DO 
CONTRATO: R$ 41.701,46 (quarenta e um mil e 
setecentos e um reais e quarenta e seis centavos). 
FUNDAMENTO LEGAL: art. 25, Caput, Lei 8.666/93. 

1º TERMO DE APOSTILAMENTO DA INCLUSÃO DE 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 698/SMS/2022, ENTRE O 
MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA MATOS 
MEDICAMENTOS LTDA - EPP. Objeto: O presente 
Termo de Apostilamento tem por objeto a inclusão 
de Dotação Orçamentária, da ATA original. 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA INCLUSÃO DE DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: ONDE SE LÊ: “CLÁUSULA DÉCIMA 
– DOS RECURSOS DA DESPESA; Os recursos 
orçamentários, necessários e suficientes para 
subsidiar as despesas da presente ATA, mais 
especificamente da seguinte dotação orçamentária 
da Secretaria Municipal de Saúde: Unidade 
Orçamentária/Bloco: 24.01; Atividade: 2.043 - 
Programa de Apoio Administrativo; Elemento de 
Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo e nas 
Fontes de Recurso: 080 - R$ 64.810,34. LEIA-SE: 
“CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS DA 
DESPESA; Os recursos orçamentários, necessários e 
suficientes para subsidiar as despesas da presente 
ATA, mais especificamente da seguinte dotação 
orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde: 
Unidade Orçamentária/Bloco: 24.01; Atividade: 
2.043 - Programa de Apoio Administrativo; 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30 / 4.4.90.52 - 
Material de Consumo e nas Fontes de Recurso: 080 
- R$ 61.664,34. CLÁUSULA TERCEIRA – DA 
FUNDAMENTAÇÃO: O presente Termo de 
Apostilamento substitui o aditamento contratual, 
em conformidade com a redação do §8º do Art. 65, 
da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, 
do Parecer nº 436/SMS/GAB/ASSJUR/2022 da 
Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de 
Saúde, no OE 476/SMS/GAB/ADJ/ACCC/CON/2022, 
partes integrantes deste Termo de Apostilamento; 
Número e Modalidade da Licitação: Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços nº 
218/SMA/SUPLC/2022; Data de Assinatura: 
28/10/2022; Nome da parte que assina: Pelo 
Fundo Municipal de Saúde: o Secretario Adjunto o 
Sr. Luciano Formighieri. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 

PORTARIA 728/2022 - 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 Iara Guedes Tasso,  matrícula nº 22836-
2, atualmente designada para o Polo UAB, nos dias 
14, 25 de novembro, 15 e 16 de dezembro de 2022, 
por estar em compensação de férias não usufruídas 
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por motivo superior de interesse público. Art. 2º 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. Florianópolis, 31 de outubro de 2022. 
MAURÍCIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 02660/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Debora Kate Pinheiro, matrícula nº 
65452-3, Professor Substituto I (1324) Auxiliar-ed 
Infantil (083), para no período de 01/11/2022 a 
21/11/2022, atuar em caráter temporário no(a) 
Neim Cristo Redentor (343244), com carga horária 
de 20 (vinte) horas semanais (Vespertino), face o 
impedimento da titular Adriana Maria Correa, 
matrícula nº 33267-4, por estar em licença prêmio 
(12). Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na 
data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 01 de 
novembro de 2022. MAURICIO FERNANDES 
PEREIRA - Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADS Nº 02661/22 - O Secretário 
Municipal de Educação,de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir o servidor 
Cristiano Pereira da Silva, matrícula nº 65475-2, 
Professor Substituto V (1329) Geografia (005), para 
no período de 03/11/2022 a 21/11/2022, atuar em 
caráter temporário no(a) Ebm Maria Conceicao 
Nunes (344236), com carga horária de 40 
(quarenta) horas semanais, face o impedimento da 
titular Fernanda Ravena Moraca Costa, matrícula 
nº 63614-2, por estar em licença para tratamento 
de saúde (03). Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 01 de 
novembro de 2022. MAURICIO FERNANDES 
PEREIRA - Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 02502/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Elisandra Merolin Dario Xavier, 
matrícula nº 65467-1, Professor Substituto IV 
(1328) Auxiliar-educ Especial (070) para no período 
de 01/11/2022 a 16/12/2022 atuar em classe-vaga 
no(a) Neim Waldemar Silva Filho (343212), com 
carga horária de 20 (vinte) horas semanais 
(Vespertino). Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 01 de 
novembro de 2022. MAURICIO FERNANDES 
PEREIRA - Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 02503/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Claudete de Oliveira Pereira, matrícula 
nº 65469-8, Professor Substituto I (1324) Educacao 
Infantil (029) para no período de 01/11/2022 a 
16/12/2022 atuar em classe-vaga no(a) Neim Sao 
Joao Batista (343327), com carga horária de 20 
(vinte) horas semanais (Vespertino). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 01 de novembro de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 02504/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Adriana Catarina Werlang, matrícula nº 
65471-0, Professor Substituto I (1324) Ciencias 
(007) para no período de 03/11/2022 a 16/12/2022 
atuar em classe-vaga no(a) Ebm Beatriz de Souza 
Brito (344207), com carga horária de 20 (vinte) 
horas semanais (Matutino). Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 01 de novembro de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ADV Nº 02505/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Adriana Catarina Werlang, matrícula nº 
65471-0, Professor Substituto I (1324) Ciencias 
(007) para no período de 03/11/2022 a 16/12/2022 
atuar em classe-vaga no(a) Ebm Beatriz de Souza 
Brito (344207), com carga horária de 20 (vinte) 
horas semanais (Vespertino). Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 01 de novembro de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ADV Nº 02506/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, de acordo com o Art. 71 da 
Lei 2.517 de 19/12/1986 e do Decreto nº 9.282/12 
de 10/04/2012,resolve: Artigo 1º Admitir a 
servidora Jessica Licia da Assumpcao, matrícula nº 
65472-8, Professor Substituto V (1329) Auxiliar-
educ Especial (070) para no período de 03/11/2022 
a 16/12/2022 atuar em classe-vaga no(a) Neim 
Waldemar Silva Filho (343212), com carga horária 
de 20 (vinte) horas semanais (Matutino). Artigo 2º 
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Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 01 de novembro de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 02015/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
02/09/2022, a Portaria nº CTD 00991/22 de 
05/08/2022 de Regiane Aracele Cardoso de 
Oliveira, matrícula nº 64551-6 para atuar no(a) 
Neim Alm Lucas Alexandre Boiteux (343216) , 
referente ao período que passa a ser de 
08/08/2022 a 02/11/2022 . Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 01 de novembro de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ALT Nº 02016/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
30/09/2022, a Portaria nº ADS 02196/22 de 
09/08/2022 de Flaviana Soares de Souza, 
matrícula nº 64583-4 para atuar no(a) Ebm Donicia 
Maria Costa (344221) , referente ao período que 
passa a ser de 11/08/2022 a 16/12/2022 por estar 
em licença tratamento de saúde (03) Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 01 de novembro de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 02017/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
21/03/2022, a Portaria nº ADS 01071/22 de 
15/02/2022 de Daiana Pereira, matrícula nº 60956-
0 para atuar no(a) Neim Caetana Marcelina Dias 
(343214) , referente ao período que passa a ser de 
17/02/2022 a 16/12/2022 por estar em licença 
tratamento de saúde (03) Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 01 de novembro de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ALT Nº 02018/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
22/04/2022, a Portaria nº ADS 01424/22 de 
29/03/2022 de Daiana Pereira, matrícula nº 60956-
0 para atuar no(a) Neim Caetana Marcelina Dias 
(343214) , referente ao período que passa a ser de 

04/04/2022 a 16/12/2022 por estar em licença 
tratamento de saúde (03) Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 01 de novembro de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ALT Nº 02019/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
08/03/2022, a Portaria nº ADS 01015/22 de 
15/02/2022 de Leticia Amorim da Silva, matrícula 
nº 61600-1 para atuar no(a) Neim Lausimar Maria 
Laus (343227) , referente ao período que passa a 
ser de 18/02/2022 a 03/10/2022 por estar em 
licença prêmio Artigo 2º Esta portaria entrará em 
vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. Florianópolis, 01 de 
novembro de 2022. MAURICIO FERNANDES 
PEREIRA - Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 02020/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
28/10/2022, a Portaria nº ADS 02153/22 de 
04/08/2022 de Julia Cleusa Felicio dos Santos, 
matrícula nº 64512-5 para atuar no(a) Neim 
Lausimar Maria Laus (343227) , referente ao 
período que passa a ser de 05/08/2022 a 
03/10/2022 por estar em licença prêmio Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 01 de novembro de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 02021/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
15/09/2022, a Portaria nº ADS 02273/22 de 
19/08/2022 de Ronaldo Murilo Pereira, matrícula 
nº 64718-7 para atuar no(a) Ebm Donicia Maria 
Costa (344221) , referente ao período que passa a 
ser de 22/08/2022 a 17/11/2022 licença para 
tratamento de saúde. Artigo 2º Esta portaria 
entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
Florianópolis, 01 de novembro de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA ALT Nº 02022/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
01/11/2022, a Portaria nº ADS 02604/22 de 
18/10/2022 de Raquel Inacia Carvalho, matrícula 
nº 65330-6 para atuar no(a) Neim Ferminio 
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Francisco Vieira (343215) , referente ao período 
que passa a ser de 18/10/2022 a 07/11/2022 . 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 01 de novembro de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA ALT Nº 02023/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º alterar a partir de 
01/11/2022, a Portaria nº ADS 02505/22 de 
28/09/2022 de Thiago Carlos Ferreira, matrícula nº 
65168-0 para atuar no(a) Neim Ferminio Francisco 
Vieira (343215) , referente ao período que passa a 
ser de 03/10/2022 a 16/12/2022 por estar em 
licença para tratamento de saúde Artigo 2º Esta 
portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 01 de novembro de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 02298/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 01/11/2022, da Portaria nº ADS 02634/22 de 
25/10/2022, de Nubia Salete de Almeida Alves, 
matrícula nº 65432-9, lotada no(a) Ebm Brigadeiro 
Eduardo Gomes (344208) por extinção da vaga. 
Artigo 2º Esta portaria entrará em vigor na data de 
sua assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 01 de novembro de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CEF Nº 02299/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, resolve: Artigo 1º Cessar os efeitos, a partir 
de 03/11/2022, da Portaria nº ADS 01354/22 de 
17/03/2022, de Maria Lucia Martins, matrícula nº 
62374-1, lotada no(a) Neim Alm Lucas Alexandre 
Boiteux (343216) a pedido do servidor(a). Artigo 2º 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogando-se as disposições em 
contrário. Florianópolis, 01 de novembro de 2022. 
MAURICIO FERNANDES PEREIRA - Secretário 
Municipal de Educação. 

PORTARIA CTD Nº 01118/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, de acordo com o Art. 2 da Lei 9.287, de 
09/07/2013 e do Decreto n.º 12.055, de 
28/08/2013,Jullia Alice da Costa, matrícula nº 
65462-0, Auxiliar de Sala (0816) Auxiliar de Sala 
(076), para no período de 01/11/2022 a 
16/12/2022, atuar em classe vaga em caráter 
temporário no(a) Neim Anirson Antonio Das 

Chagas (343356), com carga horária de 30 (trinta) 
horas semanais (Vespertino). Florianópolis, 31 de 
outubro de 2022. MAURICIO FERNANDES PEREIRA - 
Secretário Municipal de Educação. 

PORTARIA CTD Nº 01119/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, de acordo com o Art. 2 da Lei 9.287, de 
09/07/2013 e do Decreto n.º 12.055, de 
28/08/2013,Regiane Aracele Cardoso de Oliveira, 
matrícula nº 64551-6, Auxiliar de Sala (0816) 
Auxiliar de Sala (076), para no período de 
03/11/2022 a 16/12/2022, atuar em caráter 
temporário no(a) Neim Celso Ramos (343210), com 
carga horária de 30 (trinta) horas semanais 
(Vespertino), face o impedimento da titular Maria 
Aparecida Manes, matrícula nº 30250-3, por estar 
em licença para tratamento de saúde (03). 
Florianópolis, 01 de novembro de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA CTD Nº 01120/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, de acordo com o Art. 2 da Lei 9.287, de 
09/07/2013 e do Decreto n.º 12.055, de 
28/08/2013,Marilete Maria de Jesus Silveira, 
matrícula nº 65464-7, Auxiliar de Sala (0816) 
Auxiliar de Sala (076), para no período de 
01/11/2022 a 16/12/2022, atuar em caráter 
temporário no(a) Neim Gentil Mathias da Silva 
(343344), com carga horária de 30 (trinta) horas 
semanais (Vespertino), face o impedimento da 
titular Elis Regina da Silva Grudzien, matrícula nº 
29870-0, por estar em licença prêmio (12). 
Florianópolis, 01 de novembro de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

PORTARIA CTD Nº 01121/22 - O Secretário 
Municipal de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, de acordo com o Art. 2 da Lei 9.287, de 
09/07/2013 e do Decreto n.º 12.055, de 
28/08/2013,Zora Ionara Portela dos Santos, 
matrícula nº 65458-2, Auxiliar de Sala (0816) 
Auxiliar de Sala (076), para no período de 
01/11/2022 a 16/12/2022, atuar em caráter 
temporário no(a) Neim Lausimar Maria Laus 
(343227), com carga horária de 30 (trinta) horas 
semanais (Matutino), face o impedimento da 
titular Andrea Bittencourt Imperico, matrícula nº 
32041-2, por estar em licença prêmio (12). 
Florianópolis, 01 de novembro de 2022. MAURICIO 
FERNANDES PEREIRA - Secretário Municipal de 
Educação. 

RESULTADO DA FASE DE AMOSTRAS CHAMADA 
PÚBLICA Nº 433/SMA/SUPLC/2022. O Município 
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de Florianópolis, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitações para Materiais e 
Serviços, torna público aos interessados que, após 
análise das amostras, o resultado da Chamada 
Pública nº 433/SMA/SUPLC/2022 restou assim 
consignada: 

Item Especificação RESULTADO FORNECEDOR 

1  ABOBRINHA APROVADO COOPAFREN 

2  ALHO IN NATURA APROVADO COOPAFREN 

3  BANANA BRANCA APROVADO COOPAFREN 

4  BATATA DOCE APROVADO COOPAFREN 

5  
BATATA SALSA (Baroa 

ou mandioquinha) 
APROVADO COOPAFREN 

6  CEBOLA DE CABEÇA APROVADO COOPAFREN 

7  CENOURA APROVADO COOPAFREN 

8  GOIABA SERRANA DESERTO DESERTO 

9  

HORTALIÇAS FOLHOSAS 
(ALFACE, COUVE 

FOLHA, ESPINAFRE, 
RÚCULA) 

APROVADO COOPAFREN 

10  
HORTALIÇAS-FLORES 
(BRÓCOLIS e COUVE-

FLOR 
APROVADO COOPAFREN 

11  LARANJA APROVADO COOPAFREN 

12  MAÇA APROVADO COOPAFREN 

13  MARACUJÁ APROVADO COOPAFREN 

14  
MILHO VERDE EM 

ESPIGA 
APROVADO COOPAFREN 

15  MORANGO ORGÂNICO APROVADO COOPAFREN 

16  PEPINO APROVADO COOPAFREN 

17  PÊSSEGO APROVADO COOPAFREN 

18  PINHÃO APROVADO COOPAFREN 

19  PITAYA APROVADO COOPAFREN 

20  

PLANTAS ALIMENTÍCIAS 
NÃO CONVENCIONAIS 
(PANCs) - ALMEIRÃO 
ROXO ou ORA-PRÓ-

NOBIS 

APROVADO COOPAFREN 

21  REPOLHO ROXO APROVADO COOPAFREN 

22  
TANGERINA (mexerica 

ou bergamota) 
APROVADO COOPAFREN 

23  
TEMPEROS VERDES 

(CEBOLINHA, 
SALSINHA, COENTRO) 

APROVADO COOPAFREN 

24  
TOMATE CEREJA ou 

GRAPE 
APROVADO COOPAFREN 

25  
AIPIM PRÉ-

ELABORADO, 
HIGIENIZADO 

APROVADO COOPAFREN 

CONGELADO 

26  
FILÉ DE PEIXE 

CONGELADO (Anchova 
ou Tainha) 

APROVADO PEIXARIA TRINTA RÉIS 

27  MANTEIGA SEM SAL APROVADO COOPERLAF 

28  
QUEIJO MUSSARELA 

FATIADO 
REPROVADO COOPERFAMILIA 

29  
DOCE DE BANANA 

ORGANICA SEM 
AÇÚCAR 

APROVADO COOPAFREN 

30  
FARINHA DE 
MANDIOCA 

APROVADO COOPERFAMILIA 

31  FARINHA DE MILHO DESERTO DESERTO 

32  
FEIJÃO CORES 
(CARIOCA ou 
VERMELHO) 

APROVADO COOPERLAF 

33  POLVILHO AZEDO APROVADO NOVA VIDA 

34  
SUCO DE LARANJA 

INTEGRAL 
APROVADO COPAVIDI 

35  
OVOS DE GALINHA 

(branco ou vermelho) 
APROVADO COPAVIDI 

A Comissão abre prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
conforme preceitua o art. 109, inciso II da Lei nº 
8.666/93, para apresentação de recurso 
administrativo. A Comissão. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA 

RESULTADO DA CONCORRÊNCIA Nº 
448/SMA/SUPLC/2022. O Município de 
Florianópolis, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitações para Obras e Serviços de 
Engenharia torna público aos interessados que se 
realizará às 14h do dia 03/11/2022, o sorteio, em 
ato público, de forma presencial, em 
conformidade com o § 2º, art. 45 da Lei  nº 
8.666/93, relacionado às propostas das empresas 
Hefer Construções Civis Ltda e De Faria 
Construções Ltda, visto a equivalência de valores 
apresentados em suas propostas. O sorteio se dará 
na Secretaria Municipal de Administração, na Rua 
Conselheiro Mafra, nº 656, Ed. Aldo Beck, 3º 
andar, sala 301, Centro, Florianópolis/SC. A 
Comissão  

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SEGURANÇA PÚBLICA 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 
002/PMF/SMSP/SUSP/2022 - Para atividade de 
comércio em ponto fixo, durante a Temporada de 
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Verão 2022/2023. Objeto: Abre inscrições PARA 
EXPLORAÇÃO TEMPORÁRIA DE ATIVIDADE DE 
COMÉRCIO EM PONTO FIXO (ATRAVÉS DE TENDA), 
QUE ENVOLVA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS E 
BEBIDAS, SITUADO NA FAIXA DE AREIA DAS PRAIAS 
DE FLORIANÓPOLIS DURANTE A TEMPORADA DE 
VERÃO 2022/2023.Período de inscrições: de 
07/11/2022 até 11/11/2022  - das 08h às 
17h.Local: Teatro da UBRO – Rua Pedro Soares, 15 
– Centro, Florianópolis – SC. O edital poderá ser 
consultado no anexo desta edição e no site da 
Prefeitura Municipal de Florianópolis, no endereço 
www.pmf.sc.gov.br 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 
003/PMF/SMSP/SUSP/2022 - Para atividade de 
comércio em ponto fixo, durante a Temporada de 
Verão 2022/2023. Objeto: Abre inscrições para 
exploração temporária PARA EXPLORAÇÃO 
TEMPORÁRIA DE ATIVIDADE DE COMÉRCIO EM 
PONTO FIXO (ATRAVÉS DE TENDA), QUE NÃO 
ENVOLVA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS 
(ALUGUEL DE CADEIRAS E GUARDA-SÓIS), SITUADO 
NA FAIXA DE AREIA DAS PRAIAS DE FLORIANÓPOLIS 
DURANTE A TEMPORADA DE VERÃO 2022/2023. 
Período de inscrições: de 07/11/2022 até 
11/11/2022 – das 08h às 17h. Local: Teatro da 
UBRO – Rua Pedro Soares, 15 – Centro, 
Florianópolis – SC O edital poderá ser consultado 
no anexo desta edição e no site da Prefeitura 
Municipal de Florianópolis, no endereço 
www.pmf.sc.gov.br 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 
004/PMF/SMSP/SUSP/2022 - Para atividade de 
comércio em ponto fixo, durante a Temporada de 
Verão 2022/2023. 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 2022/2023. Período de inscrições: de 
07/11/202 até 11/11/2022 – das 08h às 17h.Local: 
Teatro da UBRO – Rua Pedro Soares, 15 – Centro – 
Florianópolis, SC. O edital poderá ser consultado no 
anexo desta edição e no site da Prefeitura 
Municipal de Florianópolis, no endereço 
www.pmf.sc.gov.br 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 
005/PMF/SMSP/SUSP/2022 - Para atividade de 
comércio em ponto fixo, durante a Temporada de 
Verão 2022/2023. 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 2022/2023. Período de 
inscrições: de 07/11/2022 até 11/11/2022 – das 
08h às 17h. Local: Teatro da UBRO – Rua Pedro 
Soares, 15 – Centro. O edital poderá ser consultado 
no anexo desta edição e no site da Prefeitura 
Municipal de Florianópolis, no endereço 
www.pmf.sc.gov.br 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 
006/PMF/SMSP/SUSP/2022 - Para atividade de 
comércio em ponto fixo, durante a Temporada de 
Verão 2022/2023.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 2022/2023.Período de inscrições: de 
07/11/2022 até 11/11/2022 – das 08h às 
17h.Local: Teatro da UBRO – Rua Pedro Soares, 15 
– Centro, Florianópolis -SC.O edital poderá ser 
consultado no anexo desta edição e no site da 
Prefeitura Municipal de Florianópolis, no endereço 
www.pmf.sc.gov.br 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 
007/PMF/SMSP/SUSP/2022 - Para atividade de 
comércio em ponto fixo, durante a Temporada de 
Verão 2022/2023. 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 2022/2023.Período de inscrições: de 
07/11/2022 até 11/11/2022 – das 08h às 
17h.Local: Teatro da UBRO – Rua Pedro Soares, 15 
– Centro, Florianópolis -SC.O edital poderá ser 
consultado no anexo desta edição e no site da 
Prefeitura Municipal de Florianópolis, no endereço 
www.pmf.sc.gov.br 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 
008/PMF/SMSP/SUSP/2022 - Para atividade de 
comércio em ponto fixo, durante a Temporada de 
Verão 2022/2023. - 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 
2022/2023.Período de inscrições: de 07/11/2022 
até 11/11/2022 – das 08h às 17h.Local: Teatro da 
UBRO – Rua Pedro Soares, 15 – Centro, 
Florianópolis -SC.O edital poderá ser consultado no 
anexo desta edição e no site da Prefeitura 
Municipal de Florianópolis, no endereço 
www.pmf.sc.gov.br 
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 
009/PMF/SMSP/SUSP/2022 - Para atividade de 
comércio em ponto fixo, durante a Temporada de 
Verão 2022/2023. 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 2022/2023.Período de 
inscrições: de 07/11/2022 até 11/11/2022 – das 
08h às 17h.Local: Teatro da UBRO – Rua Pedro 
Soares, 15 – Centro, Florianópolis -SC.O edital 
poderá ser consultado no anexo desta edição e no 
site da Prefeitura Municipal de Florianópolis, no 
endereço www.pmf.sc.gov.br 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 
010/PMF/SMSP/SUSP/2022 - Para atividade de 
comércio em ponto fixo, durante a Temporada de 
Verão 2022/2023.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 2022/2023.Período de 
inscrições: de 07/11/2022 até 11/11/2022 – das 
08h às 17h.Local: Teatro da UBRO – Rua Pedro 
Soares, 15 – Centro, Florianópolis -SC.O edital 
poderá ser consultado no anexo desta edição e no 
site da Prefeitura Municipal de Florianópolis, no 
endereço www.pmf.sc.gov.br 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 
012/PMF/SMSP/SUSP/2022 - Para atividade de 
comércio em ponto fixo, durante a Temporada de 
Verão 2022/2023.Objeto: Abre inscrições: EDITAL 
DE CREDENCIAMENTO PARA EXPLORAÇÃO 
TEMPORÁRIA DE ATIVIDADE DE COMÉRCIO 
AMBULANTE QUE ENVOLVA MANIPULAÇÃO DE 
ALIMENTOS (CARRINHO DE MILHO COZIDO), 
SITUADO NA FAIXA DE AREIA DAS PRAIAS DE 
FLORIANÓPOLIS, PARA A TEMPORADA DE VERÃO 
2022/2023.Período de inscrições: de 07/11/2022 
até 11/11/2022 – das 08h às 17h.Local: Teatro da 
UBRO – Rua Pedro Soares, 15 – Centro, 
Florianópolis -SC. O edital poderá ser consultado 
no anexo desta edição e no site da Prefeitura 
Municipal de Florianópolis, no endereço 
www.pmf.sc.gov.br 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 
013/PMF/SMSP/SUSP/2022 - Para atividade de 
comércio em ponto fixo, durante a Temporada de 
Verão 2022/2023.Objeto: Abre inscrições: EDITAL 
DE CREDENCIAMENTO PARA COMÉRCIO 

AMBULANTE DE CHOPP COM CARRINHO NAS 
PRAIAS DE FLORIANÓPOLIS, PARA A TEMPORADA 
DE VERÃO 2022/2023.Período de inscrições: de 
07/11/2022 até 11/11/2022 – das 08h às 
17h.Local: Teatro da UBRO – Rua Pedro Soares, 15 
– Centro, Florianópolis -SC.O edital poderá ser 
consultado no anexo desta edição e no site da 
Prefeitura Municipal de Florianópolis, no endereço 
www.pmf.sc.gov.br 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N.º 
014/PMF/SMSP/SUSP/2022 - Para atividade de 
comércio em ponto fixo, durante a Temporada de 
Verão 2022/2023.Objeto: Abre inscrições: EDITAL 
DE CREDENCIAMENTO PARA COMÉRCIO 
AMBULANTE DE VINHOS E ESPUMANTES COM 
CARRINHO NAS PRAIAS DE FLORIANÓPOLIS, PARA 
A TEMPORADA DE VERÃO 2022/2023.Período de 
inscrições: de 07/11/2022 até 11/11/2022 – das 
08h às 17h. Local: Teatro da UBRO – Rua Pedro 
Soares, 15 – Centro, Florianópolis -SC.O edital 
poderá ser consultado no anexo desta edição e no 
site da Prefeitura Municipal de Florianópolis, no 
endereço www.pmf.sc.gov.br 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 

AMBIENTE  

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 
655/SMA/SUPLC/2022 - OBJETO: Contratação 
emergencial de empresa para prestação dos 
serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos 
classe IIA (fração rejeito) nas regiões continente e 
norte do Município de Florianópolis.. 
CONTRATADO: FG Soluções Ambientais Ltda., CNPJ 
nº 10.680.553/0001-96. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
até 180 (cento e oitenta) dias. VALOR ESTIMADO 
DO CONTRATO PARA 180 DIAS: R$ 9.226.454,76 
(nove milhões, duzentos e vinte e seis mil, 
quatrocentos e cinqüenta e quatro reais e setenta 
e seis centavos). FUNDAMENTO LEGAL: artigo 24, 
inciso IV da Lei 8.666/93. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

TURISMO, TECNOLOGIA E 

DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO 

ERRATA DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 650/SMA/SUPLC/2022 
Publicada no Diário Oficial do Município edição nº 
3309, pagina 11, em  28 de outubro de 2022. Onde 
se lê: VIGÊNCIA DO CONTRATO: vigência de 12 
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(doze) meses. Leia-se: VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
até 31/12/2022. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

MOBILIDADE E PLANEJAMENTO 

URBANO  

PORTARIA Nº 57/SMPU/2022 - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE MOBILIDADE E PLANEJAMENTO 
URBANO, no uso das atribuições que lhe confere o 
inciso II, do art. 82, da Lei Orgânica do Município e 
inciso III, do art. 8º, III da Lei Complementar nº. 
706/2021, RESOLVE: Art. 1º. DESIGNAR o servidor 
Valci Brasil Júnior, matrícula nº 19374-7, ocupante 
da função de Comandante da Guarda Municipal de 
Florianópolis, para exercer as atribuições como 
Fiscal do Contrato nº 991/SMMPU/2022, cujo 
objeto: contratação de empresa especializada no 
fornecimento de equipamentos de sinalização de 
trânsito (sinalizador de segurança portátil de alta 
potência). Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação. Florianópolis, 31 de 
outubro de 2022. MICHEL DE ANDRADO 
MITTMANN - Secretário Municipal de Mobilidade e 
Planejamento Urbano.  

FUNDAÇÃO  

SOMAR FLORIPA 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº. 
001/2022/PMF/SOMAR - A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, por intermédio da 
FUNDAÇÃO REDE SOLIDÁRIA SOMAR FLORIPA, 
inscrita no CPNJ n. 41.178.772/0001-03, com sede 
na Rua Padre Lourenço R. de Andrade, n° 180 – 
Santo Antônio de Lisboa - Florianópolis/SC, em 
conformidade com a Lei Complementar n. 
706/2021 e com o que prescreve a Lei nº 
8.666/1993, 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 da campanha intitulada de “CAMPANHA 
DE NATAL SOMAR FLORIPA 2022”, que será 
lançada no dia 21 de novembro de 2022, na oferta, 
voluntária e gratuita, de espaço dedicado às 
compras de brinquedos a serem doados para a 
referida campanha.(Anexo ao final desta edição) 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 

SERVIDORES PUBLICOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 912/IPREF/2022 
– Objeto: Contratação de empresa para o 
fornecimento de material de higiene e limpeza; 
Modalidade da Licitação: Pregão Eletrônico para 
Registro de Preços nº 602/SMA/DSLC/2021; 
Contratada: REDE COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - 
EPP; Valor: O valor global estimado da presente 
ATA é de R$ 611,20 (seiscentos e onze reais e vinte 
centavos); Vigência: O prazo de vigência da 
presente ATA será de 12 (doze) meses, contado a 
partir da data da publicação da respectiva ATA, não 
podendo ser prorrogada; Dotação: Atividade: 
4.941; Elemento de Despesa: 3.3.90.30 na Fonte de 
Recursos: 475; Data de Assinatura: 19/10/2022; 
Assinaturas: Pelo Instituto de Previdência de 
Florianópolis - IPREF, o Secretário o Sr. Luis Fabiano 
de Araujo Giannini, e pela empresa, a Sra. Vanessa 
Fabiana Turnes. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 910/IPREF/2022 
– Objeto: Contratação de empresa para o 
fornecimento de material de higiene e limpeza; 
Modalidade da Licitação: Pregão Eletrônico para 
Registro de Preços nº 602/SMA/DSLC/2021; 
Contratada: SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE 
PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - 
EPP; Valor: O valor global estimado da presente 
ATA é de R$ 60,80 (sessenta reais e oitenta 
centavos); Vigência: O prazo de vigência da 
presente ATA será de 12 (doze) meses, contado a 
partir da data da publicação da respectiva ATA, não 
podendo ser prorrogada; Dotação: Atividade: 
4.941; Elemento de Despesa: 3.3.90.30 na Fonte de 
Recursos: 475; Data de Assinatura: 19/10/2022; 
Assinaturas: Pelo Instituto de Previdência de 
Florianópolis - IPREF, o Secretário o Sr. Luis Fabiano 
de Araujo Giannini, e pela empresa, o Sr. Luiz 
Fernando Sebold. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 909/IPREF/2022 
– Objeto: Contratação de empresa para o 
fornecimento de material de higiene e limpeza; 
Modalidade da Licitação: Pregão Eletrônico para 
Registro de Preços nº 602/SMA/DSLC/2021; 
Contratada: SEBOLD INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS 
LTDA - ME; Valor: O valor global estimado da 
presente ATA é de R$ 215,80 (duzentos e quinze 
reais e oitenta centavos); Vigência: O prazo de 
vigência da presente ATA será de 12 (doze) meses, 
contado a partir da data da publicação da 
respectiva ATA, não podendo ser prorrogada; 
Dotação: Atividade: 4.941; Elemento de Despesa: 
3.3.90.30 na Fonte de Recursos: 475; Data de 
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Assinatura: 19/10/2022; Assinaturas: Pelo 
Instituto de Previdência de Florianópolis - IPREF, o 
Secretário o Sr. Luis Fabiano de Araujo Giannini, e 
pela empresa, o Sr. Gabriel Sebold. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 907/IPREF/2022 
– Objeto: Contratação de empresa para o 
fornecimento de material de higiene e limpeza; 
Modalidade da Licitação: Pregão Eletrônico para 
Registro de Preços nº 602/SMA/DSLC/2021; 
Contratada: PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA; 
Valor: O valor global estimado da presente ATA é 
de R$ 333,60 (trezentos e trinta três reais e 
sessenta centavos); Vigência: O prazo de vigência 
da presente ATA será de 12 (doze) meses, contado 
a partir da data da publicação da respectiva ATA, 
não podendo ser prorrogada; Dotação: Atividade: 
4.941; Elemento de Despesa: 3.3.90.30 na Fonte de 
Recursos: 475; Data de Assinatura: 19/10/2022; 
Assinaturas: Pelo Instituto de Previdência de 
Florianópolis - IPREF, o Secretário o Sr. Luis Fabiano 
de Araujo Giannini, e pela empresa, o Sr. Giovani 
Kramer Horn. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 906/IPREF/2022 
– Objeto: Contratação de empresa para o 
fornecimento de material de higiene e limpeza; 
Modalidade da Licitação: Pregão Eletrônico para 
Registro de Preços nº 602/SMA/DSLC/2021; 
Contratada: FRANK ROGÉRIO HOMEM - ME; Valor: 
O valor global estimado da presente ATA é de R$ 
416,50 (quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta 
centavos); Vigência: O prazo de vigência da 
presente ATA será de 12 (doze) meses, contado a 
partir da data da publicação da respectiva ATA, não 
podendo ser prorrogada; Dotação: Atividade: 
4.941; Elemento de Despesa: 3.3.90.30 na Fonte de 
Recursos: 475; Data de Assinatura: 19/10/2022; 
Assinaturas: Pelo Instituto de Previdência de 
Florianópolis - IPREF, o Secretário o Sr. Luis Fabiano 
de Araujo Giannini, e pela empresa, o Sr. Frank 
Rogério Homem. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 905/IPREF/2022 
– Objeto: Contratação de empresa para o 
fornecimento de material de higiene e limpeza; 
Modalidade da Licitação: Pregão Eletrônico para 
Registro de Preços nº 602/SMA/DSLC/2021; 
Contratada: COMERCIAL KS EIRELI - EPP; Valor: O 
valor global estimado da presente ATA é de R$ 
346,80 (trezentos e quarenta e seis reais e oitenta 
centavos); Vigência: O prazo de vigência da 
presente ATA será de 12 (doze) meses, contado a 
partir da data da publicação da respectiva ATA, não 
podendo ser prorrogada; Dotação: Atividade: 
4.941; Elemento de Despesa: 3.3.90.30 na Fonte de 
Recursos: 475; Data de Assinatura: 19/10/2022; 
Assinaturas: Pelo Instituto de Previdência de 

Florianópolis - IPREF, o Secretário o Sr. Luis Fabiano 
de Araujo Giannini, e pela empresa, a Sra. Marina 
Inácio. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 904/IPREF/2022 
– Objeto: Contratação de empresa para o 
fornecimento de material de higiene e limpeza; 
Modalidade da Licitação: Pregão Eletrônico para 
Registro de Preços nº 602/SMA/DSLC/2021; 
Contratada: DOUGLAS DE ABREU - EPP; Valor: O 
valor global estimado da presente ATA é de R$ 
154,14 (cento e cinquenta e quatro reais e 
quatorze centavos); Vigência: O prazo de vigência 
da presente ATA será de 12 (doze) meses, contado 
a partir da data da publicação da respectiva ATA, 
não podendo ser prorrogada; Dotação: Atividade: 
4.941; Elemento de Despesa: 3.3.90.30 na Fonte de 
Recursos: 475; Data de Assinatura: 19/10/2022; 
Assinaturas: Pelo Instituto de Previdência de 
Florianópolis - IPREF, o Secretário o Sr. Luis Fabiano 
de Araujo Giannini, e pela empresa, o Sr. Douglas 
de Abreu. 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

FLORIANÓPOLIS 

ATO DA MESA N. 561, de 01 de novembro de 
2022. 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 2.538/2022, do 
nível 3 para o nível 6, o cargo em comissão de 
Assessor Parlamentar, código CMF/APG, de 
GUILHERME MAGALHAES HOMEM, com lotação no 
Gabinete do Vereador Ricardo José de Souza. Art. 
2º Este Ato terá efeito a partir de sua publicação. 
Centro Legislativo Municipal de Florianópolis, em 
01 de novembro de 2022. Vereador ROBERTO 
KATUMI ODA – Presidente. Vereadora PRISCILA 
FERNANDES FARIAS - 2º Vice-Presidente. Vereador 
ADRIANO ANALDINO FLOR - 1º Secretário. 
Vereador EDINON MANOEL DA ROSA - 2º 
Secretário. 
 
ATO DA MESA N. 562, de 01 de novembro de 
2022. 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 NOMEAR, em 
conformidade com o art. 8º, inciso II, da Lei 
Complementar n. 063/2003, VINICIUS DE SOUTO 
DOS SANTOS, no cargo em comissão de Assessor 
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Parlamentar, código CMF/APG, nível 9, do Grupo 
Ocupacional Assessoria Parlamentar de Gabinete, 
com lotação no Gabinete do Vereador Ricardo José 
de Souza. Art. 2º Este Ato terá efeito a partir de sua 
publicação e assinatura do Termo de Posse. Centro 
Legislativo Municipal de Florianópolis, em 01 de 
novembro de 2022. Vereador ROBERTO KATUMI 
ODA – Presidente. Vereadora PRISCILA FERNANDES 
FARIAS - 2º Vice-Presidente. Vereador ADRIANO 
ANALDINO FLOR - 1º Secretário. Vereador EDINON 
MANOEL DA ROSA - 2º Secretário. 
 
ATO DA MESA N. 563, de 01 de novembro de 
2022. 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 2.538/2022, do 
nível 8 para o nível 9, o cargo em comissão de 
Assessor Parlamentar, código CMF/APG, de 
IVONILDO MANOEL FLORINDO, com lotação no 
Gabinete do Vereador João Paulo Ferreira. Art. 2º 
Este Ato terá efeito a partir de sua publicação. 
Centro Legislativo Municipal de Florianópolis, em 
01 de novembro de 2022. Vereador ROBERTO 
KATUMI ODA – Presidente. Vereador JOÃO LUIZ 
AUGUSTO COBALCHINI - 1º Vice-Presidente. 
Vereadora PRISCILA FERNANDES FARIAS - 2º Vice-
Presidente. Vereador ADRIANO ANALDINO FLOR - 
1º Secretário. 
 
ATO DA MESA N. 564, de 01 de novembro de 
2022. 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 2.538/2022, do 
nível 1 para o nível 2, o cargo em comissão de 
Assessor Parlamentar, código CMF/APG, de 
LEANDRO VIGGANIGO LOCH, com lotação no 
Gabinete do Vereador João Paulo Ferreira. Art. 2º 
Este Ato terá efeito a partir de sua publicação. 
Centro Legislativo Municipal de Florianópolis, em 
01 de novembro de 2022. Vereador ROBERTO 
KATUMI ODA – Presidente. Vereador JOÃO LUIZ 
AUGUSTO COBALCHINI - 1º Vice-Presidente. 
Vereadora PRISCILA FERNANDES FARIAS - 2º Vice-
Presidente. Vereador ADRIANO ANALDINO FLOR - 
1º Secretário. 
 

ATO DA MESA N. 565, de 01 de novembro de 
2022. 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 NOMEAR, em 
conformidade com o art. 8º, inciso II, da Lei 
Complementar n. 063/2003, LEONARDO BUSNELLO 
GUIMARÃES, no cargo em comissão de Assessor 
Parlamentar, código CMF/APG, nível 10, do Grupo 
Ocupacional Assessoria Parlamentar de Gabinete, 
com lotação no Gabinete do Vereador João Paulo 
Ferreira. Art. 2º Este Ato terá efeito a partir de sua 
publicação e assinatura do Termo de Posse. Centro 
Legislativo Municipal de Florianópolis, em 01 de 
novembro de 2022. Vereador ROBERTO KATUMI 
ODA – Presidente. Vereador JOÃO LUIZ AUGUSTO 
COBALCHINI - 1º Vice-Presidente. Vereadora 
PRISCILA FERNANDES FARIAS - 2º Vice-Presidente. 
Vereador ADRIANO ANALDINO FLOR - 1º 
Secretário. 
 
ATO DA MESA N. 566, de 01 de novembro de 
2022. 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 EXONERAR, em 
conformidade com o art. 8º, inciso II, da Lei 
Complementar n. 063/2003, FERNANDO SILVA DE 
ASSUNÇÃO, do cargo em comissão de Assessor 
Parlamentar, código CMF/APG, nível 6, do Grupo 
Ocupacional Assessoria Parlamentar de Gabinete, 
com lotação no Gabinete da Vereadora Carla 
Simara Luciana da Silva Ayres. Art. 2º Este Ato terá 
efeito a partir de sua publicação e assinatura do 
Termo de Posse. Centro Legislativo Municipal de 
Florianópolis, em 01 de novembro de 2022. 
Vereador ROBERTO KATUMI ODA – Presidente. 
Vereadora PRISCILA FERNANDES FARIAS - 2º Vice-
Presidente. Vereador ADRIANO ANALDINO FLOR - 
1º Secretário.  

ATO DA MESA N. 567, de 01 de novembro de 
2022. 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 NOMEAR, em 
conformidade com o art. 8º, inciso II, da Lei 
Complementar CMF n. 063/2003, GUILHERME 
ALBERTO PEREIRA BACK, no cargo em comissão de 
Assessor Parlamentar, código CMF/APG, nível 9, do 
Grupo Ocupacional Assessoria Parlamentar de 
Gabinete, com lotação no Gabinete da Vereadora 
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Maryanne Terezinha Mattos. Art. 2º Este Ato terá 
efeito a partir de sua publicação e assinatura do 
Termo de Posse. Centro Legislativo Municipal de 
Florianópolis, em 01 de novembro de 2022. 
Vereador ROBERTO KATUMI ODA – Presidente. 
Vereadora PRISCILA FERNANDES FARIAS - 2º Vice-
Presidente. Vereador ADRIANO ANALDINO FLOR - 
1º Secretário. Vereador EDINON MANOEL DA ROSA 
- 2º Secretário. 

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA N.º 8/2022 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 MEIO AMBIENTE no local, data, 
horário e assunto a seguir relacionados: Data: 10 
de novembro de 2022. Local: Plenarinho CMF – 1º 
andar – rua Anita Garibaldi, 35 – Centro. Horário: 
14 horas. Assunto: Tratar sobre o atendimento à 
Lei Complementar nº 383, de 2010 que Dispõe 
sobre a obrigatoriedade da identificação 
eletrônica, por meio de microchip, de todos os 
animais das espécies canina, felina, equina, muar, 
asinina, de tração ou não, dentro do município de 
Florianópolis, em atendimento ao Requerimento n. 
076/2022, de autoria da Vereadora Maryanne 
Mattos. Câmara Municipal de Florianópolis, em 19 
de outubro de 2022. Vereador Roberto Katumi 
Oda- Presidente 

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA N.º 9/2022 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 MEIO AMBIENTE no local, data, 
horário e assunto a seguir relacionados: Data: 17 
de novembro de 2022. Local: Plenarinho CMF – 1º 
andar – rua Anita Garibaldi, 35 – Centro. Horário: 
14 horas. Assunto: Discutir o Projeto de Lei 
Complementar n. 1690/2017, de autoria do 
Vereador Marcos José Abreu - Marquito, que 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de confecção e 
apresentação de plano de gerenciamento de 
resíduos sólidos para a realização de eventos de 
grande porte no município de Florianópolis. 
Câmara Municipal de Florianópolis, em 19 de 
outubro de 2022. Vereador Roberto Katumi Oda - 
Presidente 
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Av. Rio Branco 611 – Centro - Florianópolis 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/PMF/SMSP/SUSP/2022 
TENDA DE ALIMENTOS E BEBIDAS EM PONTO FIXO NAS PRAIAS 

 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA EXPLORAÇÃO TEMPORÁRIA DE ATIVIDADE DE 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EM PONTO FIXO, ATRAVÉS DE TENDA, SITUADO NA 

FAIXA DE AREIA DAS PRAIAS DE FLORIANÓPOLIS DURANTE A TEMPORADA DE VERÃO 

2022/2023.  

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, através 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 DE ALIMENTOS E BEBIDAS EM PONTO FIXO DA FAIXA DE AREIA DAS PRAIAS 

DE FLORIANÓPOLIS, para a Temporada de Verão 2022/2023, 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 07 novembro de 2022, encerrando-se no dia 11 novembro de 

2022. 

 

1. DO OBJETO 

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

2022/2023) para a exploração de COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EM TENDA A SER 

INSTALADO EM PONTO FIXO DA FAIXA DE AREIA DAS PRAIAS DE FLORIANÓPOLIS. 

1.2.Os participantes credenciados por este Edital poderão promover o comércio em pontos fixos da 

faixa de areia, através de equipamento fixo removível (tenda), das seguintes atividades: 

a) comércio de milho verde; 

b) coco verde; 

c) caldo de cana; 

d) suco, água e refrigerante; 

e) cerveja em lata; 

f) energético; 

g) coquetéis; 

h) caipirinha; 

i) alimentos; 

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

em qual praia desejam trabalhar. 
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2. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

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

a Temporada de Verão 2022/2023, 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 . 

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, a identificação dos pontos, o número de vagas, a quantidade de vagas por praia 

para requerentes com deficiência bem como a identificação e numeração do(s) ponto(s) com 

melhor acessibilidade encontram-se especificados no ANEXO I. 

2.7. A Inscrição e o Alvará de Licença concedido ao participante habilitado são PESSOAIS e 

INTRANSFERÍVEIS. 

2.8. São expressamente PROIBIDAS 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. A estrutura a ser disponibilizada pelo patrocinador e instalada pelo participante credenciado 

deverá seguir os padrões definidos pela SMSP/SUSP descritos no ANEXO II 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. A necessidade de afastamento será analisada pela 

Comissão de Temporada de Verão 2022/2023, não podendo o afastamento ser superior a 10 (dez) 

dias. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
01/11/2022

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3311

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: CARLOS EDUARDO NEVES 

 
         CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



 

3 

Av. Rio Branco 611 – Centro - Florianópolis 

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. 

2.14. O sorteio será realizado no dia 24 de novembro de 2022, às 10:00hrs 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. 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. Fica ciente o participante que em decorrência de decretação de “calamidade pública” ou 

situação de emergência no município de Florianópolis, os editais, bem como o exercício da 

atividade poderão ser suspensos a qualquer tempo, conforme orientação e recomendação dos 

órgãos competentes 

2.19. O município poderá implementar formas adicionais de fiscalização de alvarás, como Qrcode, 

reconhecimento facial ou uniforme de identificação. 

 

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 2022/2023. 

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

vencedores deste Edital de Credenciamento iniciará em 23 de dezembro de 2022 e findará em 

16de abril de 2023. 

3.3 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.  

3.4 Os Alvarás de Licença somente terão validade mediante a comprovação do recolhimento dos 

Tributos Municipais. 
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4. DA INSCRIÇÃO 

4.1 A inscrição é pessoal e intransferível.  

4.2 Os interessados deverão se inscrever no período de 07/11/2022 até o dia 11/11/2022. 

4.3 A inscrição deverá ser realizada presencialmenteno Teatro da UBRO, com edereço na Rua 

Pedro Soares, 15 – Centro – Florianópolis – SC, das 08h às 17h. 

4.4 Serão documentos obrigatórios para a inscrição:documento de identificação oficial com 

foto, em nome do requerente- RG com foto; CPF em nome do requerente e cópia do 

comprovante de residência. 

4.5  Será válido como comprovante de residência: cópia do talão atual de água, telefone fixo ou 

luz com validade máxima de três meses oucópia do contrato de locação autenticado em cartório. 

Quando o comprovante estiver em nome de terceiro, o mesmo deverá ser acompanhado de 

declaração de residência reconhecida em cartório. Quando o comprovante estiver em nome do 

cônjuge, o mesmo deverá ser acompanhado de Certidão de Casamento ou declaração 

reconhecida em cartório que comprove o vínculo. 

4.6 Ao final da inscrição será gerada uma tarifa no valor de R$ 80,65 (oitenta reais e sessenta e 

cinco centavos), 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. 

4.7  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 2022/2023. 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. O não 

pagamento impedirá a continuidade do 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. 

4.9 A lista das inscrições deferidas será divulgada no site da Prefeitura Municipal de Florianópolis: 

www.pmf.sc.gov.br, no dia 16 de novembro de 2022. 

4.10 O prazo de recurso da lista de inscritos será no dia 17 de novembro de 2022, via portal da 

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

4.11 Serão analisados apenas os recursos protocolados no dia 17 de novembro de 2022. 

4.12 O resultado dos recursos será divulgado no dia 18 de novembro de 2022. 

 

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 2022/2023;  
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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 FOREM 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 dias05/12/2022 a 09/12/2022, 

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 ítem 

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:  
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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 VI devidamente preenchido e Assinado pelo Participante. 

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; 

h) Certificado de Microempreendedor Individual (MEI). 

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 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. 
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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 III deste Edital e deverão ser 

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

8.4 O número de parcelas das taxas municipais não poderá ser superior à data do término da 

vigência do alvará. 

8.5 A não quitação das taxas municipais até o fim da vigência do alvará impossibilitará sua 

eventual prorrogação. 

8.6 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. 

 

9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

9.1 O credenciamento dos participantes se dará através de sorteio no dia 24 de novembro de 

2022. 

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

9.10 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 pessoas 

com deficiência física visando garantir a acessibilidade do ponto.  

9.11 O sorteio das vagas seguirá a ordem dos pontos disponíveis em cada praia. A título de 

exemplo, a primeira vaga sorteada corresponderá ao ponto 01 da praia em questão.  

9.12 A lista de sorteados será divulgada no site da Prefeitura no dia 29 de novembro de 2022. 

9.13 O prazo de recurso da lista de sorteados será no dia 30 de novembro de 2022, anexando as 

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

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

9.15 O resultado dos recursos será divulgado no dia 02 de dezembro de 2022. 

 

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 Após a data de início da entrega da documentação, os processos serão analisados e se 

habilitados serão encaminhados ao setor responsável para emissão de taxas. 

10.5 A lista dos habilitados após a análise da documentação dos sorteados será divulgada no dia 

14de dezembro de 2022 no site da Prefeitura.  

10.6 O prazo de recurso da lista de habilitados será no dia 15/12/2022 à 16/12/2022, o requerente 

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

Florianópolis. 

10.7  Serão analisados apenas os recursos enviados nos dias 15/12/2022 à 16/12/2022. 

10.8 O resultado dos recursos será divulgado no dia 19/12/2022. 

 

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 20 de dezembro de 2022, e a subsequente publicação do ato no Diário 

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

 

12. DAS VAGAS REMANESCENTES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
01/11/2022

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3311

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: CARLOS EDUARDO NEVES 

 
         CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



 

9 

Av. Rio Branco 611 – Centro - Florianópolis 

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 ocupação do ponto até o dia 30 de dezembro de 2022 implicará 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 de 18 de dezembro de 2022. 

13.1.4 O encerramento do exercício das atividades, após o prazo de desistência, não implica 

cancelamento do pagamento das taxas.  

13.1.5Todo 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 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. 

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

VI - Utilização de equipamentos de sonorização;  
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VII - Uso de outro tipo de equipamento, a não ser o especificado no ANEXO II deste Edital de 

Credenciamento;  

VIII - Exercer suas atividades além do horário máximo permitido.  

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

13.1.8 Fica o permissionário obrigado a realizar as instalações elétricas e hidráulicas necessárias, 

seguindo os padrões técnicos definidos pelas Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC e 

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN. 

13.1.9 Fica ao permissionário a responsabilidade da solicitação de ligações de Água com a 

CASAN (Saldanha Marinho, 374)  e Energia Elétrica com a CELESC (Av. Ivo silveira, 2388 ou 

por e-mail  temporada.nucap@celesc.com.br)  sob pena do recolhimento do alvará e em 

caso de reincidência poderá ser aplicada a cassação da licença.  

 

14. OBRIGAÇÕES DO PERMISSIONÁRIO COM O PATROCINADOR (Termo de Permissão nº 

455/SMSP/2020) 

14.1 Este item se aplica somente às praias contempladas (Termo de Permissão nº 

455/SMSP/2020). 

14.2 Os credenciados para a atividade de aluguel de cadeira e guarda-sol 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 Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Urbano, 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 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 contendo a 

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

14.5 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. 

14.6 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 

obrigado a devolver ao Patrocinador os equipamentos por este fornecido, ao término da 

temporada. 

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

14.8 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 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 comércio em ponto fixo de Tenda de Alimentos deverá ter pelo menos 04 (quatro) lixeiras 

de 40 litros (padrão PMF), revestidas com saco plástico e de fácil acesso aos clientes, sendo que 

02 (duas) dessas lixeiras devem ser para lixo seco (plástico, papel, lata, etc.) e 02 (duas) para lixo 

orgânico (restos de comida).  

15.4  O licenciado para ponto fixo deverá manter, no raio de pelo menos 20m (vinte metros) a partir 

de seu ponto, a área limpa e livre de lixo acumulado.  

15.5 É proibido o despejo de águas servidas ou qualquer outra substância diretamente no 

meio ambiente.  

15.6 Os resíduos provenientes da atividade de venda de coco deverão estar acondicionados 

separadamente dos demais. 

15.7 O Licenciado comerciante de água de coco deverá fornecer o nome da empresa do 

fornecedor de coco, endereço e CNPJ, quando solicitado pelas fiscalizações.  

15.8  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.  

15.9  Todo o comércio em ponto fixo deverá, preferencialmente, utilizar copos reutilizáveis e 

recicláveis. 

 

16. DA HIGIENE 

16.1  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 deverá ser feito de 

acordo com a legislação sanitária e ambiental em vigor.  
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16.2  Dispor de sabonete líquido, papel toalha descartável e álcool a 70% para correta higienização 

das mãos.  

16.3  Dispor de recipiente coletor de lixo, com tampa acionada sem uso das mãos para uso no 

interior da tenda.  

16.4  O coco verde, antes de ser oferecido para consumo, deve ser lavado em água potável e 

mantido livre de contaminações. Os utensílios utilizados na sua manipulação deverão estar limpos 

e serem lavados logo após o uso.  

16.5  O milho verde deve ser lavado em água potável e mantido livre de contaminações, devendo 

ser cozido em água potável e mantido em temperatura acima de 60 ºC.  

16.6  É proibido depositar quaisquer produtos diretamente sobre o solo (utilizar estrado com altura 

mínima de 30 cm).  

16.7  É permitido o preparo de coquetéis, desde que garantida a higienização dos utensílios com 

farta água corrente.  

16.8  Os produtos que necessitarem ser mantidos sob refrigeração devem ser conservados em 

temperatura interna igual ou inferior a 7 ºC.  

16.9  Somente será permitida a oferta de manteiga, margarina, sal e outros acompanhamentos em 

porções individuais do tipo sachê, cujas sobras devem ser descartadas.  

16.10  O ambulante e 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 REGRAS PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS 

17.1Os 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.  

17.2  Os manipuladores de alimentos devem higienizar as mãos constantemente e sempre que 

tocarem em lixo, dinheiro ou outros locais ou objetos não higienizados.  

17.3  Os alimentos devem estar protegidos contra poeira, areia e vetores (insetos) e devem ser 

mantidos nas condições de temperatura e armazenamento indicadas pelo fabricante.  

17.4  Somente deve ser utilizado gelo de água potável e mantido livre de contaminações.  

17.5 As caixas térmicas utilizadas devem apresentar bom estado de conservação e limpeza e 

permitir completa vedação.  

17.6  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.  

17.7  Somente será permitida a oferta ao consumidor de utensílios descartáveis.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
01/11/2022

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3311

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: CARLOS EDUARDO NEVES 

 
         CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



 

13 

Av. Rio Branco 611 – Centro - Florianópolis 

17.8  Os canudos oferecidos devem estar embalados individualmente e lacrados.  

 

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 em 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 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 1 (um) salário-

mínimo (SM).  

18.5A 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 07/11/2022 11/11/2022 

Divulgação da Lista das Inscrições deferidas 16/11/2022 
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Prazo de recurso dos inscritos 17/11/2022 

Resultado do recurso da Lista de inscritos 18/11/2022 

Sorteio 24/11/2022 

Divulgação da lista de sorteio 29/11/2022 

Recurso da lista de sorteados 30/11/2022 

Resultado dos recursos do sorteio 02/12/2022 

Entrega dos documentos após sorteio 05/12/2022 09/12/2022 

Divulgação da lista dos habilitados após análise da 
documentação 

14/12/2022 

Prazo de Recurso 15/12/2022 à 16/12/2022 

Resultado 19/12/2022 

Homologação 20/12/2022 

Início do Alvará 23/12/2022 

 
 

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.  

20.2São 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.  
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20.8 Os credenciados que não retirarem o Alvará de Licença até 28/12/2022 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.  

20.10Os 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 da tenda indicado no ANEXO II, 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 Todo contato e dúvidas referente aos editais desta normativa serão feitos única e 

exclusivamente pelo e-mail editais.susp2021@pmf.sc.gov.br a fim de evitar fraudes e prejuízos 

entre as partes. 

 

21. DOS CASOS OMISSOS 
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21.1Caberá à Superintendência de Serviços Públicos avaliar e deliberar quanto a todos os casos 

omissos e situações não prevista neste Edital de Credenciamento.  

 

Florianópolis, 01 de novembro de 2022 

 

 

. 

______________________________________ 

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 002/PMF/SMSP/SUSP/2022 

QUANTIDADE DE VAGAS POR PRAIA TENDA DE ALIMENTOS 

 

Nº PRAIAS VAGAS VAGAS IDOSOS VAGAS DF 

1º PRAIA DA DANIELA 01 - - 

2º PRAIA DA SOLIDÃO 01 - - 

3º INGLESES 01  01 

4º SANTINHO 01   

 NOVO CAMPECHE 01   

 TOTAL 05 - 01 

 TOTAL DE VAGAS  06  
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ANEXO II 

Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 002/PMF/SMSP/SUSP/2022 

 

PADRÃO DO EQUIPAMENTO 

Tenda para comércio de alimentos em ponto fixo na faixa de areia da praia 

 

Tenda do tipo piramidal de 04 águas, medindo 3,00 m x 3 m, totalizando 9 m² de área. ANEXO VII 

Container de chapas metálicas galvanizadas, medindo 4,00 m x 2,5 m, totalizando 10 m² de área. 

ANEXO VII 

 

OBS 1: É expressamente proibido perfuração nas chapas metálicas (Paredes, portas, chão e teto). 

  

OBS 2: Os ambulantes que forem habilitados nas praias contempladas com container receberão 

uma base/deck de madeira para sustentação do container no tamanho de 5 x 3,5  

As áreas disponíveis para exploração da publicidade nas tendas serão de uso exclusivo do 

patrocinador, conforme Termo de Permissão 0455/SMSP/2021, não podendo o credenciado 

realizar qualquer tipo de publicidade adicional.  

É de responsabilidade do credenciado a aquisição da tenda ou o container, no padrão 

estabelecido por este Edital, com o patrocinador.  

O logo da Prefeitura Municipal de Florianópolis e os dizeres abaixo deverão ser mantidos na lona 

de face principal inferior da tenda, conforme modelo abaixo.  
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ANEXO III 

Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 002/PMF/SMSP/SUSP/2022 

VALORES DAS TAXAS DE COMÉRCIO AMBULANTE PARA A TEMPORADA 2022/2023 

 

Modalidade Taxas  

Tenda de Alimentos 

 

 

 

 

TLULP (42) R$ 693,68 

TLCA (41) R$2.478,60 

TCL (52) R$1.193,55 

T.Exp (21) R$ 80,65 

Total R$ 4.446,48 

 

 

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 23/12/2022 à 17/04/2023, 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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ANEXO IV 

Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 002/PMF/SMSP/SUSP/2022 

 

MARCAS DOS PATROCINADORES 

 

As Praias citadas no presente edital possuem patrocinadores distintos, divididas por 

patrocinador conforme descrito no abaixo: 

 

Nº Praias Nº Praias 

1º CANASVIEIRAS 
11

º 

JURERÊ INTERNACIONAL 

2º INGLESES 
12

º 
NOVO CAMPECHE 

3º PRAINHA DA BARRA (TENDA) 
13

º 
JURERÊ TRADICIONAL 

4º 
CAMPECHE - MORRO DAS PEDRAS 14

º 
PRAIA BRAVA 

5º LAGOINHA 
15

º 
JOAQUINA 

6º PONTA DAS CANAS 
16

º 
PRAIA MOLE 

7º BARRA DA LAGOA 
17

º 

CAMPECHE 

8º CACHOEIRA BOM JESUS 
18

º 
SANTINHO 

9º DANIELA 19° PRAIA DO FORTE 

10º CANASJURE   

 

Nas praias patrocinadas por cada marca, os credenciados somente poderão comercializar os 

produtos/rótulos ligados ao patrocinador de cada praia, conforme quadro acima. Além disso, é 

permitida também a venda de um rótulo adicional de cerveja (além dos rótulos do patrocinador da 

praia) e um rótulo adicional de refrigerante (além dos rótulos do patrocinador da praia). Segue 

abaixo o portfólio completo de cada patrocinador: 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
01/11/2022

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3311

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: CARLOS EDUARDO NEVES 

 
         CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



 

21 

Av. Rio Branco 611 – Centro - Florianópolis 

 

 

 

 

 

MARCAS DO PATROCINADOR  

Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 002/PMF/SMSP/SUSP/2022 

 

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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ANEXO V 

Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 002PMF/SMSP/SUSP/2022 

PRAIAS COM DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DO PATROCINADOR 

 

 

Nº 

 

PRAIAS 

 

Nº 

 

PRAIAS 

1º CANASVIEIRAS 11º JURERÊ INTERNACIONAL 

2º INGLESES 12º NOVO CAMPECHE 

3º PRAINHA DA BARRA (TENDA) 13º JURERÊ TRADICIONAL 

4º CAMPECHE - MORRO DAS PEDRAS 14º PRAIA BRAVA 

5º LAGOINHA 15º JOAQUINA 

6º PONTA DAS CANAS 16º PRAIA MOLE 

7º BARRA DA LAGOA 17º CAMPECHE 

8º CACHOEIRA BOM JESUS 18º SANTINHO 

9º DANIELA 
19

° 
PRAIA DO FORTE 

10

º 

CANASJURE 
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ANEXO VI 
 

Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 002/PMF/SMSP/SUSP/2022 
 

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS EDITAL Nº 
002//PMF/SMSP/SUSP/2022 

 

 

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) Certificado de Antecedentes Criminais 
https://esaj.tjsc.jus.br/esaj/portal.do?servico=810100  Estadual 

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) 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) Comprovante de experiência. 

j) ANEXO VI devidamente preenchido e 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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EU, __________________________________________________________________________ 

inscrito (a) no CPF ______________________________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 do Código Penal), 

além de acarretar na inabilitação e/ou cassação da licença para atuação no comércio ambulante e 

demais sanções já previstas.  

 

Declaro ainda: 

 

Estar ciente de que na ausência de qualquer dos documentos constantes da lista de 

documentação obrigatória para habilitação serei considerado automaticamente INABILITADO do 

certame. 

Serem verdadeiras todas as informações inseridas na inscrição e credenciamento; 

Não ser, para a prática dos atos da vida civil, absolutamente incapaz, relativamente incapaz e/ou 

legalmente impedido por efeito de condenação penal;  

Não ocupar qualquer cargo, emprego, comissão ou vínculo de qualquer espécie com a 

administração pública do município de Florianópolis; 

Não possuir débito aberto com o município de Florianópolis decorrente de alvarás anteriores; 

 

 

_________________________ 

Assinatura do Participante 
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº003/PMF/SMSP/SUSP/2022 

TENDA DE ALUGUEL DE CADEIRA E GUARDA-SOL 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA EXPLORAÇÃO TEMPORÁRIA DE ATIVIDADE DE 

COMÉRCIO EM PONTO FIXO (ATRAVÉS DE TENDA), QUE NÃO ENVOLVA MANIPULAÇÃO 

DE ALIMENTOS (ALUGUEL DE CADEIRAS E GUARDA-SÓIS), SITUADO NA FAIXA DE AREIA 

DAS PRAIAS DE FLORIANÓPOLIS DURANTE A TEMPORADA DE VERÃO 2022/2023. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, através da SUPERINTENDÊNCIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS - SUSP, com sede na Av: Rio Branco, nº 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), QUE NÃO ENVOLVA 

MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS (ALUGUEL DE CADEIRAS E GUARDA-SÓIS) NA FAIXA DE 

AREIA DAS PRAIAS DE FLORIANÓPOLIS, para a Temporada de Verão 2022/2023, 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 07 de novembro de 2022, encerrando-se dia 

11 de novembro de 2022. 

1. DO OBJETO 

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

(Temporada 2022/2023) para a exploração de COMÉRCIO EM PONTO FIXO 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 em pontos fixos 

da faixa de areia, através de equipamento fixo removível (tenda), das seguintes atividades: 

a) Aluguel de cadeiras e guarda-sóis. 

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

em qual praia desejam trabalhar. 

2. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

2.1 É permitida apenas uma inscrição por requerente em um único Edital de Credenciamento para 

a Temporada de Verão 2022/2023, 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 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
01/11/2022

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3311

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: CARLOS EDUARDO NEVES 

 
         CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



 

Av. Rio Branco, 611 Florianópolis SC 

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 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, a identificação dos pontos, o número de vagas, a quantidade de vagas por praia 

para requerentes com deficiência física, bem como a identificação e numeração do(s) ponto(s) com 

melhor acessibilidade, 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 disponibilizada pelo patrocinador e 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. A necessidade de afastamento será analisada pela 

Comissão de Temporada de Verão 2022/2023, 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 24 de novembro de 2022, às 10:00hrs 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 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 Fica ciente o participante que em decorrência de decretação de “calamidade pública” ou 

situação de emergências no município de Florianópolis, os editais, bem como o exercício da 

atividade poderão ser suspensos a qualquer tempo, conforme orientação e recomendação dos 

órgãos competentes. 

2.19 O município poderá implementar formas adicionais de fiscalização de alvarás, como Qrcode, 

reconhecimento facial ou uniforme de identificação. 

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 2022/2023. 

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

vencedores deste Edital de Credenciamento iniciará em 23 de dezembro de 2022 e findará em 16 

de abril de 2023. 

3.3 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. 

3.4 Os Alvarás de Licença somente terão validade mediante a Comprovação do Recolhimento 

dos Tributos Municipais. 

 

4 DA INSCRIÇÃO 

4.1 A inscrição é pessoal e intransferível. 
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4.2 Os interessados deverão se inscrever no período de 07 de novembro de 2022 ao dia 11 de 

novembro de 2022. 

4.3 A inscrição deverá ser realizada presencialmente no teatro da UBRO, com endereço na rua 

Pedro Soares, 15 – Centro de Florianópolis – SC, das 08h às 17h. 

4.4 Serão 

documentos obrigatórios para a inscrição:documento de identificação oficial com foto em nome 

do requerente- RG com foto; CPF em nome do requerente e cópia do comprovante de 

residência. 

4.5 Será válido como comprovante de residência: cópia do talão atual de água, telefone fixo 

ou luz com validade máxima de três meses oucópia do contrato de locação autenticado em 

cartório. A cópia do comprovante de residência deve conter carimbo do Pró-Cidadão de 

CONFERIDO COM O ORIGINAL ou ser autenticada em cartório. Quando o comprovante estiver 

em nome de terceiro, o mesmo deverá ser acompanhado de declaração de residência reconhecida 

em cartório. Quando o comprovante estiver em nome do cônjuge, o mesmo deverá ser 

acompanhado de Certidão de Casamento ou declaração reconhecida em cartório que comprove o 

vínculo. 

4.6 Ao final da inscrição será gerada uma tarifa no valor de R$ 80,65 (oitenta reais e sessenta e 

cinco centavos), 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. 

4.7 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 2022/2023, 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. O não 

pagamento impedirá a continuidade do 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. 

4.8 A lista das inscrições deferidas será divulgada no site da Prefeitura Municipal de Florianópolis 

www.pmf.sc.gov.br, no dia 16 de novembro de 2022. 

4.9 O prazo de recurso da lista de inscritos será no dia 17 novembro de 2022, via portal da 

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

4.10 Serão analisados apenas os recursos protocolados no dia 17 novembro de 2022. 

4.11 O resultado dos recursos será divulgado no dia 18 de novembro de 2022. 

 

5 DAS VEDAÇÕES 
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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 2022/2023; 

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, via portal da Prefeitura Municipal de Florianópolis toda a documentação exigida 

(perfeitamente legível) nos dias 09/12/2022 à 13/12/2022, 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 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
01/11/2022

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3311

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: CARLOS EDUARDO NEVES 

 
         CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



 

Av. Rio Branco, 611 Florianópolis SC 

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. 

Parágrafo Terceiro - Nãoserão 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) anexará: 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, 
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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)  

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

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 número de parcelas das taxas municipais não poderá ser superior à data do término da 

vigência do alvará. 

8.5 A não quitação das taxas municipais até o fim da vigência do alvará impossibilitará sua 

eventual prorrogação. 

8.6 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. 

 

9 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

9.1 O credenciamento dos participantes se dará através de sorteio no dia 24de novembro de 

2022. 

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 osorteio. 

9.7 Serão sorteados os 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. 
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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 pessoas com 

deficiência física visando garantir a acessibilidade do ponto. 

9.10 O sorteio das vagas seguirá a ordem dos pontos disponíveis em cada praia. A título de 

exemplo, a primeira vaga sorteada corresponderá ao ponto 01 da praia em questão. 

9.11 O prazo de recurso da lista de sorteados será no dia 30 de novembro de 2022, 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 9.12. 

9.13 O resultado dos recursos será divulgado no dia 02 de dezembro de 2022. 

 

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 Após a data de início da entrega da documentação, os processos serão analisados e se 

habilitados serão encaminhados ao setor responsável para emissão de taxas. 

10.4 A lista dos habilitados após a análise da documentação dos sorteados será divulgada no dia 

14 de dezembro de 2022 no site da Prefeitura. 

10.5 O prazo de recurso da lista de habilitados será no dia 15/12/2022 à 16/12/2022, onde o 

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

Municipal de Florianópolis. 

10.6 Serão analisados apenas os recursos enviados nos dias  15/12/2022 à 16/12/2022. 

10.7 O resultado dos recursos será divulgado no dia 19/12/2022. 

 

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 20 de dezembro de 2022, 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. 
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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 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. 

13.1.2 A não ocupação do ponto até o dia 30 de dezembro de 2023implicará a vacância do 

ponto. 

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

comunicar, por meio de processo, até o dia 18 de dezembro de 2022. 

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 deverá 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 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. 

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 à 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 dosequipamentos; 

IV - depósito de caixas ou objetos na área externa da tenda; VI - utilização de equipamentos de 
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sonorização; 

V - 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. 

 

14 OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO DA ATIVIDADE DE CADEIRA E GUARDA-SOL PARA 

COM O PATROCINADOR (Termo de Permissão nº 455/SMSP/2020) 

14.1 Este item se aplica somente às praias contempladas pelo Termo de Permissão nº 

455/SMSP/2020. 

14.2 Os credenciados para a atividade de aluguel de cadeira e guarda-sol ficam sujeitos aos 

termos e condições estabelecidos no Termo de Permissão n º 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 deterceiros. 

14.4 O patrocinador está obrigado a fornecer, apenas aos habilitados das praias contempladas 

nos Termo de Permissão n º 455/SMSP/2020, por meio de comodato, o equipamento contendo a 

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

14.5 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. 

14.6 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 

obrigado a devolver ao Patrocinador os equipamentos por este fornecidos, ao término da 

temporada. 

14.7 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 dos 

disposto no §2º do artigo 16 da Lei n° 2.496/86 

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

credenciados. 

14.9 Os materiais fornecidos pelo Patrocinador são de uso obrigatório, sob pena de ser penalizado 
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o credenciado que infringir tal obrigação. 

 

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 20m (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. 

15.5 Todo o comércio em ponto fixo deverá, preferencialmente, utilizar copos reutilizáveis e 

recicláveis. 

 

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 normativas 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 

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

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

16.7 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. 

16.8 O pagamento da multa não eximirá o credenciado do cumprimento dos dispositivos legais 
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violados. 

17 CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES, PRAZOS E DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1 Calendário das atividades e prazos: 

 

 

 

ATIVIDADE 
DATA DE 

INÍCIO 
DATA DE FIM 

Inscrições 07/11/2022 11/11/2022 

Divulgação da Lista das Inscrições deferidas 16/11/2022 

Prazo de recurso dos inscritos 17/11/2022 

Resultado do recurso da Lista de inscritos 18/11/2022 

Sorteio 24/11/2022 

Divulgação da lista de sorteio 29/11/2022 

Recurso da lista de sorteados 30/11/2022 

Resultado dos recursos do sorteio 02/12/2022 

Entrega dos documentos após sorteio 05/12/2022 09/12/2022 

Divulgação da lista dos habilitados após análise da 
documentação 

14/12/2022 

Prazo de Recurso 15/12/2022 à 16/12/2022 

Resultado 19/12/2022 

Homologação 20/12/2022 

Início do Alvará 23/12/2022 

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 
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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 28/12/2022para 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 nº2.496/86. 

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. 

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 Credenciado 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 Todo contato e dúvidas referente aos editais desta normativa serão feitos única e 

exclusivamente pelo e-mail editais.susp2021@pmf.sc.gov.br a fim de evitar fraudes e prejuízos 

entre as partes. 

 

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, 01 de novembro de 2022. 

 

 

________________________________ 

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 Nº003/PMF/SMSP/SUSP/2022 

 

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS 

 

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS EDITAL Nº 003/PMF/SMSP/SUSP/2022 
 

 

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) Certificado de Antecedentes Criminais 

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

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 

j) Anexo I devidamente preenchido e 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 

 

EU, __________________________________________________________________________ 

inscrito (a) no CPF ______________________________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 do Código Penal), 

além de acarretar na inabilitação e/ou cassação da licença para atuação no comércio ambulante e 

demais sanções já previstas.  
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Declaro ainda: 

Estar ciente de que na ausência de qualquer dos documentos constantes da lista de 

documentação obrigatória para habilitação serei considerado automaticamente INABILITADO do 

certame. 

Serem verdadeiras todas as informações inseridas na inscrição e credenciamento; 

Não ser, para a prática dos atos da vida civil, absolutamente incapaz, relativamente incapaz e/ou 

legalmente impedido por efeito de condenação penal;  

Não ocupar qualquer cargo, emprego, comissão ou vínculo de qualquer espécie com a 

administração pública do município de Florianópolis; 

Não possuir débito aberto com o município de Florianópolis decorrente de alvarás anteriores; 

 

 

_________________________ 

Assinatura do Participante
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ANEXO II 

Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº003/PMF/SMSP/SUSP/2022 

QUANTIDADE DE VAGAS POR PRAIA ALUGUEL DE CADEIRA E GUARDA-SOL 

 

Nº PRAIAS VAGA

S 

VAGAS PARA IDOSOS VAGAS PARA DF 

1º NOVO CAMPECHE 01 - - 

2º PRAIA DA SOLIDÃO 01 - - 

3º BARRA DA LAGOA 01  01 

4º CACHOEIRA DO BOM JESUS 01   

5º CANASJURÊ 01   

6º DANIELA 02   

7º INGLESES 01   

8º JURERÊ INTERNACIONAL   01 

9º PÂNTANO DO SUL 01   

TOTAL DE VAGAS 11 

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% dos demandados por lei.
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ANEXO III 

Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 003/PMF/SMSP/SUSP/2022 

 

PADRÃO DO EQUIPAMENTO 

A tenda deve ser do tipo piramidal de 04 águas, medindo 2 m x 2 m, totalizando 4 m² de área. 

As áreas disponíveis para exploração da publicidade nas tendas serão de uso exclusivo do 

patrocinador (ALUGUEL DE CADEIRA E GUARDA-SOL), não podendo o credenciado realizar 

qualquer tipo de publicidade adicional. 

Os credenciados para a atividade de ALUGUEL DE CADEIRA E GUARDA- SOL deverão utilizar a 

tenda do patrocinador, conforme Termo de Permissão n º 455/SMSP/2021, bem como deverão 

fazer uso dos guarda-sóis fornecidos por ele. 

É de responsabilidade dos demais 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 003/PMF/SMSP/SUSP/2022 

VALORES DAS TAXAS DE COMÉRCIO AMBULANTE PARA ATEMPORADA 2022/2023 

 

Modalidade Taxas 

Guarda-sol e cadeiras (tenda) TLULP (42) R$ 1.486,84 

TLCA (41) R$ 991,23 

T.Exp (21) R$ 80,65 

Total R$ 2.558,72 

 

 

Legenda 

TLULP: Taxa de Licença Utilização de Logradouro Público  

TLCA: Taxa Licença Comércio Ambulante 

T.Exp: Taxa Expediente  

TCL:  Taxa de Coleta de Lixo 

Os valores correspondem ao período de 23/12/2022 a 17/04/2023, 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 004/PMF/SMSP/SUSP/2022 

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 2022/2023. 

 

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 2022/2023, 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 07 

de novembro de 2022, encerrando dia 11 de novembro de 2022. 

 

1. DO OBJETO 

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

(Temporada 2022/2023) 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 
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2.1 É permitida apenas uma inscrição por requerente em um único Edital de Credenciamento para 

a Temporada de Verão 2022/2023, 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 2022/2023, 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 01 de dezembro de 2022, às 10:00hrs 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 do decreto de calamidade pública ou situação 

de emergência no município de Florianópolis, os editais, bem como o exercício da atividade 

poderão ser suspensos a qualquer tempo, conforme orientação e recomendação dos órgãos 

competentes. 

2.18 O município poderá implementar formas adicionais de fiscalização de alvarás, como Qrcode, 

reconhecimento facial ou uniforme de identificação 

 

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 2022/2023. 

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

vencedores deste Edital de Credenciamento iniciará em 27 de dezembro de 2022 e findará em 16 

de abril de 2023. 

3.4 Os Alvarás de Licença somente terão validade mediante a Comprovação do Recolhimento dos 

Tributos Municipais. 

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 07/10/2022 até o dia11/10/2022. 

4.3 A inscrição deverá ser realizada presencialmente No teatro UBRO com endereço na Rua 

Pedro Soares 15, centro de Florianópolis das 08 as 17 horas. 

4.4 Serão documentos obrigatórios para a inscrição:documento de identificação oficial com foto 

em nome do requerente- RG com foto; CPF em nome do requerente e cópia do comprovante 

de residência. 
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4.5  Será válido como comprovante de residência: cópia do talão atual de água, telefone fixo ou 

luz com validade máxima de três meses oucópia do contrato de locação autenticado em cartório. . 

Quando o comprovante estiver em nome de terceiro, o mesmo deverá ser acompanhado de 

declaração de residência reconhecida em cartório. Quando o comprovante estiver em nome do 

cônjuge, o mesmo deverá ser acompanhado de Certidão de Casamento ou declaração 

reconhecida em cartório que comprove o vínculo. 

4.6 Ao final da inscrição será gerada uma tarifa no valor de R$ 80,65 (oitenta reais e sessenta e 

cinco centavos), 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. 

4.7  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 2022/2023, 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.O não 

pagamento impedirá a continuidade do 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. 

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

Florianópolis www.pmf.sc.gov.br, no dia 16 de novembro de 2022. 

4.9  O prazo de recurso da lista de inscritos será no dia 17 de novembro de 2022, via portal da 

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

4.10 Serão analisados apenas os recursos anexados no dia 17 de novembro de 2022. 

4.11  O resultado dos recursos será divulgado no dia 18 de novembro de 2022. 

 

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 2022/2023;  

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. 
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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 05/12/2022 à 09/12/2022, 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 no2.848, 

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 número de parcelas das taxas municipais não poderá ser superior à data do término da 

vigência do alvará. 

8.5 A não quitação das taxas municipais até o fim da vigência do alvará impossibilitará sua 

eventual prorrogação. 

 

9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

9.1 O credenciamento dos participantes se dará através de sorteio no dia 24 de novembro de 

2022. 

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 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. 

9.10 A lista de sorteados será divulgada no site da Prefeitura no dia 29 de novembro de 2022. 

9.11 O prazo de recurso da lista de sorteados será no dia 30 de novembro de 2022, 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 9.12. 

9.13 O resultado dos recursos será divulgado no dia 02 de dezembro de 2022. 

 

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 Após a data de início da entrega da documentação, os processos serão analisados e se 

habilitados serão encaminhados ao setor responsável para emissão de taxas. 
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10.4 A lista dos habilitados após a análise da documentação dos sorteados será divulgada no dia  

14 de dezembro de 2022 no site da Prefeitura. 

10.5 O prazo de recurso da lista de habilitados será nos dias 15 de dezembro de 2022 à 16 de 

dezembro de 2022, 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 nos 

dias 15 de dezembro de 2022 à 16 de dezembro de 2022. 

10.7 O resultado dos recursos será divulgado no dia 19/12/2022. 

 

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 20 de dezembro de 2022, 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 30 de dezembro de 2022 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, até o dia 18 de dezembro de 2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
01/11/2022

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3311

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: CARLOS EDUARDO NEVES 

 
         CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



 

 

9 

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

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. 

13.20 Todo contato e dúvidas referente aos editais desta normativa serão feitos única e 

exclusivamente pelo e-mail editais.susp2021@pmf.sc.gov.br a fim de evitar fraudes e prejuízos 

entre as partes. 

 

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

Ambulante, entre outras normativas pertinentes. 

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 07/11/2022 11/11/2022 

Divulgação da Lista das Inscrições deferidas 16/11/2022 

Prazo de recurso dos inscritos 17/11/2022 

Resultado do recurso da Lista de inscritos 18/11/2022 

Sorteio 24/11/2022 

Divulgação da lista de sorteio 29/11/2022 

Recurso da lista de sorteados 30/11/2022 

Resultado dos recursos do sorteio 02/12/2022 

Entrega dos documentos após sorteio 05/12/2022 09/12/2022 

Divulgação da lista dos habilitados após análise da 
documentação 

14/12/2022 

Prazo de Recurso 15/12/2022 à 16/12/2022 

Resultado 19/12/2022 

Homologação 20/12/2022 
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Início do Alvará 23/12/2022 

 
 

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 28/12/2022 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. 

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. 
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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. 

 

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, 01 de novembro de 2022 

 

 

______________________________________ 

Márcio Luiz de Souza 

Superintendente Municipal de Serviços Públicos da 

Secretaria Municipal de Segurança Pública 

 

 

ANEXO I 

Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 004/PMF/SMSP/SUSP/2022 
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DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS DA PESSOA FÍSICA Edital Nº 

004/PMF/SMSP/SUSP/2022 

□ a) Requerimento preenchido e assinado (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; 

 

EU, __________________________________________________________________________ 

inscrito (a) no CPF ______________________________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 do Código Penal), 

além de acarretar na inabilitação e/ou cassação da licença para atuação no comércio ambulante e 

demais sanções já previstas.  

 

Declaro ainda: 

Estar ciente de que na ausência de qualquer dos documentos constantes da lista de 

documentação obrigatória para habilitação serei considerado automaticamente INABILITADO do 

certame. 

Serem verdadeiras todas as informações inseridas na inscrição e credenciamento; 

Não ser, para a prática dos atos da vida civil, absolutamente incapaz, relativamente incapaz e/ou 

legalmente impedido por efeito de condenação penal;  
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Não ocupar qualquer cargo, emprego, comissão ou vínculo de qualquer espécie com a 

administração pública do município de Florianópolis; 

Não possuir débito aberto com o município de Florianópolis decorrente de alvarás anteriores; 

 

 

_________________________ 

Assinatura do Participante 

 

ANEXO II 
Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 004/PMF/SMSP/SUSP/2022 

QUANTIDADE DE VAGAS POR PRAIA PARA ARTIGOS DE PRAIA 

 

Nº PRAIA VAGAS VAGAS IDOSO VAGAS DEFICIENTE 

1º AÇORES 1 1 1 

2º BARRA DA LAGOA 1 1 1 

3º PRAIA BRAVA 1 1 1 

4º CACHOEIRA DO BOM JESUS 2 1 1 

5º CAMPECHE 7 1 1 

6º CANASJURÊ 3 1 1 

7º CANASVIEIRAS 5 1 1 

8º DANIELA 2 1 1 

9º PRAIA DO FORTE 1 1 - 

10º INGLESES 5 2 1 

11º JOAQUINA 1 1 1 

12º JURERÊ INTERNACIONAL 6 1 1 

13º JURERÊ TRADICIONAL 2 1 1 

14º LAGOINHA 2 1 1 

15º MATADEIRO 1 1 1 

16º PRAIA MOLE 3 1 1 

17º MORRO DAS PEDRAS 1 1 1 
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18º NOVO CAMPECHE 4 1 1 

19º PÂNTANO DO SUL 3 1 1 

20º PONTA DAS CANAS 3 1 1 

21º PRAINHA DA BARRA 1 1 - 

22º SANTINHO 2 1 1 

23º SOLIDÃO 1 1 1 

24º TAPERA 1 1 1 

 TOTAL 59 25 22 

 TOTAL DE VAGAS  106  

 

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 004/PMF/SMSP/SUSP/2022 

 

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 004/PMF/SMSP/SUSP/2022 

VALORES DAS TAXAS DE COMÉRCIO AMBULANTE PARA A  

TEMPORADA 2022/2023 

 

Modalidade Taxas 

 

Artesanato 

Artigos de praia 

Chapéu 

Mantas/Redes 

 

TLULP (42) R$ 495,62 

TLCA (41) R$ 991,23 

T.Exp (21) R$ 80,69 

Total R$ 1.567,54 

 

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 23/12/2022 à 17/04/2023 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 005/PMF/SMSP/SUSP/2022 

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 2022/2023. 

 

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 

2022/2023, 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 07 de novembro de 2022, encerrando-se 

dia 11 de novembro de 2022. 

 

1. DO OBJETO 

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

(Temporada 2022/2023) 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 2022/2023, 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 2022/2023, 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 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 01 de dezembro de 2022, às 10:00hrs 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 de decretação de “calamidade pública” ou 

situação de emergência no município de Florianópolis, os editais, bem como o exercício da atividade 

poderão ser suspensos a qualquer tempo, conforme orientação e recomendação dos órgãos 

competentes. 

2.18 O município poderá implementar formas adicionais de fiscalização de alvarás, como Qrcode, 

reconhecimento facial ou uniforme de identificação. 

  

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 2022/2023. 

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

vencedores deste Edital de Credenciamento iniciará em 23 de dezembro de 2022 e findará em 16 

de abril de 2023. 

3.3 Os Alvarás de Licença somente terão validade 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.  

 

4 DA INSCRIÇÃO 

4.1 A inscrição é pessoal e intransferível. 

4.2 Os interessados deverão se inscrever no período de 07/11/2022 até o dia 11/11/2022. 

4.3 A inscrição deverá ser realizada presencialmente no teatro da UBRO, com endereço na rua 

Pedro Soares, 15 – Centro de Florianópolis – SC, das 08h às 17h. 

4.4. Serão documentos obrigatórios para a inscrição: documento de identificação oficial com foto 

em nome do requerente- RG com foto; CPF em nome do requerente e cópia do comprovante 

de residência. 

4.5 Será válido como comprovante de residência: cópia do talão atual de água, telefone fixo ou 

luz com validade máxima de três meses oucópia do contrato de locação autenticado em cartório. A 

cópia do comprovante de residência deve conter carimbo do Pró-Cidadão de CONFERIDO COM O 

ORIGINAL ou ser autenticada em cartório. Quando o comprovante estiver em nome de terceiro, o 
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mesmo deverá ser acompanhado de declaração de residência reconhecida em cartório. Quando o 

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

Casamento ou declaração reconhecida em cartório que comprove o vínculo. 

4.6 Ao final da inscrição será gerada uma tarifa no valor de R$ 80,65 (oitenta reais e sessenta e 

cinco centavos), 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. 

4.7 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 2022/2023, 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. O não 

pagamento impedirá a continuidade do 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. 

4.8 A lista das inscrições deferidas será divulgada no site da Prefeitura Municipal de Florianópolis 

www.pmf.sc.gov.br, no dia 16 de novembro de 2022. 

4.9 O prazo de recurso da lista de inscritos será no dia 17 novembro de 2022, via portal da 

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

4.10 Serão analisados apenas os recursos protocolados no dia 17 de novembro de 2022. 

4.11 O resultado dos recursos será divulgado no dia 18 de novembro de 2022. 

 

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 2022/2023;  

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 05/12/2022 à 09/12/2022, 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. 

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 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. 

8.4. O número de parcelas das taxas municipais não poderá ser superior à data do término da 

vigência do alvará. 

8.5. A não quitação das taxas municipais até o fim da vigência do alvará impossibilitará sua eventual 

prorrogação. 
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8.6. 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. 

 

9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

9.1 O credenciamento dos participantes se dará através de sorteio no dia 24 de novembro de 2022. 

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 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. 

9.10 A lista de sorteados será divulgada no site da Prefeitura no dia 29 de novembro de 2022. 

9.11 O prazo de recurso da lista de sorteados será no dia 30 de novembro de 2022, 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 9.12. 

9.13 O resultado dos recursos será divulgado no dia 19de dezembro de 2022 

 

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 Após a data de início da entrega da documentação, os processos serão analisados e se 

habilitados serão encaminhados ao setor responsável para emissão de taxas. 

10.4 A lista dos habilitados após a análise da documentação dos sorteados será divulgada no dia 29 

de novembro de 2022 no site da Prefeitura. 
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10.5 O prazo de recurso da lista de habilitados será nos dias 15 de dezembro de 2022 à 16 de 

dezembro de 2022, o requerente deverá anexar as razões do recurso no processo de inscrição, via 

portal da Prefeitura Municipal de Florianópolis. 

10.6 Serão analisados apenas os recursos enviados nos dias 15 de dezembro de 2022 à 16 de 

dezembro de 2022 

10.7 O resultado dos recursos será divulgado no dia 02/12/2022. 

 

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 20 de dezembro de 2022, 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 30 de dezembro de 2022 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 18 de dezembro de 2022. 

13.1.4 O encerramento do exercício das atividades, após o prazo de desistência, não implica 

cancelamento do pagamento das taxas. 
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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. 

13.20 Todo contato e dúvidas referente aos editais serão feitos única e exclusivamente pelo e-mail 

editais.susp2021@pmf.sc.gov.br a fim de evitar fraudes e prejuízos entre as partes. 

 

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. 

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. 
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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 

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. 
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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. 

 

17 CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES, PRAZOS E DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1 Calendário das atividades e prazos: 

ATIVIDADE 
DATA DE 

INÍCIO 
DATA DE FIM 

Inscrições 07/11/2022 11/11/2022 

Divulgação da Lista das Inscrições deferidas 16/11/2022 

Prazo de recurso dos inscritos 17/11/2022 

Resultado do recurso da Lista de inscritos 18/11/2022 

Sorteio 24/11/2022 

Divulgação da lista de sorteio 29/11/2022 

Recurso da lista de sorteados 30/11/2022 

Resultado dos recursos do sorteio 02/12/2022 
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Entrega dos documentos após sorteio 05/12/2022 09/12/2022 

Divulgação da lista dos habilitados após análise da 
documentação 

14/12/2022 

Prazo de Recurso 15/12/2022 à 16/12/2022 

Resultado 19/12/2022 

Homologação 20/12/2022 

Início do Alvará 23/12/2022 

 
 

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 28/12/2022 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. 
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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.   

 

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. 

 

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, 01 de novembro de 2022. 
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______________________________________ 

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 005/PMF/SMSP/SUSP/2022 

 

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS DA PESSOA FÍSICA Edital Nº 

005/PMF/SMSP/SUSP/2022 

□ a) Requerimento preenchido e assinado (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; 

 

 

EU, __________________________________________________________________________ 

inscrito (a) no CPF ______________________________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 do Código Penal), 

além de acarretar na inabilitação e/ou cassação da licença para atuação no comércio ambulante e 

demais sanções já previstas.  
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Declaro ainda: 

 

Estar ciente de que na ausência de qualquer dos documentos constantes da lista de documentação 

obrigatória para habilitação serei considerado automaticamente INABILITADO do certame. 

Serem verdadeiras todas as informações inseridas na inscrição e credenciamento; 

Não ser, para a prática dos atos da vida civil, absolutamente incapaz, relativamente incapaz e/ou 

legalmente impedido por efeito de condenação penal;  

Não ocupar qualquer cargo, emprego, comissão ou vínculo de qualquer espécie com a 

administração pública do município de Florianópolis; 

Não possuir débito aberto com o município de Florianópolis decorrente de alvarás anteriores; 

 

 

_________________________ 

Assinatura do Participante 
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Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 005/PMF/SMSP/SUSP/2022 

 

QUANTIDADE DE VAGAS POR PRAIA BEBIDAS EM CAIXA TÉRMICA 

Nº PRAIA VAGAS VAGAS IDOSO VAGAS DEFICIENTES 

1º JURERÊ INTERNACIONAL 2 1 2 

2º CANASVIEIRAS 3 1 1 

3º INGLESES 8 1 1 

4º JURERÊ TRADICIONAL 2 1 1 

5º PRAIA BRAVA 6 1 1 

6º LAGOINHA 5 1 1 

7º BARRA DA LAGOA 2 1 1 

8º PRAIA MOLE 1 1 1 

9º CAMPECHE 1 1 2 

10º PRAIA DO FORTE 1 - - 

11º PONTA DAS CANAS 2 - - 

12º CACHOEIRA DO BOM JESUS 1 - - 

13º AÇORES 1 1 - 

14º DANIELA 1 1 1 

15º NOVO CAMPECHE 6 1 1 

16º PÂNTANO DO SUL 1 - 1 

17º PRAINHA DA BARRA 4 - - 

18º CANASJURÊ 3 1 1 

19º SANTINHO 2 - - 

 TOTAL 52 13 15 

 TOTAL DE VAGAS  80  

 

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/2022 

 

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 Nº 005/PMF/SMSP/SUSP/2022 

 

VALORES DAS TAXAS DE COMÉRCIO AMBULANTE PARA A  

TEMPORADA 2022/2023 

 

Modalidade Taxas 

Bebidas (caixa térmica) TLCA (41) R$ 495,62 

TLULP (42.4.02) R$ 495,62 

TCL R$ 596,77 

T.Exp (21) R$ 80,65 

Total R$1.668,66 

 

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 23/12/2022 a 17/04/2023, 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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Cervejas:Marcas de cerveja –

Heineken 0,0% Produtos não alcoólicos 

Marcas de cerveja 

 

 

 

Marcas de cerveja zero álcool 

Produtos não alcoólicos 
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ANEXO V 

Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 005/PMF/SMSP/SUSP/2022

 

MARCAS DO PATROCINADOR  

– 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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Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 005/PMF/SMSP/SUSP/2022 

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

Cola Florianópolis, 06 de julho de 2021.  

Amstel, Heineken, Sol e Kaiser 

Heineken 0,0% 

Cola 
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/PMF/SMSP/SUSP/2022 

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 2022/2023. 

 

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 

2022/2023, 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 07 de 

novembro de 2022, encerrando-se dia 11 de novembro de 2023. 

 

1. DO OBJETO  

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

2022/2023) 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 2022/2023, 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. 
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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 2022/2023. 

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 2022/2023, 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. 

2.14. O sorteio será realizado no dia 01 de dezembro de 2022, às 10:00hrs e será transmitido ao 

vivo no perfil da Prefeitura Municipal de Florianópolis no Youtube. 
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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. 

2.18 O município poderá implementar formas adicionais de fiscalização de alvarás, como Qrcode, 

reconhecimento facial ou uniforme de identificação 

2.19 Fica ciente o participante que em decorrência de decretação de calamidade pública ou 

situação de emergência no município de Florianópolis, os editas, bem como o exercício da 

atividade poderão ser suspensos a qualquer tempo, conforme orientação e recomendação dor 

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 2022/2023. 

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

vencedores deste Edital de Credenciamento iniciará em 23 de dezembro de 2022 e terminará em 

16 de abril de 2023. 

3.4. Os Alvarás de Licença somente terão validade 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.  

 

 

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 07/11/2022 até o dia 11/11/2022. 

4.3. A inscrição deverá ser realizada presencialmente no teatro da UBRO, com endereço na rua 

Pedro Soares, 15 – Centro de Florianópolis – SC, das 08h às 17h. 

4.4. Serão documentos obrigatórios para a inscrição: documento de identificação oficial com 

foto em nome do requerente- RG com foto; CPF em nome do requerente e cópia do 

comprovante de residência. 
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4.5. Será válido como comprovante de residência: cópia do talão atual de água, telefone fixo ou 

luz com validade máxima de três meses oucópia do contrato de locação autenticado em cartório. A 

cópia do comprovante de residência deve conter carimbo do Pró-Cidadão de CONFERIDO COM O 

ORIGINAL ou ser autenticada em cartório. Quando o comprovante estiver em nome de terceiro, o 

mesmo deverá ser acompanhado de declaração de residência reconhecida em cartório. Quando o 

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

Casamento ou declaração reconhecida em cartório que comprove o vínculo. 

4.6. Ao final da inscrição será gerada uma tarifa no valor de R$ 80,65 (oitenta reais e sessenta e 

cinco centavos), 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. 

4.7. 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 2022/2023, 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. O não 

pagamento impedirá a continuidade do 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. 

4.8 A lista das inscrições deferidas será divulgada no site da Prefeitura Municipal de Florianópolis: 

www.pmf.sc.gov.br,no dia 16 de novembro de 2022. 

4.9. O prazo de recurso da lista de inscritos será no dia 17 novembro de 2022, via portal da 

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

4.10. Serão analisados apenas os recursos anexados no dia 17 de novembro de 2022. 

4.11. O resultado dos recursos será divulgado no dia 18 de novembro de 2022. 

 

❏ 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 2022/2023;  

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. 
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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 05/12/2022 a 09/12/2022, 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; 
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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 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. 
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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 III deste Edital e deverão ser 

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

8.4. O número de parcelas das taxas municipais não poderá ser superior à data do término da 

vigência do alvará. 

8.5. A não quitação das taxas municipais até o fim da vigência do alvará impossibilitará sua 

eventual prorrogação. 

8.6. 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. 

 

9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

9.1. O credenciamento dos participantes se dará através de sorteio no dia 24 de novembro de 

2022. 

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 29 de novembro de 2022. 

9.11 O prazo de recurso da lista de sorteados será no dia 30de novembro de 2022, 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 02 de dezembro de 2022. 

 

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 Após a data de início da entrega da documentação, os processos serão analisados e se 

habilitados serão encaminhados ao setor responsável para emissão de taxas. 

10.4 A lista dos habilitados após a análise da documentação dos sorteados será divulgada no dia 

19 de dezembro de 2022 no site da Prefeitura. 

10.5O prazo de recurso da lista de habilitados será no dia 20 de dezembro de 2022, o requerente 

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

Florianópolis. 

10.6 Serão analisados apenas os recursos enviados no dia 20 de dezembro de 2022. 

10.7 O resultado dos recursos será divulgado no dia 22/12/2022. 

  

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 20 de dezembro de 2022, 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 30 de dezembro de 2022 implicará vacância da 

vaga.  

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

comunicar, por meio de processo, até o dia 18de dezembro de 2022. 

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. 

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. 
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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:  

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;  
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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.  

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 07/11/2022 11/11/2022 

Divulgação da Lista das Inscrições deferidas 16/11/2022 

Prazo de recurso dos inscritos 17/11/2022 

Resultado do recurso da Lista de inscritos 18/11/2022 

Sorteio 24/11/2022 

Divulgação da lista de sorteio 29/11/2022 

Recurso da lista de sorteados 30/11/2022 

Resultado dos recursos do sorteio 02/12/2022 

Entrega dos documentos após sorteio 05/12/2022 09/12/2022 

Divulgação da lista dos habilitados após análise da 
documentação 

14/12/2022 

Prazo de Recurso 15/12/2022 à 16/12/2022 

Resultado 19/12/2022 

Homologação 20/12/2022 

Início do Alvará 23/12/2022 

 
 

❏ 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.  
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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 28/12/2022 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. 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. 
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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. 

20.20 Todo contato e dúvidas referente aos editais serão feitos única e exclusivamente pelo e-mail 

editais.susp2021@pmf.sc.gov.br a fim de evitar fraudes e prejuízos entre as partes. 

 

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, 01 de novembro de 2022. 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

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/2022 

 

1. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS EDITAL Nº 006/PMF/SMSP/SUSP/2022 

❏ 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 preenchido e 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 

 
EU, __________________________________________________________________________ 

inscrito (a) no CPF ______________________________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 do Código Penal), 
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além de acarretar na inabilitação e/ou cassação da licença para atuação no comércio ambulante e 

demais sanções já previstas.  

 

Declaro ainda: 

Estar ciente de que na ausência de qualquer dos documentos constantes da lista de 

documentação obrigatória para habilitação serei considerado automaticamente INABILITADO do 

certame. 

Serem verdadeiras todas as informações inseridas na inscrição e credenciamento; 

Não ser, para a prática dos atos da vida civil, absolutamente incapaz, relativamente incapaz e/ou 

legalmente impedido por efeito de condenação penal;  

Não ocupar qualquer cargo, emprego, comissão ou vínculo de qualquer espécie com a 

administração pública do município de Florianópolis; 

Não possuir débito aberto com o município de Florianópolis decorrente de alvarás anteriores; 

 

 

_________________________ 

Assinatura do Participante 
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ANEXO II 

Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 006/PMF/SMSP/SUSP/2022 

NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS PARA CARRINHO DE ÁGUA DE COCO 

Nº PRAIAS VAGAS VAGAS IDOSOS VAGAS DEFICIENTE 

1º JURERÊ INTERNACIONAL 1 1 1 

2º CANASVIEIRAS 3 2 1 

3º INGLESES 8 1 1 

4º JURERÊ TRADICIONAL 1 1 1 

5º PRAIA BRAVA 6 1 1 

6º LAGOINHA 4 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 2 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 
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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 46 21 21 

TOTAL DE VAGAS  88  

 

ANEXO III 

Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 006/PMF/SMSP/SUSP/2022 
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ANEXO IV 

Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 006/PMF/SMSP/SUSP/2022 

 

VALORES DAS TAXAS DE COMÉRCIO AMBULANTE PARA A 

TEMPORADA 2022/2023 – ÁGUA DE COCO 

 

Modalidade Taxas 

 

Água de coco(carrinho) 

 

 

TLCA (41) R$ 495,62 

TLULP (42) R$ 495,62 

TCL R$ 596,77 

T.Exp (21) R$ 80,69 

Total R$ 1.668,70 

 

Legenda 

TLCA: Taxa Licença Comércio Ambulante 

TCL: Taxa de Coleta de Lixo 

T.Exp: Taxa Expediente 
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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 23/12/2022 à 17/04/2023, 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 007/PMF/SMSP/SUSP/2022 

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 2022/2023. 

 

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 

2022/2023, 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 07 de 

novembro de 2022 , encerrando-se dia 11 de novembro de 2022 . 

 

1. DO OBJETO  

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

2022/2023) 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 2022/2023, 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 . 

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 praiase 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 2022/2023. 

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 2022/2023, 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 24 de novembro de 2022, às 10:00hrs e será transmitido ao 

vivo no perfil da Prefeitura Municipal de Florianópolis no Youtube. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
01/11/2022

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3311

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: CARLOS EDUARDO NEVES 

 
         CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



 

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 decretação de “calamidade pública” ou 

“situação de emergência” no município de Florianópolis, os editais, bem como o exercício da 

atividade poderão ser suspensos a qualquer tempo, conforme orientação e recomendação dos 

órgãos competentes. 

2.18 O município poderá implementar formas adicionais de fiscalização de alvarás, como Qrcode, 

reconhecimento facial ou uniforme de identificação. 

 

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 2022/2023. 

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

vencedores deste Edital de Credenciamento iniciará em 23 de dezembro de 2022 e terminará em 

16 de abril de 2023. 

3.3. Os Alvarás de Licença somente terão validade 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.  

 

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 07/11/2022 até o dia 11/11/2022. 

4.3. A inscrição deverá ser realizada presencialmente no teatro da UBRO, com endereço na rua 

Pedro Soares, 15 – Centro de Florianópolis – SC, das 08h às 17h. 

4.4. Serão documentos obrigatórios para a inscrição: documento de identificação oficial com 

foto em nome do requerente- RG com foto; CPF em nome do requerente e cópia do 

comprovante de residência. 

4.5 Será válido como comprovante de residência: cópia do talão atual de água, 

telefone fixo ou luz com validade máxima de três meses oucópia do contrato de locação 

autenticado em cartório. A cópia do comprovante de residência deve conter carimbo do 
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Pró-Cidadão de CONFERIDO COM O ORIGINAL ou ser autenticada em cartório. Quando 

o comprovante estiver em nome de terceiro, o mesmo deverá ser acompanhado de 

declaração de residência reconhecida em cartório. Quando o comprovante estiver em 

nome do cônjuge, o mesmo deverá ser acompanhado de Certidão de Casamento ou 

declaração reconhecida em cartório que comprove o vínculo. 

4.6. Ao final da inscrição será gerada uma tarifa no valor de R$ 80,65 (oitenta reais e sessenta e 

cinco centavos), 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. 

4.7. 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 2022/2023, 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. O não 

pagamento da taxa impedirá a continuidade do 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.. A lista das inscrições deferidas será divulgada no site da Prefeitura Municipal de Florianópolis: 

www.pmf.sc.gov.br, no dia 16 de novembro de 2022. 

4.9. O prazo de recurso da lista de inscritos será no dia 17 de novembro de 2022, via portal da 

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

4.10. Serão analisados apenas os recursos anexados no dia 17  novembro de 2022. 

4.11. O resultado dos recursos será divulgado no dia 18 de novembro de 2022. 

 

 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 2022/2023;  

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 
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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 05/12/2022 a 09/12/2022, 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 
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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. 

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 
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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 número de parcelas das taxas municipais não poderá ser superior à data do término da 

vigência do alvará. 

8.5. A não quitação das taxas municipais até o fim da vigência do alvará impossibilitará sua 

eventual prorrogação. 

8.6. 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. 

 

 

9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

9.1. O credenciamento dos participantes se dará através de sorteio no dia 24 de novembro de 

2022. 

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 
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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 29 de novembro de 2022. 

9.11 O prazo de recurso da lista de sorteados será no dia 30 de novembro de 2022, 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 02 de dezembro de 2022. 

 

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 Após a data de início da entrega da documentação, os processos serão analisados e se 

habilitados serão encaminhados ao setor responsável para emissão de taxas. 

10.4 A lista dos habilitados após a análise da documentação dos sorteados será divulgada no dia 

14 de dezembro de 2022 no site da Prefeitura. 

10.5O prazo de recurso da lista de habilitados será nos dias 15 de dezembro de 2022 à 16 de 

dezembro de 2022, o requerente deverá anexar as razões do recurso no processo de inscrição, 

via portal da Prefeitura Municipal de Florianópolis. 

10.6 Serão analisados apenas os recursos enviados nos dias  15 de dezembro de 2022 à 16 de 

dezembro de 2022. 

10.7 O resultado dos recursos será divulgado no dia 19/12/2022. 

 

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 20 de dezembro de 2022, 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 30 de novembro de 2022 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 18 de dezembro de 2022. 

 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 
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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. 

14.4. O Licenciado comerciante de choripan deverá fornecer o nome da empresa do fornecedor 

do produto, endereço e CNPJ, quando solicitado pelas fiscalizações. 
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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.  

 

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 
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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.  

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 07/11/2022 11/11/2022 
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Divulgação da Lista das Inscrições deferidas 16/11/2022 

Prazo de recurso dos inscritos 17/11/2022 

Resultado do recurso da Lista de inscritos 18/11/2022 

Sorteio 24/11/2022 

Divulgação da lista de sorteio 29/11/2022 

Recurso da lista de sorteados 30/11/2022 

Resultado dos recursos do sorteio 02/12/2022 

Entrega dos documentos após sorteio 05/12/2022 09/12/2022 

Divulgação da lista dos habilitados após análise da 
documentação 

14/12/2022 

Prazo de Recurso 15/12/2022 à 16/12/2022 

Resultado 19/12/2022 

Homologação 20/12/2022 

Início do Alvará 23/12/2022 

 
 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.  
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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 28/12/2022 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.   

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. 

20.19 Todo contato e dúvidas referente aos editais desta normativa serão feitos única e 
exclusivamente pelo e-mail editais.susp2021@pmf.sc.gov.bra fim de evitar fraudes e prejuízos 
entre as partes. 
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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, 01 novembro de 2022. 

 

 

 

 

______________________________________ 

Márcio Luiz Alves 
Superintendente Municipal de Serviços Públicos da 

Secretaria Municipal de Segurança Pública  

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
01/11/2022

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3311

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: CARLOS EDUARDO NEVES 

 
         CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



 

 
ANEXO I 

Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 007/PMF/SMSP/SUSP/2022 

 DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS EDITAL Nº 
007/PMF/SMSP/SUSP/2022  

 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 preenchido e 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 

 

EU, __________________________________________________________________________ 

inscrito (a) no CPF ______________________________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 do Código 
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Penal),além de acarretar na inabilitação e/ou cassação da licença para atuação no comércio 

ambulante e demais sanções já previstas.  

Declaro ainda: 

Estar ciente de que na ausência de qualquer dos documentos constantes da lista de 

documentação obrigatória para habilitação serei considerado automaticamente INABILITADO do 

certame. 

Serem verdadeiras todas as informações inseridas na inscrição e credenciamento; 

Não ser, para a prática dos atos da vida civil, absolutamente incapaz, relativamente incapaz e/ou 

legalmente impedido por efeito de condenação penal;  

Não ocupar qualquer cargo, emprego, comissão ou vínculo de qualquer espécie com a 

administração pública do município de Florianópolis; 

Não possuir débito aberto com o município de Florianópolis decorrente de alvarás anteriores; 

 

 

_________________________ 

Assinatura do Participante 
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ANEXO II 

 
Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 007/PMF/SMSP/SUSP/2022 

NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS PARA CARRINHO DE CHORIPAN 

Nº PRAIAS VAGAS VAGAS IDOSOS VAGAS DEFICIENTE 

1º JURERÊ INTERNACIONAL 2 1 1 

2º CANASVIEIRAS 10 1 1 

3º INGLESES 13 1 1 

4º JURERÊ TRADICIONAL 4 1 1 

5º PRAIA BRAVA 4 1 1 

6º LAGOINHA 2 1 1 

7º JOAQUINA 1 - - 

8º BARRA DA LAGOA 1 1 1 

9º PRAIA MOLE 1 1 1 

10º CAMPECHE 6 1 1 

11º PRAIA DO FORTE 1 - - 

12º PONTA DAS CANAS 1 1 1 

13º CACHOEIRA BOM JESUS 3 1 1 

14º SANTINHO 2 - 1 

15º AÇORES 2 1 1 

16º DANIELA 3 1 1 

17º MATADEIRO 2 1 1 

18º MORRO DAS PEDRAS 1 1 1 

19º NOVO CAMPECHE 2 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 68 20 21 

TOTAL DE VAGAS  
109 
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ANEXO III 

Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 007/PMF/SMSP/SUSP/2022 

 

Modalidade Taxas  

Tenda de Alimentos 

 

 

 

 

TLULP (42) R$ 495,62 

TLCA (41) R$ 495,62 

TCL (52) R$ 596,77 

T.Exp (21) R$ 80,69 

Total R$ 1.668,70 

 

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 23/12/2022 à 17/04/2023, 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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ANEXO IV 

Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 007/PMF/SMSP/SUSP/2022 
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 008/PMF/SMSP/SUSP/2022 

VENDA DE AÇAÍ 

 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA EXPLORAÇÃO TEMPORÁRIA DE ATIVIDADE DE 

COMÉRCIO AMBULANTE DE AÇAÍCOM CARRINHO, SITUADO NA FAIXA DE AREIA DAS 

PRAIAS DE FLORIANÓPOLIS, PARA A TEMPORADA DE VERÃO 2022/2023. 

 

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 2022/2023, 

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 07 de novembro de 2022, 

encerrando-se dia 11 de novembro de 2022. 

 

1. DO OBJETO  

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

2022/2023) 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 2022/2023, 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 
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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. 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. 

2.10Quando 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 2022/2023, não podendo o afastamento ser superior a 10 (dez) 

dias. 

2.11Todo 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 24 de novembro de 2022, às 10:00hrs 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). 
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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. 

2.16 Fica ciente o participante que em decorrência dedecretação de “Calamidade Pública” ou 

“Situação Emergênica” no município de Florianópolis, os editais, bem como o exercício da 

atividade poderão ser suspensos a qualquer tempo, conforme orientação e recomendação dos 

órgãos competentes. 

2.17 O município poderá implementar formas adicionais de fiscalização de alvarás, como Qrcode, 

reconhecimento facial ou uniforme de identificação 

 

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 2022/2023. 

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

vencedores deste Edital de Credenciamento iniciará em 23 de dezembro de 2022 e findará em 16 

de abril de 2023. 

3.3. Os Alvarás de Licença somente terão validade 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.  

 

4. DA INSCRIÇÃO 

4.1. A inscrição é pessoal e intransferível.  

4.2. Os interessados deverão se inscrever no período de 07/11/2022 até o dia 11/11/2022. 

4.3. A inscrição deverá ser realizada presencialmente no teatro da UBRO, com endereço na rua 

Pedro Soares, 15 – Centro de Florianópolis – SC, das 08h às 17h. 

Serão documentos obrigatórios para a inscrição: documento de identificação oficial com foto 

em nome do requerente- RG com foto; CPF em nome do requerente e cópia do 

comprovante de residência. 

4.5. Será válido como comprovante de residência: cópia do talão atual de água, 

telefone fixo ou luz com validade máxima de três meses oucópia do contrato de locação 

autenticado em cartório. A cópia do comprovante de residência deve conter carimbo do 

Pró-Cidadão de CONFERIDO COM O ORIGINAL ou ser autenticada em cartório. Quando 

o comprovante estiver em nome de terceiro, o mesmo deverá ser acompanhado de 

declaração de residência reconhecida em cartório. Quando o comprovante estiver em 
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nome do cônjuge, o mesmo deverá ser acompanhado de Certidão de Casamento ou 

declaração reconhecida em cartório que comprove o vínculo. 

4.6. Ao final da inscrição será gerada uma tarifa no valor de R$80,65 (oitenta reais e sessenta e 

cinco centavos), 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. 

4.7. 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 2022/2023, 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. O não 

pagamento da taxa impedirá a continuidade do 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. 

4.8. A lista das inscrições deferidas será divulgada no site da Prefeitura Municipal de Florianópolis: 

www.pmf.sc.gov.br,no dia 16 de novembro de 2022. 

4.9. O prazo de recurso da lista de inscritos será no dia 17 de novembro de 2022, via portal da 

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

4.10. Serão analisados apenas os recursos anexados no dia 17 de novembro de 2022. 

4.11. O resultado dos recursos será divulgado no dia 18 de novembro  de 2022. 

 

 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 2022/2023;  

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 
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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 05/12/2022 a 

09/12/2022, 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 

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; 
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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. 

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 no2.848, 

de 7 de dezembro de 1940) pelo seu teor. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
01/11/2022

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3311

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: CARLOS EDUARDO NEVES 

 
         CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



 

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 número de parcelas das taxas municipais não poderá ser superior à data do término da 

vigência do alvará. 

8.5 A não quitação das taxas municipais até o fim da vigência do alvará impossibilitará sua 

eventual prorrogação. 

8.6. 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. 

 

9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

9.1. O credenciamento dos participantes se dará através de sorteio no dia 24 de novembro de 

2022. 

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 
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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 29 de novembro de 2022. 

9.11 O prazo de recurso da lista de sorteados será no dia 30 de novembro de 2022, 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 02 de dezembro de 2022. 

 

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 Após a data de início da entrega da documentação, os processos serão analisados e se 

habilitados serão encaminhados ao setor responsável para emissão de taxas. 

10.4 A lista dos habilitados após a análise da documentação dos sorteados será divulgada no dia 

14 de dezembro de 2022 no site da Prefeitura. 

10.5O prazo de recurso da lista de habilitados será nos dias 15 de dezembro de 2022 à 16 de 

dezembro de 2022, o requerente deverá anexar as razões do recurso no processo de inscrição, 

via portal da Prefeitura Municipal de Florianópolis. 

10.6 Serão analisados apenas os recursos enviados nos 15 de dezembro de 2022 à 16 de 

dezembro de 2022. 

10.7 O resultado dos recursos será divulgado no dia 19/12/2022. 

 

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 20 de dezembro de 2022, 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. 
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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 30/12/2022 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 18 de dezembro de 2022. 

 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 
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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:  

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.  
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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 (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 
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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.  

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 07/11/2022 11/11/2022 

Divulgação da Lista das Inscrições deferidas 16/11/2022 

Prazo de recurso dos inscritos 17/11/2022 

Resultado do recurso da Lista de inscritos 18/11/2022 

Sorteio 24/11/2022 

Divulgação da lista de sorteio 29/11/2022 

Recurso da lista de sorteados 30/11/2022 
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Resultado dos recursos do sorteio 02/12/2022 

Entrega dos documentos após sorteio 05/12/2022 09/12/2022 

Divulgação da lista dos habilitados após análise da 
documentação 

14/12/2022 

Prazo de Recurso 15/12/2022 à 16/12/2022 

Resultado 19/12/2022 

Homologação 20/12/2022 

Início do Alvará 23/12/2022 

 

 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 28/12/2022 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.  
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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.   

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 Todo contato e dúvidas referente aos editais serão feitos única e exclusivamente pelo e-mail 
editais.susp2021@pmf.sc.gov.br a fim de evitar fraudes e prejuízos entre as partes. 

 

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, 01 de novembro de 2022. 
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______________________________________ 

Márcio Luiz Alves 

Superintendente Municipal de Serviços Públicos da 

Secretaria Municipal de Segurança Pública 

 

 

ANEXO I 
Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 008/PMF/SMSP/SUSP/2022 

 

 DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS EDITAL nº 
008/PMF/SMSP/SUSP/2022  

  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 preenchido e assinado pelo participante.. 

 
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS ADICIONAIS PARA REQUERENTES COM 
DEFICIÊNCIA: 
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□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 

 
 
EU, __________________________________________________________________________ 

inscrito (a) no CPF ______________________________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 do Código Penal), 

além de acarretar na inabilitação e/ou cassação da licença para atuação no comércio ambulante e 

demais sanções já previstas.  

Declaro ainda: 

Estar ciente de que na ausência de qualquer dos documentos constantes da lista de 

documentação obrigatória para habilitação serei considerado automaticamente INABILITADO do 

certame. 

Serem verdadeiras todas as informações inseridas na inscrição e credenciamento; 

Não ser, para a prática dos atos da vida civil, absolutamente incapaz, relativamente incapaz e/ou 

legalmente impedido por efeito de condenação penal;  

Não ocupar qualquer cargo, emprego, comissão ou vínculo de qualquer espécie com a 

administração pública do município de Florianópolis; 

Não possuir débito aberto com o município de Florianópolis decorrente de alvarás anteriores; 

 

 

_________________________ 

Assinatura do Participante 
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ANEXO II 
Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 008/PMF/SMSP/SUSP/2022 

 
NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS PARA CARRINHO DE AÇAÍ 

Nº PRAIAS VAGA
S VAGAS IDOSOS VAGAS DEFICIENTE 

1º JURERÊ INTERNACIONAL 2 0 1 

2º CANASVIEIRAS 5 1 0 

3º INGLESES 2 0 1 

4º JURERÊ TRADICIONAL 2 1 0 

5º PRAIA BRAVA 3 0 1 

6º LAGOINHA 2 1 0 

7º PRAIA MOLE 1 0 1 

8º CAMPECHE 2 1 0 

9º PRAIA DO FORTE 1 0 1 

10º PONTA DAS CANAS 1 1 0 

11º CACHOEIRA DO BOM JESUS 2 0 1 

12º SANTINHO 2 1 0 

13º AÇORES 2 0 1 

14º DANIELA 2 1 0 

15º MATADEIRO 2 0 1 

16º MORRO DAS PEDRAS 2 1 0 

17º NOVO CAMPECHE 5 0 1 

18º PÂNTANO DO SUL 1 1 0 

19º PRAINHA BARRA DA LAGOA 1 0 1 

20º SOLIDÃO 1 1 0 

21º CANASJURÊ 1 0 1 

TOTAL 42 10 11 

TOTAL DE VAGAS  63  
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ANEXO III 

Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 008/PMF/SMSP/SUSP/2022 

 

Modalidade Taxas  

Tenda de Alimentos 

 

 

 

 

TLULP (42) R$ 495,62 

TLCA (41) R$ 495,62 

TCL (52) R$ 596,77 

T.Exp (21) R$ 80,69 

Total R$ 1.668,70 

 

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 23/12/2022 à 17/04/2023, 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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ANEXO IV 

Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 008/PMF/SMSP/SUSP/2022 

 

EQUIPAMENTO 
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Av. Rio Branco, 611 Florianópolis SC 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 009/PMF/SMSP/SUSP/2022 

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 2022/2023 

 

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 2022/2023, 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 07 de novembro de 2022 à 11 de novembro de 

2022 

 

1. DO OBJETO 

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

(Temporada 2022/2023) para a exploração deCOMÉRCIO 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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Av. Rio Branco, 611 Florianópolis SC 

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 dia24 de novembro 2022, às 10:00hrs 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 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
01/11/2022

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3311

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: CARLOS EDUARDO NEVES 

 
         CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



 

Av. Rio Branco, 611 Florianópolis SC 

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; 

2.19 O município poderá implementar formas adicionais de fiscalização de alvarás, como Qrcode, 

reconhecimento facial ou uniforme de identificação 

2.20 Fica ciente o participante que em decorrência de decretação de “calamidade pública” ou 

situação de emergência do município de Florianópolis, 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 na 

temporada 2022/2023. 

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

vencedores deste Edital de Credenciamento iniciará em 23 de dezembro de 2022 e findará em 

17de abril de 2023. 

3.3 Não haverá prorrogação do prazo de vigência dos Alvarás de Licenças. 

3.4 Os Alvarás de Licença somente terão validade 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 07/11/2022 até 11/11/2022. 

4.3 A inscrição deverá ser realizada presencialmente no teatro da UBRO, com endereço na rua Pedro 

Soares, 15 – Centro de Florianópolis – SC, das 08h às 17h. 

4.4 Serão 

documentos obrigatórios para a inscrição: documento de identificação oficial com foto em 

nome do requerente- RG com foto; CPF em nome do requerente e cópia do comprovante de 

residência. 
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4.5 Será válido como comprovante de residência: cópia do talão atual de água, telefone fixo ou luz com 

validade máxima de três meses oucópia do contrato de locação autenticado em cartório. A cópia do 

comprovante de residência deve conter carimbo do Pró-Cidadão de CONFERIDO COM O ORIGINAL ou ser 

autenticada em cartório. Quando o comprovante estiver em nome de terceiro, o mesmo deverá ser 

acompanhado de declaração de residência reconhecida em cartório. Quando o comprovante estiver em nome 

do cônjuge, o mesmo deverá ser acompanhado de Certidão de Casamento ou declaração reconhecida em 

cartório que comprove o vínculo. 

4.6 Ao final da inscrição será gerada uma tarifa no valor de R$ 80,65 (oitenta reais e sessenta e 

cinco centavos),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. 

4.7 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 

inscrição depende do recolhimento da taxa correspondente. O não pagamento impedirá a 

continuidade do processo. 

4.8 A lista de inscritos será divulgada no site da Prefeitura Municipal de  

Florianópoliswww.pmf.sc.gov.br, no dia 16 de novembro de 2022. 

4.9 O data de recurso da lista de inscritos será no dia 17de novembro de 2022, via portal da Prefeitura 

Municipal de Florianópolis, anexando digitalmente as razões do recurso. 

4.11 Serão analisados apenas os recursos anexados no dia 17 de novembro de 2022. 

4.12 O resultado dos recursos será divulgado no dia 18 de novembro  de 2022. 
 

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 2022/2023; 

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) deverão anexar 

digitalmente ao processo de inscrição, via portal da Prefeitura Municipal de Florianópolis toda a 

documentação exigida (perfeitamente legível) nos dias 05/12/2022 à 09/12/2022, 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 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 deAntecedentes 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 
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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 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 número de parcelas das taxas municipais não poderá ser superior à data do término da vigência do 
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alvará. 

8.5 A não quitação das taxas municipais até o fim da vigência do alvará impossibilitará sua eventual 

prorrogação. 

8.6 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 24 de novembro de 

2022. 

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 29 de novembro de 2022. 

9.11 O prazo de recurso da lista de sorteados será no dia 30 novembro de 2022, 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 02de dezembro de 2022. 

 

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 Após a data de início da entrega da documentação, os processos serão analisados e se habilitados serão 

encaminhados ao setor responsável para emissão de taxas. 
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10.4 A lista dos habilitados após a análise da documentação dos sorteados será divulgada no dia 

14 de dezembro de 2022 no siteda Prefeitura. 

10.5 O prazo de recurso da lista de habilitados será nos dias 15 de dezembro de 2022 à 16 de dezembro 

de 2022, o requerente deverá anexar as razões do recurso no processo de inscrição, via portal da Prefeitura 

Municipal de Florianópolis.  

10.6 Serão analisados apenas os recursos enviados nos dias  15 de dezembro de 2022 à 16 de 

dezembro de 2022. 

10.7 O resultado dos recursos será divulgado no dia 19/12/2022. 

 

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 20 de dezembro de 2022, 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- Todo 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.  

VI - Respeitar o horário máximo de funcionamento das 07 às 20 horas. 

1.1.1. A não ocupação do ponto até o dia 30 de dezembro de 2022 implicará a vacância do ponto. 
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1.1.2. O participante sorteado e habilitado que optar pela desistência do certame deverá 

comunicar, por meio de processo,no dia 18 de dezembro de 2022. 

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. 

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 
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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 

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 07/11/2022 11/11/2022 

Divulgação da Lista das Inscrições deferidas 16/11/2022 

Prazo de recurso dos inscritos 17/11/2022 

Resultado do recurso da Lista de inscritos 18/11/2022 

Sorteio 24/11/2022 

Divulgação da lista de sorteio 29/11/2022 

Recurso da lista de sorteados 30/11/2022 

Resultado dos recursos do sorteio 02/12/2022 

Entrega dos documentos após sorteio 05/12/2022 09/12/2022 

Divulgação da lista dos habilitados após análise da documentação 14/12/2022 
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Prazo de Recurso 15/12/2022 à 16/12/2022 

Resultado 19/12/2022 

Homologação 20/12/2022 

Início do Alvará 23/12/2022 

 

 

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 28/12/2022para 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 
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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. 

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 Todo contato e dúvidas referente aos editais serão feitos única e exclusivamente pelo e-mail 

editais.susp2021@pmf.sc.gov.br a fim de evitar fraudes e prejuízos entre as partes. 

 

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, 01 de novembro de 2022. 

 

 

 

 

Márcio Luiz Alves 

Superintendente de Serviços Públicos da  
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Secretaria Municipal de Segurança Pública 
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ANEXO I 
Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 009/PMF/SMSP/SUSP/2022 

 
 

 

DOCUMENTOS 

OBRIGATÓRIOS EDITAL 

009/PMF/SMSP/SUSP/2022 

 

❏ 
a) Documento de identidade - 

RG com foto; 
 

❏ 

b) Comprovante de Situação Cadastral - CPF; 

https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/C

PF/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/pro

cessos/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 e assinado pelo 

participante. 

DOCUMENTOS 

OBRIGATÓRIOS ADICIONAIS 

PARA REQUERENTES 

COMDEFICIÊNCIA 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. 
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EU, __________________________________________________________________________ 

inscrito (a) no CPF ______________________________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 do Código Penal), 

além de acarretar na inabilitação e/ou cassação da licença para atuação no comércio ambulante e 

demais sanções já previstas.  

Declaro ainda: 

Estar ciente de que na ausência de qualquer dos documentos constantes da lista de 

documentação obrigatória para habilitação serei considerado automaticamente INABILITADO do 

certame. 

Serem verdadeiras todas as informações inseridas na inscrição e credenciamento; 

Não ser, para a prática dos atos da vida civil, absolutamente incapaz, relativamente incapaz e/ou 

legalmente impedido por efeito de condenação penal;  

Não ocupar qualquer cargo, emprego, comissão ou vínculo de qualquer espécie com a 

administração pública do município de Florianópolis; 

Não possuir débito aberto com o município de Florianópolis decorrente de alvarás anteriores; 

 

 

_________________________ 

Assinatura do Participante
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ANEXO II 

Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 009/PMF/SMSP/SUSP/2022 

 

QUANTIDADE DE VAGAS POR PRAIA TENDA DE MASSAGEM E TERAPIAS CORPORAIS 

 

Nº PRAIAS 
VAGA

S 

VAGAS PARA 

IDOSOS 
VAGAS PARA DF 

1º CANASVIEIRAS 03 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 MORRODAS PEDRAS 02 - - 

10º NOVO CAMPECHE 02 - - 

11º BEIRA MAR NORTE 02 - - 

TOTAL 21 03 04 

TOTAL DE VAGAS 28 

 

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 009/PMF/SMSP/SUSP/2022 

 

PADRÃO DO EQUIPAMENTO 

 

A tenda deve ser do tipo piramidal de 04 águas, medindo 2 m x 2 m, totalizando 4 m² de área. 

Oscredenciados paraaatividade deMASSAGEMETERAPIAS 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 009/PMF/SMSP/SUSP/2022 

 

VALORES DAS TAXAS DE COMÉRCIO AMBULANTE PARA A TEMPORADA 2022/2023 

 

Modalidade Taxas 

MASSAGEM E TERAPIAS CORPORAIS 

(tenda) 

TLULP (42) R$ 495,62 

T.Exp (21) R$ 80,69 

Total R$ 576,31 

 

 

Legenda 

TLULP: Taxa de Licença Utilização de Logradouro Público  

T.Exp: Taxa Expediente 

 

 

Os valores correspondem ao período de 23/12/2022 à 17/04/2023, 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/2022 

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 2022/2023. 

 

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 07 de 

novembro de 2022, encerrando-se no dia 11 de novembro de 2022. 

. 

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 2022/2023, 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. 
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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 2022/2023. 

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 2022/2023, 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. 

2.14.O sorteio será realizado no dia 24 de Novembro de 2022, às 10:00hrs 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). 
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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 decretação de “CALAMIDADE PÚBLICA” 

ou “SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA” no município de Florianópolis, os editais, bem como o 

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

recomendação dos órgãos competentes. 

2.18 O município poderá implementar formas adicionais de fiscalização de alvarás, como Qrcode, 

reconhecimento facial ou uniforme de identificação 

 

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 2022/2023. 

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

vencedores deste Edital de Credenciamento iniciará em 23 de dezembro de 2022 e findará em 16 

de abril de 2022. 

3.3. Os Alvarás de Licença somente terão validade 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.  

 

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 07/11/2022 até o dia 11/11/2022 . 

4.3. A inscrição deverá ser realizada presencialmente no teatro da UBRO, com endereço na rua 

Pedro Soares, 15 – Centro de Florianópolis – SC, das 08h às 17h. 

Serão documentos obrigatórios para a inscrição: documento de identificação oficial com foto 

em nome do requerente- RG com foto; CPF em nome do requerente e cópia do 

comprovante de residência. 

4.5.Será válido como comprovante de residência: cópia do talão atual de água, 

telefone fixo ou luz com validade máxima de três meses oucópia do contrato de locação 

autenticado em cartório. A cópia do comprovante de residência deve conter carimbo do 

Pró-Cidadão de CONFERIDO COM O ORIGINAL ou ser autenticada em cartório. Quando 

o comprovante estiver em nome de terceiro, o mesmo deverá ser acompanhado de 

declaração de residência reconhecida em cartório. Quando o comprovante estiver em 

nome do cônjuge, o mesmo deverá ser acompanhado de Certidão de Casamento ou 

declaração reconhecida em cartório que comprove o vínculo. 
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4.6. Ao final da inscrição será gerada uma tarifa no valor de R$ 80,65 (Oitenta reais e sessenta e 

cinco centavos), 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. 

4.7. 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 2022/2023, 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. O não 

pagamento impedirá a continuidade do 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. 

4.8. A lista das inscrições deferidas será divulgada no site da Prefeitura Municipal de Florianópolis: 

www.pmf.sc.gov.br, no dia 16 de novembro de 2022. 

4.9. O prazo de recurso da lista de inscritos será no dia 17 de novembro de 2022 via portal da 

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

4.10. Serão analisados apenas os recursos anexados no dia 17 de novembro de 2022. 

4.11. O resultado dos recursos será divulgado no dia 18 de novembro de 2022. 

 

 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 2022/2023;  

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 05/12/2022 a 09/12/2022, impreterivelmente. 

6.2. O requerente que não apresentar qualquer dos documentos constantes da lista de 

documentação obrigatória para habilitação será automaticamente INABILITADO.  
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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  

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 
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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 

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:  
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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 número de parcelas das taxas municipais não poderá ser superior à data do término da 

vigência do alvará. 

8.5 A não quitação das taxas municipais até o fim da vigência do alvará impossibilitará sua 

eventual prorrogação. 

8.6. 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. 

 

9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

9.1.O credenciamento dos participantes se dará através de sorteio no dia 24 de Novembro de 

2022. 

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 29 de Novembro de 2022. 

9.11 O prazo de recurso da lista de sorteados será no dia  30 de Novembro de 2022, 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 02 de dezembro de 2022. 
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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 Após a data de início da entrega da documentação, os processos serão analisados e se 

habilitados serão encaminhados ao setor responsável para emissão de taxas. 

10.4 A lista dos habilitados após a análise da documentação dos sorteados será divulgada no dia 

14 de dezembro de 2022 no site da Prefeitura. 

10.5O prazo de recurso da lista de habilitados será nos dias 15 de dezembro de 2022 à 16 de 

dezembro de 2022. O requerente deverá anexar as razões do recurso no processo de inscrição, 

via portal da Prefeitura Municipal de Florianópolis. 

10.6 Serão analisados apenas os recursos enviados nos dias 15 de dezembro de 2022 à 16 de 

dezembro de 2022. 

10.7 O resultado dos recursos será divulgado no dia 19/12/2022. 

  

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 20 de dezembro de 2022, 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 30 de dezembro de 2022 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 18 de dezembro de 2022. 

 13.1.4. O encerramento do exercício das atividades, após o prazo de desistência, não 

implica cancelamento do pagamento das taxas.  

 13.1.5Todo 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 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;  
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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.  

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 
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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.  

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 
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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.  

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 07/11/2022 11/11/2022 

Divulgação da Lista das Inscrições deferidas 16/11/2022 

Prazo de recurso dos inscritos 17/11/2022 

Resultado do recurso da Lista de inscritos 18/11/2022 

Sorteio 24/11/2022 

Divulgação da lista de sorteio 29/11/2022 

Recurso da lista de sorteados 30/11/2022 

Resultado dos recursos do sorteio 02/12/2022 
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Entrega dos documentos após sorteio 05/12/2022 09/12/2022 

Divulgação da lista dos habilitados após análise da 
documentação 

14/12/2022 

Prazo de Recurso 15/12/2022 à 16/12/2022 

Resultado 19/12/2022 

Homologação 20/12/2022 

Início do Alvará 23/12/2022 

 
 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 28/12/2022 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 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
01/11/2022

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3311

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: CARLOS EDUARDO NEVES 

 
         CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



 

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.   

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 Todo contato e dúvidas referente aos serão feitos única e exclusivamente pelo e-mail 

editais.susp2021@pmf.sc.gov.br a fim de evitar fraudes e prejuízos entre as partes. 

 

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, 01 de novembro 2022. 
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______________________________________ 

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 010/PMF/SMSP/SUSP/2022 
 

 DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS EDITAL Nº 
010/PMF/SMSP/SUSP/2022  

 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 preenchido e 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 

 

 
EU, __________________________________________________________________________ 

inscrito (a) no CPF ______________________________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 do Código Penal), 

além de acarretar na inabilitação e/ou cassação da licença para atuação no comércio ambulante 
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edemais sanções já previstas.  

Declaro ainda: 

Estar ciente de que na ausência de qualquer dos documentos constantes da lista de 

documentação obrigatória para habilitação serei considerado automaticamente INABILITADO do 

certame. 

Serem verdadeiras todas as informações inseridas na inscrição e credenciamento; 

Não ser, para a prática dos atos da vida civil, absolutamente incapaz, relativamente incapaz e/ou 

legalmente impedido por efeito de condenação penal;  

Não ocupar qualquer cargo, emprego, comissão ou vínculo de qualquer espécie com a 

administração pública do município de Florianópolis; 

Não possuir débito aberto com o município de Florianópolis decorrente de alvarás anteriores; 

 

 

_________________________ 

Assinatura do Participante 

 

ANEXO II 
Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 010/PMF/SMSP/SUSP/2022 

 

QUANTIDADE DE VAGAS POR PRAIA  DE VENDA DE COQUETÉIS, SUCOS NATURAIS E 

INDUSTRIALIZADOS 

Nº PRAIAS VAGAS VAGAS IDOSOS VAGAS DEFICIENTE 

1º JURERÊ INTERNACIONAL 2 1 1 

2º CANASVIEIRAS 08 1 3 

3º INGLESES 06 4 4 

4º JURERÊ TRADICIONAL 04 0 1 

5º PRAIA BRAVA 03 1 1 

6º LAGOINHA 02 1 1 

7º JOAQUINA  02 0 1 

8º BARRA DA LAGOA 02 1 1 

9º CAMPECHE 06 1 1 

10º PRAIA DO FORTE 01 0 0 

11º PONTA DAS CANAS 02 0 0 

12º CACHOEIRA BOM JESUS 03 2 1 

13º SANTINHO 04 1 0 

14º AÇORES 02 0 0 

15º DANIELA 02 0 0 
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16º MATADEIRO 02 1 1 

17º MORRO DAS PEDRAS 02 0 0 

18º NOVO CAMPECHE 06 0 0 

19º PÂNTANO DO SUL 02 0 0 

20º PRAINHA BARRA DA LAGOA 02 0 0 

21º SOLIDÃO 02 0 0 

22º CANASJURÊ 01 0 0 

TOTAL 66 14 16 

TOTAL DE VAGAS  96  
 

 
 

ANEXO III 

Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 010/PMF/SMSP/SUSP/2022 

 

 

Modalidade Taxas  

Tenda de Alimentos 

 

 

 

 

TLCA (41) R$ 2.478,60 

TCL (52) R$ 596,77 

TLULP (42) R$ 495,62 

T.Exp (21) R$ 80,65 

Total R$ 3.651,64 

 

 

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 23/12/2022 à 17/04/2023, 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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ANEXO IV 

Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 010/PMF/SMSP/SUSP/2022 

 

Equipamento 
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Av. Rio Branco 611 - Centro - Florianópolis 
 

 
 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 012/PMF/SMSP/SUSP/2022 

CARRINHO DE MILHO COZIDO 

 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA EXPLORAÇÃO TEMPORÁRIA DE ATIVIDADE DE COMÉRCIO AMBULANTE 

QUE ENVOLVA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS (CARRINHO DE MILHO COZIDO), SITUADO NA FAIXA DE AREIA 

DAS PRAIAS DE FLORIANÓPOLIS, PARA A TEMPORADA DE VERÃO 2022/2023. 

 

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 MILHO COZIDO COM 

CARRINHO, para a Temporada de Verão 2022/2023, 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 07 de novembro de 2022, encerrando-se às no dia 11 de novembro de 2022. 

 

1. DO OBJETO  

1.1. O objeto do presente Credenciamento é a permissão de caráter provisório (Temporada 2022/2023) para 

a exploração de COMÉRCIO AMBULANTE NÃO FIXO QUE 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 tipo carrinho, da seguinte atividade: 

a) Milho Cozido 

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 2022/2023, 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 2022/2023. 

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 2022/2023, 

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. 

2.14. O sorteio será realizado no dia 24de novembro de 2022, às 10:00hrs e será transmitido ao vivo no 

perfil da Prefeitura Municipal de Florianópolis no Youtube. 
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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 de decretação de “Calamidade Pública” ou “Situação de 

Emergência” no município de Florianópolis, 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 2022/2023. 

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

Edital de Credenciamento iniciará em 23de dezembro de 2022 e findará em 16 de abril de 2023. 

3.4. Os Alvarás de Licença somente terão validade 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.  

 

4. DA INSCRIÇÃO 

4.1. A inscrição é pessoal e intransferível.  

4.2 Os interessados deverão se inscrever no período de 07 de novembro de 2022 até o dia 11 de novembro 

de 2022. 

4.3 A inscrição deverá ser realizada presencialmente no teatro da UBRO, com endereço na rua Pedro Soares, 

15 – Centro de Florianópolis – SC, das 08h às 17h. 

Serão documentos obrigatórios para a inscrição: documento de identificação oficial com foto em nome do 

requerente- RG com foto; CPF em nome do requerente e cópia do comprovante de residência. 

4.5 Será válido como comprovante de residência: cópia do talão atual de água, telefone fixo ou luz com 

validade máxima de três meses oucópia do contrato de locação autenticado em cartório. Quando o 

comprovante estiver em nome de terceiro, o mesmo deverá ser acompanhado de declaração de residência 

reconhecida em cartório. Quando o comprovante estiver em nome do cônjuge, o mesmo deverá ser 

acompanhado de Certidão de Casamento ou declaração reconhecida em cartório que comprove o vínculo. 
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4.6 Ao final da inscrição será gerada uma tarifa no valor de R$ 80,65 (oitenta reais e sessenta e cinco 

centavos), 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. 

4.7 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 2022/2023, sendo assim, o sistema bloqueará uma nova 

inscrição com o mesmo CPF já utilizado para realizar a inscrição. 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. 

4.8 O não pagamento da taxa de inscrição implicará no cancelamento da inscrição. 

4.9 No ato da inscrição todas as informações prestadas pelo interessado serão de sua inteira 

responsabilidade, informado neste ato e de acordo com a lei, que a falsidade das declarações firmadas no 

presente cadastro, poderá ensejar sanções civis, e, principalmente, criminais (Art. 299 do Código Penal), 

além de acarretar a inabilitação e/ou cassação da licença para atuação no comércio ambulante e demais 

sanções já previstas. 

4.10 A inscrição só será válida e deferida com o pagamento da DAM emitida na inscrição na data de 

vencimento máxima estipulada. 

4.11 Não haverá nova emissão ou atualização de datas de vencimento da guia DAM referente a inscrição 

4.12 A lista das inscrições deferidas, contendo o nome  e o número do inscrito que será usado  para o sorteio 

será divulgada no site da Prefeitura Municipal de Florianópolis, no dia 16 de novembro de 2022. 

4.13 O prazo de recurso da lista de inscritos será no dia 17 de novembro de 2022, via portal da Prefeitura 

Municipal de Florianópolis, anexando digitalmente as razões do recurso. 

4.14 Serão analisados apenas os recursos protocolados na data estipulada no calendário. 

4.15 O resultado dos recursos será divulgado no dia 28 de novembro de 2022. 

 

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 2022/2023;  

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.  
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d) menores de 18 (dezoito) anos. 

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

automaticamente inabilitado. 

5.3 O sorteado, para a prática dos atos da vida civil, não poderá ser absolutamente incapaz, relativamente 

incapaz e/ou legalmente impedido por efeito de condenação penal; não deverá ocupar qualquer cargo, 

emprego, comissão ou vínculo de qualquer espécie com a administração pública do município de 

Florianópolis e não poderá possuir débito aberto com o município de Florianópolis decorrente de alvarás 

anteriores;  

 

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 05 de 

dezembro de 2022 e 09 de dezembro de 2022, impreterivelmente. 

6.2. O requerente que não apresentar qualquer dos documentos constantes da lista de documentação 

obrigatória para habilitação será automaticamente INABILITADO. 

6.3. Após a data de início da entrega da documentação, os processos serão analisados e se habilitados serão 

encaminhados ao setor responsável para emissão de taxas. 

6.4. 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.  

6.7. 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). 
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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) 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. 

7.2 DOCUMENTOS ADICIONAIS E OBRIGATÓRIOS DO PARTICIPANTE COM DEFICIÊNCIA FÍSICA: 

a) A pessoa com deficiência (PcD) se sorteada entregará, além das demais documentações obrigatórias:  

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. 
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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 III deste Edital e deverão ser adimplidos pelo 

credenciado no ato da retirada do Alvará de Licença. 

8.4 O número de parcelas das taxas municipais não poderá ser superior à data do término da vigência do 

alvará. 

8.5 A não quitação das taxas municipais até o fim da vigência do alvará impossibilitará sua eventual 

prorrogação. 

 

9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

9.1. O credenciamento dos participantes se dará através de sorteio no dia 24de novembro de 2022. 

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. 
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9.3. Não haverá participação presencial dos inscritos no sorteio.  

9.4. O sorteio será realizado ao vivo pelo perfil da Prefeitura no Youtube em plataforma gratuita online de 

sorteio 

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 O sorteio será realizado na ordem crescente da numeração dos editais desta normativa até que todos 

tenham sido concluídos. 

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 O sorteio será por praia e os sorteados em ordem sequencial ocuparão os pontos na ordem crescente 

das vagas de acordo com o mapa do ANEXO VII. 

9.11 A lista de sorteados será divulgada no site da Prefeitura no dia 29de novembro de 2022. 

9.12 O prazo de recurso da lista de sorteados será no dia 30 de novembro de 2022, anexando as razões do 

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

9.13 Serão analisados apenas os recursos apresentados na data estipulada. 

9.14 O resultado dos recursos será divulgado no dia 02 dedezembro de 2022. 

 

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 A não apresentação por partes dos sorteados de qualquer um dos documentos exigidos nos referidos 

editais acarretará o não credenciamento sendo considerado INABILITADO. 

10.3 A veracidade de toda a documentação apresentada é de inteira responsabilidade do sorteado. 

10.4 Serão considerados HABILITADOS os participantes que forem sorteados e que tenham apresentado 

toda a documentação obrigatória indicada neste Edital. 

10.5 A lista dos habilitados após a análise da documentação dos sorteados será divulgada no dia 19 de 

dezembro de 2022 no site da Prefeitura.  

10.6 O prazo de recurso da lista de habilitados será no dia 20 de dezembro de 2022, o requerente deverá 

anexar as razões do recurso no processo de inscrição, via portal da Prefeitura Municipal de Florianópolis. 
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10.7  Serão analisados apenas os recursos enviados no dia 20 de dezembro de 2022. 

10.8 O resultado dos recursos será divulgado no dia 22 de dezembro de 2022. 

 

  

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 20 de 

dezembro de 2022, 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  30 de dezembro de 2022 implicará vacância do ponto.  

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

meio de processo, até o  dia  18 de dezembro de 2022. 

13.1.4. O encerramento do exercício das atividades, após o prazo de desistência, não implica cancelamento 

do pagamento das taxas.  
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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  Todo o comércio  deverá, preferencialmente, utilizar copos reutilizáveis e recicláveis. 

14.5  Somente será permitida a oferta de manteiga, margarina, sal e outros acompanhamentos em porções 

individuais do tipo sachê, cujas sobras devem ser descartadas.  

 

 

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.  

15.4 O milho verde deve ser lavado em água potável e mantido livre de contaminações, 

devendo ser cozido em água potável e mantido em temperatura acima de 60 oC. 

 

 

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.  
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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 E SEGURANÇA DO CARRINHO  

17.1. O carrinho utilizado para a venda dos produtos, além de receber tratamento antiferrugem, 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.  

17.3 Por orientações do corpo de bombeiros: 

Admite-se a instalação de recipientes no interior de barracas e em instalações ambulantes (carrinhos de 

milho-cozido e similares), desde que: 

I – a capacidade total dos recipientes de GLP seja de 5 a 13 kg; 

II – seja instalada válvula de estágio único, correspondente ao tipo de aparelho a gás, e registro de corte 

(tipo fecho rápido) de fornecimento de GLP; 

III – o aparelho de queima a gás não esteja instalado sobre o recipiente de GLP; e 

IV – a barraca ou instalação ambulante seja ventilada, dificultando o acúmulo de GLP em caso de vazamento 

 

18. DAS PENALIDADES  
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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.  

18.9. O pagamento da multa não eximirá o credenciado do cumprimento dos dispositivos legais violados.  

18.10As penalidades presentes nos editais abrangidos por esta normativa seguirão as seguintes 

determinações: 

18.10.1 O Licenciado que não cumprir os critérios estabelecidos neste Edital, bem como na Legislação 

1.224/1974 – Código de Posturas Municipal será passivo das seguintes sanções: 

a) Advertência formal; 

b) Multa de até 10 salários-mínimos;  

b) Suspensão por 7 dias das atividades; 

c) Cassação do Alvará de Licença e perda do direito de participação na próxima temporada, caso se 

prorrogada a temporada 2022-2023 
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d) O não pagamento das parcelas da DAM do referido alvará, será considerado não licenciado.  

  

19. CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES, PRAZOS E DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 

ATIVIDADE 
DATA DE 

INÍCIO 
DATA DE FIM 

Inscrições 07/11/2022 11/11/2022 

Divulgação da Lista das Inscrições deferidas 16/11/2022 

Prazo de recurso dos inscritos 17/11/2022 

Resultado do recurso da Lista de inscritos 18/11/2022 

Sorteio 24/11/2022 

Divulgação da lista de sorteio 29/11/2022 

Recurso da lista de sorteados 30/11/2022 

Resultado dos recursos do sorteio 02/12/2022 

Entrega dos documentos após sorteio 05/12/2022 09/12/2022 

Divulgação da lista dos habilitados após análise da 
documentação 

14/12/2022 

Prazo de Recurso 15/12/2022 à 16/12/2022 

Resultado 19/12/2022 

Homologação 20/12/2022 

Início do Alvará 23/12/2022 

 

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.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
01/11/2022

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3311

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: CARLOS EDUARDO NEVES 

 
         CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



  

Av. Rio Branco 611 - Centro - Florianópolis 
 

 
 

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 em até 20 dias corridos após a homologação 

da 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 O Permissionário cadastrado como Microempreendedor Individual (MEI) poderá registrar um 

assistente conforme Lei Complementar 128 de 2008. Este assistente deverá portar sempre seu documento 

pessoal com foto ( legível) e documentação referente à contratação para o trabalho.  

20.16 A contratação e registro de um assistente NÃO ISENTA o requerente de estar no local para o qual foi 

habilitado, pois o Alvará é PESSOAL E INTRANSFERÍVEL.  

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 O alvará é um documento individual e intransferível e deverá estar em bom estado (preferencialmente 

plastificado). 

20.19 O licenciado deverá portar o alvará acompanhado do documento de identificação com foto e o 

comprovante de pagamento das respectivas taxas integrais ou parceladas.  

20.20 O alvará poderá ser enviado automaticamente após as taxas pagas via e-mail cadastrado no sistema 

ou poderá ser retirado em qualquer unidade do Pró - Cidadão. 

20.21 O e-mail válido para o recebimento de informações e/ou taxas referentes ao sistema,  

editais.susp2021@pmf.sc.gov.br 

20.22 O município poderá implementar formas adicionais de fiscalização de alvarás, como Qrcode, 

reconhecimento facial ou uniforme de identificação. 

20.23 A presença do licenciado poderá ser solicitada a qualquer momento pela Superintendência de serviços 

Públicos. 

20.24 Todo contato e dúvidas referentes aos editais serão feitos única e exclusivamente pelo e-mail 

editais.susp2021@pmf.sc.gov.br a fim de evitar fraudes e prejuízos entre as partes. 

 

 

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, 01 de novembro de 2022. 
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_____________________________________ 

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 012/PMF/SMSP/SUSP/2022 

 

1. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS EDITAL nº 012/PMF/SMSP/SUSP/2022 

❏ 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)Anexo I devidamente preenchido e 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 

 

EU, __________________________________________________________________________ 

inscrito (a) no CPF ______________________________RG_____________________________ 
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DECLARO estar ciente de que a falsidade das declarações por mim firmadas no presente documento poderá 

ensejar sanções civis, e, principalmente, criminais (Art. 299 do Código Penal), além de acarretar na 

inabilitação e/ou cassação da licença para atuação no comércio ambulante e demais sanções já previstas.  

 

Declaro ainda: 

Estar ciente de que na ausência de qualquer dos documentos constantes da lista de documentação 

obrigatória para habilitação serei considerado automaticamente INABILITADO do certame. 

Serem verdadeiras todas as informações inseridas na inscrição e credenciamento; 

Não ser, para a prática dos atos da vida civil, absolutamente incapaz, relativamente incapaz e/ou legalmente 

impedido por efeito de condenação penal;  

Não ocupar qualquer cargo, emprego, comissão ou vínculo de qualquer espécie com a administração pública 

do município de Florianópolis; 

Não possuir débito aberto com o município de Florianópolis decorrente de alvarás anteriores; 

 

 

 

 

_________________________ 

Assinatura do Participante 
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ANEXO I 

Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 012/PMF/SMSP/SUSP/2022 

NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS PARA CARRINHO DE MILHO COZIDO 

 

Nº PRAIAS VAGAS 
VAGAS 
IDOSOS VAGAS DF 

1 AÇORES 2 - - 

2 BARRA DA LAGOA 3 - 1 

3 
CACHOEIRA DO BOM 
JESUS 4 -  

4 CAMPECHE 11 - - 

5 CANASVIEIRAS 10 1 1 

6 DANIELA 4 - 1 

7 INGLESES 10 1 1 

8 JOAQUINA 1   

9 JURERÊ INTERNACIONAL 5  1 

10 JURERÊ TRADICIONAL 5 - - 

11 LAGOA DA CONCEIÇÃO 2   

12 LAGOINHA 3 - 1 

13 MATADEIRO 2 - - 

14 MORRO DAS PEDRAS 2 - - 

15 NOVO CAMPECHE 3 1 - 

16 PÂNTANO DO SUL 2 - - 

17 PONTA DAS CANAS 2 - 1 

18 PRAIA BRAVA 3 - - 

19 PRAIA DO FORTE 2 - - 

20 PRAIA MOLE 1 - - 

21 SANTINHO 3 - - 

22 SOLIDÃO 1 - - 

TOTAL  3 7 

TOTAL DE VAGAS  91  
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Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 012/PMF/SMSP/SUSP/2022
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ANEXO II 

Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 012/PMF/SMSP/SUSP/2022

 

 

Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 012/PMF/SMSP/SUSP/2022 
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ANEXO III 

Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 012/PMF/SMSP/SUSP/2022 

 

VALORES DAS TAXAS DE COMÉRCIO AMBULANTE PARA A 

TEMPORADA 2022/2023 – MILHO COZIDO 

 

Modalidade Taxas 

 

Milho Cozido (carrinho) 

 

 

TLCA (41) R$ 198,25 

TLULP (42) R$ 198,25 

TCL (52) R$ 140,52 

T.Exp (21) R$ 80,69 

TOTAL R$ 617,71 

 

Legenda 

TLCA: Taxa Licença Comércio Ambulante 

TCL: Taxa de Coleta de Lixo 

T.Exp: Taxa Expediente 

T.L.P: Taxa de Licença para Publicidade  (Sem o fornecimento de sacos de lixo) 

T.L.U.L.P: Taxa de Licença Utilização de Logradouro Público  

 

 

Os valores correspondem ao período de 23 de dezembro de 2022 a 17 de abril de 2023, 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 013/PMF/SMSP/SUSP/2022 

CARRINHO DE CHOPP 

 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA COMÉRCIO AMBULANTE DE CHOPP COM CARRINHO NAS PRAIAS DE 

FLORIANÓPOLIS, PARA A TEMPORADA DE VERÃO 2022/2023. 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, por meio da SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

(SUSP), com sede na Av. Rio Branco 611, Centro, Florianópolis - SC, faz saber que estará recebendo inscrições 

para o comércio ambulante nas praias de Florianópolis, na modalidade que consta no OBJETO deste Edital de 

Credenciamento,referente à Temporada de Verão 2022/2023, para PESSOAS JURÍDICAS, de acordo com o 

artigo 15 da Lei Orgânica do Município de Florianópolis, subsidiariamente com a Lei Federal n. 8.666, de 

1993, a Lei Municipal n. 2.496, de 1986, a Lei Complementar Municipal n. 239, de 2006 e com as 

especificações e condições descritas neste Edital. As inscrições iniciarão dia 07 de novembro de 2022 a 11 

de novembro de 2022. 

 

1. DO OBJETO  

1.1.COMÉRCIO AMBULANTE DE CHOPP: PESSOAS JURÍDICAS. 

 

2. CONDIÇÕES GERAIS  

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

considerados como ÁREA PÚBLICA.  

2.2 As PRAIAS e o NÚMERO DE VAGAS encontram-se especificados no ANEXO II.  

2.3 A inscrição e o Alvará de Licença são INTRANSFERÍVEIS, sendo PROIBIDA A VENDA ou o ALUGUEL DA 

LICENÇA, o que, se confirmado, culminará na cassação do Alvará de Licença, além da aplicação das 

penalidades previstas na Lei n. 2.496, de 1986, entre outras leis pertinentes.  

2.4 Poderão participar deste processo SOMENTE PESSOAS JURÍDICAS, cuja atividade exercida seja 

compatível com o objeto deste Edital de Credenciamento. 

2.5 Não será permitida à mesma pessoa jurídica mais de uma inscrição para exploração de comércio 

ambulante referente ao edital da Temporada de Verão 2022/2023. 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. 

2.6 A Pessoa Jurídica classificada deverá providenciar Atestado de Saúde em nome dos vendedores.  

2.7 Todo requerente está sujeito às condições fixadas neste instrumento convocatório.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

( ANEXOS AO DIÁRIO ) 
01/11/2022

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 
EDIÇÃO Nº 3311

S.M.C.C. 
SECRETÁRIO: CARLOS EDUARDO NEVES 

 
         CONTROLE: THAMARA MALTA

 
TELEFONE: (48) 3251-6062



 

Av. Rio Branco 611 – Centro – Florianópolis 
 
 

2.8 Fica ciente o participante que em decorrência do decreto de calamidade pública ou situação de 

emergência no município de Florianópolis, os editais, bem como o exercício da atividade poderão ser 

suspensos a qualquer tempo, conforme orientação e recomendação dos órgãos competentes. 

2.9 É permitido o comércio do de Vinhos e Espumantes sem publicidade. 

2.10 Não é permitida a publicidade das marcas dos produtos comercializados nos carrinhos. 

2.11. Fica ciente o participante que em decorrência de decretação de “CALAMIDADE PÚBLICA” ou 

“SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA” no município de Florianópolis, 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 tem validade para a Temporada de Verão 2022/2023. 

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

Edital de Credenciamento iniciará em 23 de dezembro de 2022 e terminará em 16 de abril de 2023. 

3.3. Os Alvarás de Licença somente terão validade 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.  

 

4. DA INSCRIÇÃO  

4.1  A inscrição é intransferível. 

4.2 Os interessados deverão se inscrever no período de 07 de novembro de 2022 a 11 de Dezembro de 2022 

4.3 A inscrição deverá ser realizada presencialmente no teatro da UBRO, com endereço na rua Pedro Soares, 

15 – Centro de Florianópolis – SC, das 08h às 17h. 

4.4. Serão documentos obrigatórios para a inscrição: documento de identificação oficial com foto em nome 

do requerente- RG com foto; CPF em nome do requerente e cópia do comprovante de residência. 

4.5 Será válido como comprovante de residência: cópia do talão atual de água, telefone fixo ou luz com 

validade máxima de três meses oucópia do contrato de locação autenticado em cartório. Quando o 

comprovante estiver em nome de terceiro, o mesmo deverá ser acompanhado de declaração de residência 

reconhecida em cartório. Quando o comprovante estiver em nome do cônjuge, o mesmo deverá ser 

acompanhado de Certidão de Casamento ou declaração reconhecida em cartório que comprove o vínculo. 

17h. Ao final da inscrição será gerada uma tarifa no valor de R$ 80,65 (Oitenta reais e sessenta e cinco 

centavos), 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. 

4.6 O participante deverá realizar uma única inscrição para temporada 2022/2023. 
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4.7 Será indeferido o processo do requerente que não atender aos critérios de inscrição previstos no Edital.  

4.8 Os requerentes deverão informar no processo, no momento da inscrição, a praia e a atividade de seu 

interesse, observadas as vagas constantes do ANEXO II e ANEXO VI, sob pena de ser inabilitado. 

4.9 O não pagamento da taxa correspondente à inscrição emplicará no cancelamento da inscrição. 

4.10 Os requerentes inscritos deverão informar corretamente os dados da PESSOA JURÍDICA, inclusive com a 

comprovação da atividade econômica prevista no objeto deste Edital.  

4.12 No ato da inscrição todas as informações prestadas pelo interessado serão de sua inteira 

responsabilidade, informado neste ato e de acordo com a lei, que a falsidade das declarações firmadas no 

presente cadastro, poderá ensejar sanções civis, e, principalmente, criminais (Art. 299 do Código Penal), 

além de acarretar a inabilitação e/ou cassação da licença para atuação no comércio ambulante e demais 

sanções já previstas. 

4.13 A inscrição só será válida e deferida com o pagamento da DAM  emitida na inscrição na data de 

vencimento máxima estipulada. 

4.14 Não haverá nova emissão ou atualização de datas de vencimento da guia DAM referente a inscrição 

4.15 A lista das inscrições deferidas será divulgada no site www.pmf.sc.gov.br no dia16 de novembro de 

2022. 

4.16 O prazo de recurso da lista de inscritos será no dia 17 de novembro de 2022, via portal da Prefeitura 

Municipal de Florianópolis, anexando digitalmente as razões do recurso ao processo de inscrição. 

4.17 O resultado dos recursos será divulgado no dia 18 de novembro de 2022. 

 

5. DA DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA  

5.1 O processo do requerente que não apresentar qualquer dos documentos constantes da lista de 

documentação obrigatória para habilitação será excluído do processo seletivo para o credenciamento.  

5.2 DOCUMENTOS 

a) Cópia do ato constitutivo, estatuto social publicado de acordo com a Lei Federal n. 6.404, de 1976, ou 

contrato social em vigor, devidamente registrado ou Certificado MEI; 

b) Declaração de candidatura do requerente com a relação do NÚMERO DE CARRINHO(S) e PRAIA(S) 

PRETENDIDA(S), conforme ANEXO VI;  

c) Foto/desenho do modelo do carrinho adotado, para fins de avaliação, considerando o ANEXO III;  

d) Cópia do Alvará de Licença de Localização e/ou Funcionamento em nome da pessoa jurídica;  

e) Cópia do Alvará Sanitário da pessoa jurídica;  

f) Documentos referentes à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  

f.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  
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f.2. Prova de quitação com a Fazenda Federal (através da Certidão Conjunta emitida pela Secretaria da 

Receita Federal e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional), Estadual e Municipal, da jurisdição fiscal do 

estabelecimento da pessoa jurídica ou outra equivalente na forma da lei;  

f.3. Prova da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

certidão negativa da Justiça do Trabalho (CNDT);  

f.4. Comprovante de regularidade fiscal perante a Seguridade Social.  

5.3. Será considerada como válida a certidão, pelo prazo de noventa dias contados a partir da data da 

respectiva emissão, quando não apresentar expressamente prazo de validade, exceto se indicada legislação 

específica que disponha diversamente para o respectivo documento. 

5.4 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste Edital, ficam 

obrigadas a apresentar toda documentação exigida no Edital, inclusive as pertinentes à comprovação de 

regularidade fiscal e trabalhista, sob pena de inabilitação.  

 

6. DOS TRIBUTOS DEVIDOS 

6.1. 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.  

6.2 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)  

6.3. 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. 

6.4. O número de parcelas das taxas municipais não poderá ser superior à data do término da 

vigência do alvará. 

6.5. A não quitação das taxas municipais até o fim da vigência do alvará impossibilitará sua 

eventual prorrogação. 

 

7. DAS VEDAÇÕES 

7.1. É vedada a inscrição neste Edital de Pessoa Jurídica cujos sócios, funcionários ou representantes diretos 

sejam:  

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

colaborador da Comissão de Verão 2022/2023;  

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

7.2. O participante que apresentar inscrição que afronte o disposto nas cláusulas de vedação está 

automaticamente inabilitado. 

7.3 Fica proibido o uso de copos ou taças de vidro. 

 

8. DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO  

8.1 À Superintendência de Serviços Públicos compete análise dos processos, habilitando para sorteio aqueles 

processos que atenderem às disposições do presente Edital de Credenciamento.  

8.2 O método de seleção para o preenchimento das vagas oferecidas será o SORTEIO entre os requerentes 

habilitados, sempre que o total de vagas solicitadas for maior que o número de vagas oferecidas pela 

Prefeitura Municipal de Florianópolis, considerando-se as informações prestadas por meio dos documentos 

constantes nos processos de inscrição.  

8.3 O credenciamento será por meio de SORTEIO e será realizado no dia 24 de novembro de 2022, às 

10:00hrs. 

8.4 O sorteio das vagas 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. 

8.5. Não haverá participação presencial dos inscritos no sorteio.  

8.6 O sorteio será realizado ao vivo pelo perfil da Prefeitura no Youtube em plataforma gratuita online de 

sorteio 

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

8.8As vagas oferecidas em cada praia poderão ser distribuídas igualmente entre os requerentes, de acordo 

com o solicitado no ANEXO V. 

8.9 No caso da quantidade de vagas ser maior do que a quantidade de requerentes, aos que solicitarem mais 

de uma vaga, as vagas restantes serão sorteadas de acordo com o ANEXO V. 

8.10 Se a quantidade de vagas não for suficiente para a distribuição entre aos requerentes que a solicitaram 

no ANEXO V, estas serão sorteadas. 

 

9. DA DIVULGAÇÃO DA LISTAGEM DOS SORTEADOS 

9.1 A listagem dos sorteados será disponibilizada no dia 29 novembro de 2022, no site da Prefeitura 

Municipal de Florianópolis (https://www.pmf.sc.gov.br).  

 

10. DO SORTEIO  

10.1 Os requerentes classificados assumirão, por ordem de inscrição, a numeração correspondente e 

crescente a partir do número “um”.  
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10.2 Após a verificação das vagas a serem sorteadas, estas serão sorteadas por praia,até totalizar o número 

de vagas oferecidas.  

10.3 Todos os requerentes poderão participar de todas as fases do sorteio de acordo com o escolhido no 

formulário, seguido da igual distribuição e após por praia até o preenchimento total das vagas oferecidas.  

10.4 O sorteio será realizado no dia 24 novembro de 2022. 

10.5 O requerente que não concordar com o resultado da Listagem de Sorteados poderá apresentar recurso 

da decisão no dia 18 de novembro de 2022, mediante apresentação de requerimento com exposição de 

motivos, via site portal da Prefeitura Municipal de Florianópolis. 

10.6 O resultado dos recursos será divulgado em 02 de dezembro de 2022. 

 

11. DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO  

11.1 À Comissão coordenada pela Superintendência de Serviços Públicos cabe a análise dos documentos de 

habilitação dos participantes no presente edital. 

11.2 Serão considerados HABILITADOS os participantes que tenham apresentado TODA a documentação 

obrigatória indicada no item neste Edital. 

11.3 Após a data de início da entrega da documentação, os processos serão analisados e se habilitados serão 

encaminhados ao setor responsável para emissão de taxas. 

11.5 A não apresentação por partes dos sorteados de qualquer um dos documentos exigidos nos referidos 

editais acarretará o não credenciamento sendo considerado INABILITADO. 

11.6 A veracidade de toda a documentação apresentada é de inteira responsabilidade do sorteado. 

11.7 A lista dos habilitados após a análise da documentação será divulgada no dia 14 de dezembro de 2022 

no site da Prefeitura, www.pmf.sc.gov.br. 

11.8 O prazo de recurso da lista de habilitados será nos dias 15 de dezembro de 2022 à 16 de dezembro de 

2022 no, via portal da Prefeitura Municipal de Florianópolis, anexando digitalmente as razões do recurso no 

processo de inscrição. 

11.9 Serão analisados apenas os recursos encaminhados conforme item 11.8. 

11.10 O resultado dos recursos será divulgado  no dia 19 de dezembro de 2022. 

 

12. DA HOMOLOGAÇÃO  

12.1 Uma vez elaborada a Lista dos Habilitados, o resultado será submetido ao Superintendente de Serviços 

Públicos e à Secretaria de Segurança Pública para HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO, no dia 20de dezembro 

de 2022 e posteriormente encaminhado para publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município e no site 

da Prefeitura Municipal de Florianópolis. 

 

13. OBRIGAÇÕES DOS CREDENCIADOS  
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13.1 A atividade deve respeitar rigorosamente o período de funcionamento pré-determinado, qual seja, das 

08 às 20h.  

13.2 Não será permitida a utilização de equipamentos de sonorização.  

13.3 O carrinho a ser utilizado deve apresentar-se em boas condições de uso.  

13.4 O carrinho deve ser devidamente preparado para o comércio antes de iniciar as atividades na faixa de 

areia da praia.  

13.5 O credenciado deverá retirar da praia diariamente, logo após o período de funcionamento, todo 

equipamento utilizado em seu comércio.  

13.6 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.  

13.7 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).  

13.8 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. 

13.9 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 carrinho deverá estar provido de sacos plásticos para o acondicionamento de seus resíduos 

(lixo).  

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 Autarquia de Melhoramentos da Capital (COMCAP).  

14.3 É proibido o despejo de águas servidas diretamente no meio ambiente.  

14.4  Todo o comércio  deverá, preferencialmente, utilizar copos reutilizáveis e recicláveis. 

 

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.  
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16. DAS REGRAS PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS  

16.1 Os vendedores ambulantes devem apresentar rigoroso asseio pessoal, utilizar uniforme (camiseta), ter 

os cabelos completamente protegidos, unhas sem esmalte, curtas e limpas e não utilizar adornos.  

16.2 Os vendedores ambulantes 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 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 antiferrugem, 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;  

f) Dimensões máximas: 0,8 m (largura) x 1,0 m (altura) x 1,0 m (comprimento).  

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, conforme ANEXO III.  

 

18. PENALIDADES  

18.1 O não cumprimento dos critérios estabelecidos neste Edital de Credenciamento, e o não cumprimento 

da Legislação Municipal que ampara a matéria, poderão acarretar advertência, suspensão temporária da 

atividade, apreensão do material, cassação do Alvará de Licença e/ou multa, dependendo da gravidade da 

infração, em conformidade com a Lei Complementar n. 239, de 2006, entre outras normativas pertinentes. 

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

18.3 O credenciado que não adotar o modelo de carrinho autorizado pela SUSP, exemplos indicados no 

ANEXO III, considerando suas dimensões e modelo, poderá ter o equipamento apreendido.  

18.4 A inobservância dos requisitos gerais para manipulação de alimentos exigidos pela Vigilância Sanitária 

acarretará em pena de advertência, apreensão e/ou inutilização dos produtos e/ou multa.  
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18.5 A ocorrência de infração sanitária grave ou gravíssima acarretará na perda imediata do Alvará de 

licença.  

18.6 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).  

18.7 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. 

18.10As penalidades presentes nos editais abrangidos por esta normativa seguirão as seguintes 

determinações: 

18.10.1 O Licenciado que não cumprir os critérios estabelecidos neste Edital, bem como na Legislação 

1.224/1974 – Código de Posturas Municipal será passivo das seguintes sanções: 

a) Advertência formal; 

b) Multa de até 10 salários-mínimos;  

b) Suspensão por 7 dias das atividades; 

c) Cassação do Alvará de Licença e perda do direito de participação na próxima temporada, caso se 

prorrogada a temporada 2022-2023 

d) O não pagamento das parcelas da DAM do referido alvará, será considerado não licenciado.  

 

19. DISPOSIÇÕES FINAIS  

19.1 O comércio de característica sazonal, decorrente do credenciamento dos requerentes, ficará sujeito à 

Fiscalização Municipal, Estadual e Federal, neste caso, exercida diretamente pela Secretaria do Patrimônio 

da União, aplicando-se ao processo toda a legislação vigente.  

19.2 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.  

19.3 Os credenciados deverão atender às normas da Vigilância Sanitária e dos Órgãos de Saúde Federal, 

Estadual e Municipal.  

19.4 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.  
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19.5 Somente poderão iniciar a atividade, os credenciados que tiverem em seu poder o devido Alvará de 

Licença e que tiverem recolhido à Fazenda Municipal a Taxa de Licença para o Comércio Ambulante (T.L.C.A.) 

e demais taxas previstas pela Lei Complementar 007/97 (Consolidação das Leis Tributárias).  

19.6 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.  

19.7 De acordo com o artigo 23 do Código Tributário, o Requerente Classificado terá o prazo de até 15 

(quinze) dias contados da data da ocorrência do fato gerador, para solicitar o cancelamento do Alvará.  

19.8 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. 

19.9 O alvará é um documento individual e intransferível e deverá estar em bom estado (preferencialmente 

plastificado). 

19.10 O licenciado deverá portar o alvará acompanhado do documento de identificação com foto e o 

comprovante de pagamento das respectivas taxas integrais ou parceladas.  

19.11 O alvará poderá ser enviado automaticamente após as taxas pagas via e-mail cadastrado no sistema 

ou poderá ser retirado em qualquer unidade do Pró - Cidadão. 

19.12 O email válido para o recebimento de informações e/ou taxas referentes ao sistema é 

editais.susp2021@pmf.sc.gov.br. 

19.13 O município poderá implementar formas adicionais de fiscalização de alvarás, como Qrcode, 

reconhecimento facial ou uniforme de identificação. 

19.14 A presença do licenciado poderá ser solicitada a qualquer momento pela Superintendência de serviços 

Públicos. 

19.15 Todo contato e dúvidas referentes aos editais desta normativa serão feitos única e exclusivamente 

pelo e-mail editais.susp2021@pmf.sc.gov.br a fim de evitar fraudes e prejuízos entre as partes. 

 

20. CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

 

ATIVIDADE 
DATA DE 

INÍCIO 
DATA DE FIM 

Inscrições 07/11/2022 11/11/2022 

Divulgação da Lista das Inscrições deferidas 16/11/2022 

Prazo de recurso dos inscritos 17/11/2022 

Resultado do recurso da Lista de inscritos 18/11/2022 

Sorteio 24/11/2022 

Divulgação da lista de sorteio 29/11/2022 
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Recurso da lista de sorteados 30/11/2022 

Resultado dos recursos do sorteio 02/12/2022 

Entrega dos documentos após sorteio 05/12/2022 09/12/2022 

Divulgação da lista dos habilitados após análise da 
documentação 

14/12/2022 

Prazo de Recurso 15/12/2022 à 16/12/2022 

Resultado 19/12/2022 

Homologação 20/12/2022 

Início do Alvará 23/12/2022 

 

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, 01 de novembro de 2022. 

 

 

 

 

___________________________ 
Márcio Luiz Alves 

Superintendente Municipal dos Serviços Públicos da 
Secretaria Municipal de Segurança Pública  
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ANEXO I 

Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 013/PMF/SMSP/SUSP/2022 

 

1. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS EDITAL nº 013/2022 

❏ a) Cópia do ato constitutivo, estatuto social publicado de acordo com a Lei Federal n. 6.404, de 
1976, ou contrato social em vigor, devidamente registrado ou Certificado de MEI; 

❏ b) Declaração de candidatura do requerente com a relação do NÚMERO DE CARRINHO(S) e 
PRAIA(S) PRETENDIDA(S), conforme ANEXO IV; 

❏ c) Foto/desenho do modelo do carrinho adotado, para fins de avaliação, considerando o ANEXO 
II; 

❏ d) Cópia do Alvará de Licença de Localização e/ou Funcionamento em nome da pessoa jurídica; 

❏ e) Cópia do Alvará Sanitário da pessoa jurídica; 

❏ f) Documentos referentes à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
f.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

❏

f.2. Prova de quitação com a Fazenda Federal (através da Certidão Conjunta emitida pela 
Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional), Estadual e 
Municipal, da jurisdição fiscal do estabelecimento da pessoa jurídica ou outra equivalente na 
forma da lei; 

❏ f.3. Prova da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa da Justiça do Trabalho (CNDT); 

❏ f.4. Comprovante de regularidade fiscal perante a Seguridade Social. 

 

EU, ____________________________________________________________________________________ 

 

inscrito (a) no CNPJ _______________________________________CPF_____________________________ 

 

DECLARO estar ciente de que a falsidade das declarações por mim firmadas no presente documento poderá 

ensejar sanções civis, e, principalmente, criminais (Art. 299 do Código Penal), além de acarretar na 

inabilitação e/ou cassação da licença para atuação no comércio ambulante e demais sanções já previstas.  

 

Declaro ainda: 

Estar ciente de que na ausência de qualquer dos documentos constantes da lista de documentação 

obrigatória para habilitação serei considerado automaticamente INABILITADO do certame. 

Serem verdadeiras todas as informações inseridas na inscrição e credenciamento; 
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Não ser, para a prática dos atos da vida civil, absolutamente incapaz, relativamente incapaz e/ou legalmente 

impedido por efeito de condenação penal;  

Não ocupar qualquer cargo, emprego, comissão ou vínculo de qualquer espécie com a administração pública 

do município de Florianópolis; 

Não possuir débito aberto com o município de Florianópolis decorrente de alvarás anteriores; 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Assinatura do Participante do Edital 
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ANEXO II 

Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 013/PMF/SMSP/SUSP/2022 

NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS PARA CARRINHO DE CHOPP 

 

Nº PRAIAS VAGAS 
VAGAS 
IDOSOS VAGAS DF 

1 AÇORES 2 1  

2 BARRA DA LAGOA 2  1 

3 
CACHOEIRA BOM 

JESUS 2 1  

4 CAMPECHE 3  1 

5 CANASJURÊ 2   

6 CANASVIEIRAS 3   

7 DANIELA 1   

8 INGLESES 3   

9 JOAQUINA 2   

10 
JURERÊ 

INTERNACIONAL 3 1  

11 JURERÊ TRADICIONAL 2   

12 LAGOA DA CONCEIÇÃO 1   

13 LAGOINHA 2   

14 MORRO DAS PEDRAS 2   

15 NOVO CAMPECHE 2   

16 PÂNTANO DO SUL 1   

17 PONTA DAS CANAS 2   

18 PRAIA BRAVA 2   

19 PRAIA DO FORTE 1   

20 PRAIA MOLE 2   

21 SANTINHO 2   

22 SOLIDÃO 1   

  43 3 2 

TOTAL  48  
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ANEXO III 

Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 013/PMF/SMSP/SUSP/2022 
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ANEXO IV 

Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 013/PMF/SMSP/SUSP/2022 

 

VALORES DAS TAXAS DE COMÉRCIO AMBULANTE PARA A 

TEMPORADA 2022/2023 

 

Modalidade Taxas 

 

CHOPP(carrinho) 

 

 

TLCA (41.1.32) R$ 495,62 

TLULP (42.4.02) R$ 495,62 

TCL (52) R$ 596,77 

T.Exp (21) R$ 80,65 

TLP (43) R$ 123,90 

Total R$ 1.792,56 

 

Legenda 

TLCA: Taxa Licença Comércio Ambulante 

TCL: Taxa de Coleta de Lixo 

T.Exp: Taxa Expediente (Sem o fornecimento de sacos de lixo) 

T.L.U.L.P: Taxa de Licença Utilização de Logradouro Público  

TLP: Taxa de longo prazo 

 

Os valores correspondem ao período de 23 de dezembro de 2022 à 17 de abril de 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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ANEXO V 

Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 013/PMF/SMSP/SUSP/2022 

CANDIDATURA DO REQUERENTE 

REQUERENTE:___________________________________________________________________________ 

CNPJ: __________________________________________________________________________________ 

 

PRAIA VAGAS 
PRAIA 

PRETENDIDA 
Marcar com X 

QUANTIDADE 
PRETENDIDA 

AÇORES    

BARRA DA LAGOA    

CACHOEIRA BOM JESUS    

CAMPECHE    

CANASJURÊ    

CANASVIEIRAS    

DANIELA    

INGLESES    

JOAQUINA    

JURERÊ INTERNACIONAL    

JURERÊ TRADICIONAL    

LAGOA DA CONCEIÇÃO    

LAGOINHA    

MORRO DAS PEDRAS    

NOVO CAMPECHE    

PÂNTANO DO SUL    

PONTA DAS CANAS    

PRAIA BRAVA    

PRAIA DO FORTE    

PRAIA MOLE    

SANTINHO    

SOLIDÃO    
 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Requerente 
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 014/PMF/SMSP/SUSP/2022 

CARRINHO DE VINHOS E ESPUMANTES 

 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA COMÉRCIO AMBULANTE DE VINHOS E ESPUMANTES COM CARRINHO 

NAS PRAIAS DE FLORIANÓPOLIS, PARA A TEMPORADA DE VERÃO 2022/2023. 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, por meio da SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

(SUSP), com sede na Av. Rio Branco 611, Centro, Florianópolis - SC, faz saber que estará recebendo inscrições 

para o comércio ambulante nas praias de Florianópolis, na modalidade que consta no OBJETO deste Edital de 

Credenciamento,referente à Temporada de Verão 2022/2023, para PESSOAS JURÍDICAS, de acordo com o 

artigo 15 da Lei Orgânica do Município de Florianópolis, subsidiariamente com a Lei Federal n. 8.666, de 

1993, a Lei Municipal n. 2.496, de 1986, a Lei Complementar Municipal n. 239, de 2006 e com as 

especificações e condições descritas neste Edital. As inscrições iniciarão dia 07 de novembro de 2022, 

encerrando-se no dia 11 de novemro de 2022. 

 

1. DO OBJETO  

1.1.COMÉRCIO AMBULANTE DE VINHOS E ESPUMANTES: PESSOAS JURÍDICAS. 

 

2. CONDIÇÕES GERAIS  

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

considerados como ÁREA PÚBLICA.  

2.2 As PRAIAS e o NÚMERO DE VAGAS encontram-se especificados no ANEXO II.  

2.3 A inscrição e o Alvará de Licença são INTRANSFERÍVEIS, sendo PROIBIDA A VENDA ou o ALUGUEL DA 

LICENÇA, o que, se confirmado, culminará na cassação do Alvará de Licença, além da aplicação das 

penalidades previstas na Lei n. 2.496, de 1986, entre outras leis pertinentes.  

2.4 Poderão participar deste processo SOMENTE PESSOAS JURÍDICAS, cuja atividade exercida seja 

compatível com o objeto deste Edital de Credenciamento. 

2.5 Não será permitida à mesma pessoa jurídica mais de uma inscrição para exploração de comércio 

ambulante referente ao edital da Temporada de Verão 2022/2023. 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. 

2.6 A Pessoa Jurídica classificada deverá providenciar Atestado de Saúde em nome dos vendedores.  

2.7 Todo requerente está sujeito às condições fixadas neste instrumento convocatório.  
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2.8 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. 

2.9 É permitido o comércio do de Vinhos e Espumantes sem publicidade. 

2.10 Não é permitida a publicidade das marcas dos produtos comercializados nos carrinhos. 

2.11 Fica ciente o participante qye em decorrência de decretação de “CALAMIDADE PÚBLICA” ou “SITUAÇÃO 

DE EMERGÊNCIA” no município de Florianópolis, os editais, bem como o exercício das atividades a qualquer 

tempo, conforme orientação e recomendação do órgãos competentes. 

 

3. DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO ALVARÁ DE LICENÇA 

3.1 Este Edital de Credenciamento tem validade para a Temporada de Verão 2022/2023. 

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

Edital de Credenciamento iniciará em 23 de dezembro de 2022 e terminará em 17 de abril de 2023. 

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.  

 

4. DA INSCRIÇÃO 

4.1 A inscrição é intransferível. 

4.2 Os interessados deverão se inscrever no período de 07de novembro de 2022 à 11 de novembro de 2022. 

4.3 AA inscrição deverá ser realizada presencialmente no teatro da UBRO, com endereço na rua Pedro 

Soares, 15 – Centro de Florianópolis – SC, das 08h às 17h. 

Serão documentos obrigatórios para a inscrição: documento de identificação oficial com foto em nome do 

requerente- RG com foto; CPF em nome do requerente e cópia do comprovante de residência. 

4.5 Será válido como comprovante de residência: cópia do talão atual de água, telefone fixo ou luz com 

validade máxima de três meses oucópia do contrato de locação autenticado em cartório. Quando o 

comprovante estiver em nome de terceiro, o mesmo deverá ser acompanhado de declaração de residência 

reconhecida em cartório. Quando o comprovante estiver em nome do cônjuge, o mesmo deverá ser 

acompanhado de Certidão de Casamento ou declaração reconhecida em cartório que comprove o vínculo. 

4.6 O participante deverá realizar uma única inscrição para temporada 2022/2023. 

4.7 Será indeferido o processo do requerente que não atender aos critérios de inscrição previstos no Edital.  

4.8 Os requerentes deverão informar no processo, no momento da inscrição, a praia e a atividade de seu 

interesse, observadas as vagas constantes do ANEXO II e ANEXO VI, sob pena de ser inabilitado. 

4.9 O não pagamento da taxa de inscrição implicará no cancelamento da inscrição. 
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4.10 Os requerentes inscritos deverão informar corretamente os dados da PESSOA JURÍDICA, inclusive com a 

comprovação da atividade econômica prevista no objeto deste Edital.  

4.11 A inscrição será realizada presencialmente no teatro da UBRO das 08h às 17h. Ao final da inscrição será 

gerada uma tarifa no valor de R$ 80,65 (oitenta reais e sessenta e cinco centavos), 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. 

4.12 No ato da inscrição todas as informações prestadas pelo interessado serão de sua inteira 

responsabilidade, informado neste ato e de acordo com a lei, que a falsidade das declarações firmadas no 

presente cadastro, poderá ensejar sanções civis, e, principalmente, criminais (Art. 299 do Código Penal), 

além de acarretar a inabilitação e/ou cassação da licença para atuação no comércio ambulante e demais 

sanções já previstas. 

4.13 A inscrição só será válida e deferida com o pagamento da DAM emitida na inscrição na data de 

vencimento máxima estipulada. 

4.14 Não haverá nova emissão ou atualização de datas de vencimento da guia DAM referente a inscrição 

4.15A lista das inscrições deferidas será divulgada em no site www.pmf.sc.gov.br no dia 16de novembro de 

2022. 

4.16 O prazo de recurso da lista de inscritos será no dia 17 de novembro de 2022, via portal da Prefeitura 

Municipal de Florianópolis, anexando digitalmente as razões do recurso ao processo de inscrição. 

4.17 O resultado dos recursos será divulgado no dia 18 de novembro de 2022. 

 

5. DA DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA  

5.1 O processo do requerente que não apresentar qualquer dos documentos constantes da lista de 

documentação obrigatória para habilitação será excluído do processo seletivo para o credenciamento.  

5.3 DOCUMENTOS 

a) Cópia do ato constitutivo, estatuto social publicado de acordo com a Lei Federal n. 6.404, de 1976, ou 

contrato social em vigor, devidamente registrado ou Certificado MEI; 

b) Declaração de candidatura do requerente com a relação do NÚMERO DE CARRINHO(S) e PRAIA(S) 

PRETENDIDA(S), conforme ANEXO VI;  

c) Foto/desenho do modelo do carrinho adotado, para fins de avaliação, considerando o ANEXO III;  

d) Cópia do Alvará de Licença de Localização e/ou Funcionamento em nome da pessoa jurídica;  

e) Cópia do Alvará Sanitário da pessoa jurídica;  

f) Documentos referentes à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  

f.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  
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f.2. Prova de quitação com a Fazenda Federal (através da Certidão Conjunta emitida pela Secretaria da 

Receita Federal e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional), Estadual e Municipal, da jurisdição fiscal do 

estabelecimento da pessoa jurídica ou outra equivalente na forma da lei;  

f.3. Prova da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

certidão negativa da Justiça do Trabalho (CNDT);  

f.4. Comprovante de regularidade fiscal perante a Seguridade Social.  

5.4. Será considerada como válida a certidão, pelo prazo de noventa dias contados a partir da data da 

respectiva emissão, quando não apresentar expressamente prazo de validade, exceto se indicada legislação 

específica que disponha diversamente para o respectivo documento. 

5.5 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste Edital, ficam 

obrigadas a apresentar toda documentação exigida no Edital, inclusive as pertinentes à comprovação de 

regularidade fiscal e trabalhista, sob pena de inabilitação.  

 

6. DOS TRIBUTOS DEVIDOS 

6.1 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.  

6.2 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)  

6.3 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. 

6.4 O número de parcelas das taxas municipais não poderá ser superior à data do término da vigência do 

alvará. 

6.5 A não quitação das taxas municipais até o fim da vigência do alvará impossibilitará sua eventual 

prorrogação. 

 

7. DAS VEDAÇÕES 

7.1. É vedada a inscrição neste Edital de Pessoa Jurídica cujos sócios, funcionários ou representantes diretos 

sejam:  

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

colaborador da Comissão de Verão 2022/2023;  

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

7.2. O participante que apresentar inscrição que afronte o disposto nas cláusulas de vedação está 

automaticamente inabilitado. 

7.3 Fica proibido o uso de copos ou taças de vidro. 

 

8. DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO  

8.1 À Superintendência de Serviços Públicos compete análise dos processos, habilitando para sorteio aqueles 

processos que atenderem às disposições do presente Edital de Credenciamento.  

8.2 O método de seleção para o preenchimento das vagas oferecidas será o SORTEIO entre os requerentes 

habilitados, sempre que o total de vagas solicitadas for maior que o número de vagas oferecidas pela 

Prefeitura Municipal de Florianópolis, considerando-se as informações prestadas por meio dos documentos 

constantes nos processos de inscrição.  

8.3 O credenciamento será por meio de SORTEIO e será realizado no dia 24 de novembro de 2022. 

8.4 O sorteio das vagas 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. 

8.5. Não haverá participação presencial dos inscritos no sorteio.  

8.6 O sorteio será realizado ao vivo pelo perfil da Prefeitura no Youtube em plataforma gratuita online de 

sorteio 

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

8.8As vagas oferecidas em cada praia poderão ser distribuídas igualmente entre os requerentes, de acordo 

com o solicitado no ANEXO V. 

8.9 No caso da quantidade de vagas ser maior do que a quantidade de requerentes, aos que solicitarem mais 

de uma vaga, as vagas restantes serão sorteadas de acordo com o ANEXO V. 

8.10 Se a quantidade de vagas não for suficiente para a distribuição entre aos requerentes que a solicitaram 

no ANEXO V, estas serão sorteadas. 

 

9. DA DIVULGAÇÃO DA LISTAGEM DOS SORTEADOS 

9.1 A listagem dos sorteados será disponibilizada no dia 29 de novembro de 2022, no site da Prefeitura 

Municipal de Florianópolis (https://www.pmf.sc.gov.br).  

 

10. DO SORTEIO  

10.1 Os requerentes classificados assumirão, por ordem de inscrição, a numeração correspondente e 

crescente a partir do número “um”.  
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10.2 Após a verificação das vagas a serem sorteadas, estas serão sorteadas por praia,até totalizar o número 

de vagas oferecidas.  

10.3 Todos os requerentes poderão participar de todas as fases do sorteio de acordo com o escolhido no 

formulário, seguido da igual distribuição e após por praia até o preenchimento total das vagas oferecidas.  

10.4 O sorteio será realizado no dia 24 de novembro de 2022. 

10.5 O requerente que não concordar com o resultado da Listagem de Sorteados poderá apresentar recurso 

da decisão no dia 30 de novembro de 2022, mediante apresentação de requerimento com exposição de 

motivos, via site portal da Prefeitura Municipal de Florianópolis. 

10.6 O resultado dos recursos será divulgado em 02 de dezembro de 2022. 

 

11. DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO  

11.1 À Comissão coordenada pela Superintendência de Serviços Públicos cabe a análise dos documentos de 

habilitação dos participantes no presente edital. 

11.2Serão considerados HABILITADOS os participantes que tenham apresentado TODA a documentação 

obrigatória indicada no item neste Edital.  

11.3 A não apresentação por partes dos sorteados de qualquer um dos documentos exigidos nos referidos 

editais acarretará o não credenciamento sendo considerado INABILITADO. 

11.4 Após a data de início da entrega da documentação, os processos serão analisados e se habilitados serão 

encaminhados ao setor responsável para emissão de taxas. 

11.5 A veracidade de toda a documentação apresentada é de inteira responsabilidade do sorteado. 

11.6 A lista dos habilitados após a análise da documentação será divulgada no dia 14 de dezembro de 2022 

no site da Prefeitura, www.pmf.sc.gov.br. 

11.7 O prazo de recurso da lista de habilitados será nos dias 15 de dezembro de 2022 à 16 de dezembro de 

2022, no via portal da Prefeitura Municipal de Florianópolis, anexando digitalmente as razões do recurso no 

processo de inscrição. 

11.8 Serão analisados apenas os recursos encaminhados conforme item 11.8. 

11.9 O resultado dos recursos será divulgado no dia 19 de dezembro de 2022. 

 

12. DA HOMOLOGAÇÃO  

12.1 Uma vez elaborada a Lista dos Habilitados, o resultado será submetido ao Superintendente de Serviços 

Públicos e à Secretaria de Segurança Pública para HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO, no dia 20de dezembro 

de 2022 e posteriormente encaminhado para publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município e no site 

da Prefeitura Municipal de Florianópolis. 

 

13. OBRIGAÇÕES DOS CREDENCIADOS  
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13.1 A atividade deve respeitar rigorosamente o período de funcionamento pré-determinado, qual seja, das 

8 às 20h.  

13.2 Não será permitida a utilização de equipamentos de sonorização.  

13.3 O carrinho a ser utilizado deve apresentar-se em boas condições de uso.  

13.4 O carrinho deve ser devidamente preparado para o comércio antes de iniciar as atividades na faixa de 

areia da praia.  

13.5 O credenciado deverá retirar da praia diariamente, logo após o período de funcionamento, todo 

equipamento utilizado em seu comércio.  

13.6 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.  

13.7 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).  

13.8. 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. 

13.9 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 carrinho deverá estar provido de sacos plásticos para o acondicionamento de seus resíduos 

(lixo).  

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 Autarquia de Melhoramentos da Capital (COMCAP).  

14.3 É proibido o despejo de águas servidas diretamente no meio ambiente.  

14.4  Todo o comércio  deverá, preferencialmente, utilizar copos reutilizáveis e recicláveis. 

 

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.  
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16. DAS REGRAS PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS  

16.1 Os vendedores ambulantes devem apresentar rigoroso asseio pessoal, utilizar uniforme (camiseta), ter 

os cabelos completamente protegidos, unhas sem esmalte, curtas e limpas e não utilizar adornos.  

16.2 Os vendedores ambulantes 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 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 antiferrugem, 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;  

f) Dimensões máximas: 0,8 m (largura) x 1,0 m (altura) x 1,0 m (comprimento).  

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, conforme ANEXO III.  

 

18. PENALIDADES  

18.1 O não cumprimento dos critérios estabelecidos neste Edital de Credenciamento, e o não cumprimento 

da Legislação Municipal que ampara a matéria, poderão acarretar advertência, suspensão temporária da 

atividade, apreensão do material, cassação do Alvará de Licença e/ou multa, dependendo da gravidade da 

infração, em conformidade com a Lei Complementar n. 239, de 2006, entre outras normativas pertinentes. 

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

18.3 O credenciado que não adotar o modelo de carrinho autorizado pela SUSP, exemplos indicados no 

ANEXO III, considerando suas dimensões e modelo, poderá ter o equipamento apreendido.  

18.4 A inobservância dos requisitos gerais para manipulação de alimentos exigidos pela Vigilância Sanitária 

acarretará em pena de advertência, apreensão e/ou inutilização dos produtos e/ou multa.  
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18.5 A ocorrência de infração sanitária grave ou gravíssima acarretará na perda imediata do Alvará de 

licença.  

18.6 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).  

18.7 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. 

18.10As penalidades presentes nos editais abrangidos por esta normativa seguirão as seguintes 

determinações: 

18.10.1 O Licenciado que não cumprir os critérios estabelecidos neste Edital, bem como na Legislação 

1.224/1974 – Código de Posturas Municipal será passivo das seguintes sanções: 

a) Advertência formal; 

b) Multa de até 10 salários-mínimos;  

b) Suspensão por 7 dias das atividades; 

c) Cassação do Alvará de Licença e perda do direito de participação na próxima temporada, caso se 

prorrogada a temporada 2022-2023 

d) O não pagamento das parcelas da DAM do referido alvará, será considerado não licenciado.  

 

19. DISPOSIÇÕES FINAIS  

19.1 O comércio de característica sazonal, decorrente do credenciamento dos requerentes, ficará sujeito à 

Fiscalização Municipal, Estadual e Federal, neste caso, exercida diretamente pela Secretaria do Patrimônio 

da União, aplicando-se ao processo toda a legislação vigente.  

19.2 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.  

19.3 Os credenciados deverão atender às normas da Vigilância Sanitária e dos Órgãos de Saúde Federal, 

Estadual e Municipal.  

19.4 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.  
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19.5 Somente poderão iniciar a atividade, os credenciados que tiverem em seu poder o devido Alvará de 

Licença e que tiverem recolhido à Fazenda Municipal a Taxa de Licença para o Comércio Ambulante (T.L.C.A.) 

e demais taxas previstas pela Lei Complementar 007/97 (Consolidação das Leis Tributárias).  

19.6 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.  

19.7 De acordo com o artigo 23 do Código Tributário, o Requerente Classificado terá o prazo de até 15 

(quinze) dias contados da data da ocorrência do fato gerador, para solicitar o cancelamento do Alvará.  

19.8 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. 

19.9 O alvará é um documento individual e intransferível e deverá estar em bom estado (preferencialmente 

plastificado). 

19.10 O licenciado deverá portar o alvará acompanhado do documento de identificação com foto e o 

comprovante de pagamento das respectivas taxas integrais ou parceladas.  

19.11 O alvará poderá ser enviado automaticamente após as taxas pagas via e-mail cadastrado no sistema 

ou poderá ser retirado em qualquer unidade do Pró - Cidadão. 

19.12 Os e-mails válidos para o recebimento de informações e/ou taxas referentes ao sistema são 

editais.susp2021@pmf.sc.gov.br.  

19.13 O município poderá implementar formas adicionais de fiscalização de alvarás, como Qrcode e 

reconhecimento facial. 

19.14 A presença do licenciado poderá ser solicitada a qualquer momento pela Superintendência de serviços 

Públicos. 

19.15 Todo contato e dúvidas referente aos editais serão feitos única e exclusivamente pelo e-mail 

editais.susp2021@pmf.sc.gov.br a fim de evitar fraudes e prejuízos entre as partes. 

 

20. CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

 

 

 

ATIVIDADE 
DATA DE 

INÍCIO 
DATA DE FIM 

Inscrições 07/11/2022 11/11/2022 

Divulgação da Lista das Inscrições deferidas 16/11/2022 

Prazo de recurso dos inscritos 17/11/2022 

Resultado do recurso da Lista de inscritos 18/11/2022 
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Sorteio 24/11/2022 

Divulgação da lista de sorteio 29/11/2022 

Recurso da lista de sorteados 30/11/2022 

Resultado dos recursos do sorteio 02/12/2022 

Entrega dos documentos após sorteio 05/12/2022 09/12/2022 

Divulgação da lista dos habilitados após análise da 
documentação 

14/12/2022 

Prazo de Recurso 15/12/2022 à 16/12/2022 

Resultado 19/12/2022 

Homologação 20/12/2022 

Início do Alvará 23/12/2022 

 

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, 01 de novembro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 
Márcio Luiz Alves 

Superintendente Municipal dos Serviços Públicos da 
Secretaria Municipal de Segurança Pública  
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ANEXO I 

Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 014/PMF/SMSP/SUSP/2022 

1. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS EDITAL nº 014/2022 

❏
a) Cópia do ato constitutivo, estatuto social publicado de acordo com a Lei Federal n. 6.404, de 

1976, ou contrato social em vigor, devidamente registrado ou Certificado de MEI; 

❏
b) Declaração de candidatura do requerente com a relação do NÚMERO DE CARRINHO(S) e 

PRAIA(S) PRETENDIDA(S), conforme ANEXO IV; 

❏
c) Foto/desenho do modelo do carrinho adotado, para fins de avaliação, considerando o ANEXO 

II; 

❏ d) Cópia do Alvará de Licença de Localização e/ou Funcionamento em nome da pessoa jurídica; 

❏ e) Cópia do Alvará Sanitário da pessoa jurídica; 

❏
f) Documentos referentes à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

f.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

❏

f.2. Prova de quitação com a Fazenda Federal (através da Certidão Conjunta emitida pela 

Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional), Estadual e 

Municipal, da jurisdição fiscal do estabelecimento da pessoa jurídica ou outra equivalente na 

forma da lei; 

❏
f.3. Prova da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa da Justiça do Trabalho (CNDT); 

❏ f.4. Comprovante de regularidade fiscal perante a Seguridade Social. 

 

EU, ____________________________________________________________________________________ 

inscrito (a) no CNPJ _______________________________________CPF_____________________________ 

 

DECLARO estar ciente de que a falsidade das declarações por mim firmadas no presente documento poderá 

ensejar sanções civis, e, principalmente, criminais (Art. 299 do Código Penal), além de acarretar na 

inabilitação e/ou cassação da licença para atuação no comércio ambulante e demais sanções já previstas.  

 

Declaro ainda: 
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Estar ciente de que na ausência de qualquer dos documentos constantes da lista de documentação 

obrigatória para habilitação serei considerado automaticamente INABILITADO do certame. 

Serem verdadeiras todas as informações inseridas na inscrição e credenciamento; 

Não ser, para a prática dos atos da vida civil, absolutamente incapaz, relativamente incapaz e/ou legalmente 

impedido por efeito de condenação penal;  

Não ocupar qualquer cargo, emprego, comissão ou vínculo de qualquer espécie com a administração pública 

do município de Florianópolis; 

Não possuir débito aberto com o município de Florianópolis decorrente de alvarás anteriores; 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Assinatura do Participante do Edital 

 

 

 

 

ANEXO I  

Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 014/PMF/SMSP/SUSP/2022 
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ANEXO II 

Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 014/PMF/SMSP/SUSP/2022 

 

NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS PARA CARRINHO DE VINHOS E ESPUMANTES 

 

Nº PRAIAS VAGAS 
VAGAS 
IDOSOS 

VAGAS 
DEFICIENTES 

1 BARRA DA LAGOA 2   

2 CAMPECHE 2   

3 CANASVIEIRAS 2   

4 DANIELA 1 1  

5 INGLESES 2   

6 JOAQUINA 2   

7 
JURERÊ 
INTERNACIONAL 2   

8 LAGOA DA CONCEIÇÃO 1  1 

9 MORRO DAS PEDRAS 1 1  

10 NOVO CAMPECHE 1  1 

11 PRAIA BRAVA 2   

12 PRAIA DO FORTE 1 1  

13 PRAIA MOLE 2   

  21 3 2 

TOTAL  26  
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ANEXO III 

Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 014/PMF/SMSP/SUSP/2022
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ANEXO IV 

Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 014/PMF/SMSP/SUSP/2022 

 

VALORES DAS TAXAS DE COMÉRCIO AMBULANTE PARA A 

TEMPORADA 2022/2023 

 

Modalidade Taxas 

 

CHOPP(carrinho) 

 

 

TLCA (41.1.32) R$ 495,62 

TLULP (42.4.02) R$ 495,62 

TCL (52) R$ 596,77 

T.Exp (21) R$ 80,65 

TLP (43) R$ 123,90 
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Total R$ 1.792,56 

 

Legenda 

TLCA: Taxa Licença Comércio Ambulante 

TCL: Taxa de Coleta de Lixo 

T.Exp: Taxa Expediente (Sem o fornecimento de sacos de lixo) 

T.L.U.L.P: Taxa de Licença Utilização de Logradouro Público  

TLP: Taxa de longo prazo 

 

Os valores correspondem ao período de 23 de dezembro de 2022 à 17 de abril de 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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ANEXO V 

Parte Integrante do Edital de Credenciamento Nº 014/PMF/SMSP/SUSP/2022 

 

CANDIDATURA DO REQUERENTE 

REQUERENTE:___________________________________________________________________________ 

CNPJ: __________________________________________________________________________________ 

 

PRAIA VAGAS 
PRAIA 

PRETENDIDA 

Marcar com X 

QUANTIDADE 
PRETENDIDA 

BARRA DA LAGOA    

CAMPECHE    

CANASVIEIRAS    

DANIELA    

INGLESES    

JOAQUINA    

JURERÊ INTERNACIONAL    

LAGOA DA CONCEIÇÃO    

MORRO DAS PEDRAS    

NOVO CAMPECHE    

PRAIA BRAVA    

PRAIA DO FORTE    

PRAIA MOLE    

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Assinatura do Requerente 
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2022/PMF/SOMAR 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS, por intermédio da FUNDAÇÃO 

REDE SOLIDÁRIA SOMAR FLORIPA, inscrita no CPNJ n. 41.178.772/0001-03, com sede 

na Rua Padre Lourenço R. de Andrade, n° 180 – Santo Antônio de Lisboa - Florianópolis/SC, 

em conformidade com a Lei Complementar n. 706/2021 e com o que prescreve a Lei nº 

8.666/1993, 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 da campanha intitulada de 

“CAMPANHA DE NATAL SOMAR FLORIPA 2022”, que será lançada no dia 21 de 

novembro de 2022, na oferta, voluntária e gratuita, de espaço dedicado às compras de 

brinquedos a serem doados para a referida campanha. 

 

1 - DO OBJETO   

1.1 O objeto do presente é o de receber propostas de empresas interessadas para, de forma 

individual, voluntária e gratuita, disponibilizar em seu e-commerce ou em sua loja física, espaço 

dedicado às compras de brinquedos a serem doados para a referida campanha; 

1.2 O prazo de validade do presente credenciamento é determinado, exclusivamente para 

participação na campanha intitulada de “CAMPANHA DE NATAL SOMAR FLORIPA 2022” 

a partir de seu início em 21 de novembro de 2022 até o encerramento do recebimento das 

doações, em 5 de dezembro;  

 

2 - DAS CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E INSCRIÇÕES 

2.1 Os pedidos de informações e esclarecimentos ao presente Edital, deverão ser encaminhados 

à FUNDAÇÃO REDE SOLIDÁRIA SOMAR FLORIPA, por escrito, via protocolo, até o dia 

09/11/2022, de segunda a sexta-feira das 13h00 às 18h00 horas, e/ou através do e-mail: 

contato@somarfloripa.com, no mesmo prazo; 

2.2 As inscrições deverão ser apresentadas unicamente por escrito mediante a entrega dos 

documentos obrigatórios para FUNDAÇÃO REDE SOLIDÁRIA SOMAR FLORIPA, de 

segunda a sexta-feira das 13h00 às 18h00 horas, e/ou através do e-mail: 

contato@somarfloripa.com, até o dia 10 de novembro de 2022; 

2.2.1 A referida documentação deverá ser apresentada, 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 da administração pública a exigência do documento original para conferência, 

ou fazê-la diretamente através da internet; 

3.3 As certidões devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se esse 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;  
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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, inclusive de matrizes e filiais, ainda que 

com CNPJ diferentes; 

3.7 A inscrição deverá ser protocolada na condição de Pessoa Jurídica; 

3.8 O proponente deverá informar no ato de inscrição ou até 72 horas ao início do evento os 

nomes dos funcionários que representarão a empresa no contato direto com a FUNDAÇÃO 

SOMAR FLORIPA 

 

4 - DA OFERTA DE ESPAÇO PARA DOAÇÕES DE BRINQUEDOS: 

4.1 Os interessados em fornecer, voluntária e gratuitamente, espaço para doação de brinquedos 

deverão: 

a) Entregar à FUNDAÇÃO SOMAR FLORIPA todos os brinquedos recebidos em doação 

relativos à Campanha, sem retenção ou cobrança de qualquer tipo, em até dois dias úteis após 

o encerramento da campanha. 

b) Providenciar e disponibilizar estrutura adequada (física, híbrida ou on-line) ao 

desenvolvimento da campanha;  

c) Arcar com todas as despesas e eventuais mão de obra envolvida na logística e organização 

interna para apoio na campanha, ficando o Município de Florianópolis isento de qualquer ônus 

e/ou responsabilidade; 

4.2 O Município de Florianópolis deverá:  

a)  Orientar acerca das normas e procedimentos para a implantação, controle, 

condicionalidade, acompanhamento e fiscalização da campanha;  

b) Acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução do objeto;  

c) No âmbito de suas atribuições, prestar todo o apoio necessário com vistas ao integral 

aperfeiçoamento e cumprimento do objeto, 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;  

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 da documentação; 
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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, na 

mesma forma disposta no item 2.2 deste Edital; 

6.4 O resultado do(s) recurso(s) que implique em modificações, alterações ou cancelamento(s) 

do credenciamento serão publicados no Diário Oficial. 

 

7 – DA DOCUMENTAÇÃO  

7.1 O requerimento e a documentação deverão ser protocolados na FUNDAÇÃO REDE 

SOLIDÁRIA SOMAR FLORIPA, de segunda a sexta-feira das 13h00 às 18h00 horas, e/ou 

através do e-mail: contato@somarfloripa.com até o dia 09 de novembro de 2022; 

7.2 O Requerimento de Credenciamento Edital de Chamada Pública (Anexo I) deverá conter 

todas as informações ali solicitadas e ser devidamente assinado com o carimbo da Empresa; 

7.3 O Requerimento de Credenciamento Edital de Chamada Pública deverá estar acompanhado 

dos seguintes documentos:  

7.3.1 Formulário do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, como por exemplo, registro 

do MEI – Microempreendedor Individual. 

7.3.2 Comprovantes de regularidade fiscal dentro da validade (Certidão Negativa de Débitos 

ou positiva com efeito de negativa):  

a) Certidão Negativa de Débito Municipal; 

b) Certidão Negativa de Débito Estadual; 

b) Certidão Negativa de Débito Federal;  

c) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF); 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.  

 

8 – DA ANÁLISE DAS DOCUMENTAÇÕES 

8.1 As documentações serão analisadas pela Comissão de Análise e Critérios de Seleção, 

composta pelos servidores da FUNDAÇÃO SOMAR FLORIPA; 

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 05 (cinco) vagas previstas serão preenchidas pelas empresas credenciadas que 

cumprirem as exigências estabelecidas no presente edital;                    

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 opções de pagamento para a compra dos brinquedos a serem 

doados; 
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b) a proposta que ofertar mais opções de locais ou meios para a compra dos brinquedos a serem 

doados (físicos ou virtuais); 

c) a proposta que ofertar mais visibilidade à Campanha. 

9.3 A critério da Administração Pública poderá haver ampliação do espaço e do número de 

vagas disponíveis 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 permitirá a divulgação da Campanha nos canais das Credenciadas e divulgará 

as Credenciadas nas suas páginas oficiais e veículos de comunicação que divulgarem a 

Campanha; 

10.3 A divulgação a que se refere o item 10.2 só será permitida no decorrer da referida 

Campanha, objeto deste Edital;  

10.4 É expressamente vedada às partes a publicidade de qualquer outra informação não atinente 

à Campanha do credenciamento, especialmente de propagandas e ofertas onerosas em sítios 

oficiais da municipalidade e da vinculação do nome da Prefeitura de Florianópolis com a 

Credenciada fora dos locais de doação de brinquedos, bem como aquelas que ocorram com 

violação ao disposto no artigo 37, §1º, da Constituição Federal, sob pena das sanções previstas 

no item 11;  

 

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 eram 

possíveis evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do artigo 393 do Código Civil.  
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12 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1 O resultado do credenciamento ficará disponível nos autos do processo junto a 

FUNDAÇÃO SOMAR FLORIPA e será publicado no Diário Oficial do Município;  

12.2 O credenciamento será deferido mediante a publicação de portaria da Coordenadoria da 

Fundação; 

12.3 O município de Florianópolis, a qualquer momento, visando o interesse público, poderá 

suspender ou cancelar o presente Chamamento Público e consequentemente a Campanha de 

Natal, 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 desistência deverá ser comunicada, por escrito, à FUNDAÇÃO SOMAR FLORIPA no 

prazo de 72 (setenta e duas) horas que antecede a data do lançamento da Campanha, constando 

os motivos que impossibilitem o cumprimento da oferta de participação; 

12.6 O credenciado assume a responsabilidade pelos atos praticados por seus funcionários, 

agentes, assessores, representantes e qualquer pessoa vinculada aos seus serviços 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 Os casos omissos do presente edital serão solucionados pela Comissão de Análise 

composta pelos servidores da FUNDAÇÃO SOMAR FLORIPA;  

12.9 Constituem Anexos do Presente Edital o Requerimento de Credenciamento de Edital de 

Chamada Pública. 

 

 

BEATRIZ WOLF HARGER SILVEIRA 

Presidente Representativa Voluntária 

 

 

JULIANA GALLIANO VIEIRA 

Coordenadora Executiva 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA 
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À Prefeitura do Município de Florianópolis 

Chamada Pública nº 001/2022/PMF/SOMAR  

 

● Objeto: Participação Campanha de Natal Somar Floripa 2022, para fins de ofertar 

espaço dedicado às compras de brinquedos a serem doados para a campanha, em favor dos 

Munícipes de Florianópolis.  

● Qualificação da parte: (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.  

● Descrição do Projeto: Parceiro da Campanha de Natal Somar Floripa 2022 

● Prazo de execução com início e término: 10/11/2022 a 05/12/2022 (data limite ou até 

o encerramento da Campanha pela FUNDAÇÃO SOMAR). 

● Objeto da parceria: Descrição detalhada da forma de oferta de espaço dedicado às 

compras de brinquedos a serem doados  

● Objetivos Gerais:  

● Objetivos Específicos: 

● Metodologia:  

● Comprovação de Capacidade para executar a parceria: 

● Exigências: 

● Indicação do(s) Responsável(is) Técnico(s) ou Coordenador(es) dos serviços, 

ofertados efetividade do objeto da parceria ou de natureza semelhante. 

 

Florianópolis, [data]. 

 

(assinatura do responsável)  

Nome 
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ANEXO II- REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO EDITAL DE CHAMADA 

PÚBLICA 

A empresa abaixo qualificada requer sua inscrição como credenciado para participar da 

“Campanha Natal Solidário Somar 2022", conforme estabelecido pelo Edital de Chamada 

Publica para Credenciamento nº 001/2022/PMF/SOMAR, anexando ao presente requerimento 

toda a documentação exigida no Edital e declarando o seguinte: 

a) as informações prestadas neste pedido de credenciamento são verdadeiras; 

b) qualquer fato superveniente impeditivo de credenciamento será informado; 

c) conhece os termos do Edital bem assim das informações e condições para o 

cumprimento das obrigações objeto do credenciamento, com as quais concorda; 

d) não se enquadra nas situações de impedimentos previstas no Edital, bem como não 

mantêm vínculo empregatício com a Administração Pública direta e indireta das Esferas 

Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, nem com as empresas subsidiadas ou 

controladas pelos entes Federados; 

e) não se encontra suspenso, nem declarado inidôneo para participar de licitações ou 

contratar com órgão ou entidades da Administração Pública conforme prescreve o $ 2°, Art. 32, 

da Lei 8.666/93; 

f) para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos, conforme disposto no inciso XXXIII, do art. 

7° da Constituição Federal. 

g) 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. 5° da Lei n° 12.846 de 1° de agosto de 2013 

- Lei Anticorrupção. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 

Florianópolis, [data]. 

 

 

Carimbo da empresa e/ou identificação gráfica e assinatura devidamente identificada do 

proponente local da empresa. 
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