
       
 
 
 

MUNICÍPIO DE GUARAPARI 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO PREFEITO 

 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 031/2015  
VEÍCULO DE TRANSPORTE TURISTICO 

 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do 

Espírito Santo, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 88, 
Inciso III da LOM - Lei Orgânica do Município, objetivando a implementação de medidas 
de aperfeiçoamento do controle e da fiscalização das atividades econômicas exercidas 
no Município, em absoluta consonância com as normas reguladoras do ordenamento 
urbano, e tendo em vista a necessidade de se estabelecer a base de dados que irá 
viabilizar a definição dos parâmetros para o uso racional da área pública da Orla 
Marítima do Município de Guarapari, nos moldes da legislação em vigor, visando 
atender aos princípios da oportunidade, conveniência, legalidade, defesa do interesse 
público, impessoalidade e isonomia, vem pelo presente Edital CONVOCAR todos os 
interessados, personalidade jurídica devidamente constituída, que exercem ou que 
pretendam exercer a atividade econômica de LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE 
TRANSPORTE TURISTICO EM  na Orla da Praia do Morro, Município de Guarapari, a 
comparecerem nos locais, dias e horários estabelecidos no presente Edital, para 
requererem o CADASTRAMENTO, observados os seguintes procedimentos; 

 
1 – Os interessados ficam convocados para comparecerem 

à Prefeitura Municipal de Guarapari, junto ao Protocolo Geral do Município, situado à 
Rua Alencar Morais de Resende, nº 100, Jardim Boa Vista, no prazo de 10 (dez) dias 
úteis, no período de 04 (quatro) de novembro de 2015 até o dia 14 (quatorze) de 
novembro de 2015, no horário de 12 (doze) às 16 (dezesseis) horas, para requererem o 
cadastramento para exercício da atividade comercial na orla marítima do Município de 
Guarapari. 

 
2 – O cadastramento é obrigatório para todos os 

interessados que pretendam exercer a atividade econômica de locação de veículos de 
transporte turístico em vans, na Orla da Praia do Morro no Município de Guarapari. 

  
3 – Para requerer o cadastramento, o interessado deverá 

comparecer pessoalmente no prazo e local definidos no item 1. deste Edital, munido da 
documentação elencada  no Anexo II  parte integrante desta convocação, sendo 
expressamente vedada sua representação por terceiros, mesmo que por meio de 
procuração. 

 
3.1 – Os interessados deverão apresentar fotocópia da 

documentação obrigatória elencada no Anexo II e da documentação classificatória 
elencada do item 5 desta convocação, acompanhada dos originais para que o Protocolo 
Geral do Município proceda à autenticação dos documentos. 

 
3.2 – A ausência de qualquer documento elencado no 

Anexo IV, parte integrante desta convocação, eliminará automaticamente o interessado. 
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4. – Os interessados deverão retirar no balcão de 
atendimento do Protocolo Geral da Prefeitura, Requerimento Padrão, preenchendo-o 
com todas as informações solicitadas, sem rasura; 

 
4.1. – Após o recebimento do Requerimento Padrão 

devidamente preenchido e da documentação obrigatória, o Protocolo Geral solicitará a 
Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFA a emissão de Documento de Arrecadação 
Municipal – DAM para recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 49,67 (quarenta 
e nove reais e sessenta e sete centavos) equivalente a 15 (quinze) Índices de 
Referência do Município de Guarapari – IRMG, e entregará ao interessado para o 
adimplemento. 

 
 4.2. – Após o conferencia do Requerimento Padrão 

devidamente preenchido, da documentação obrigatória e do DAM devidamente quitado, 
o Protocolo Geral instaurará processo administrativo específico, destinado à análise do 
requerimento. 

 
4.3. – Os interessados apenas poderão exercer a atividade 

na Orla Marítima da Praia do Morro, localidade que possui características técnicas 
compatíveis com o exercício regular da atividade, observada a distribuição racional do 
espaço público, evitando a ocupação excessiva e o desequilíbrio na oferta dos diversos 
tipos de serviços prestados, conforme procedimentos descritos no item 8, deste edital.  

 
4.4. – Após o recebimento do Requerimento Padrão 

devidamente preenchido e da documentação obrigatória, será instaurado processo 
administrativo específico, destinado à análise do requerimento. 

 
5. – Para classificação e seleção dos interessados que 

exercerão suas atividades na Orla Marítima da Praia do Morro, em 03 (três) pontos a 
serem designados pela SEMFIS, sendo permitido apenas um veículo do tipo “VAN” em 
cada ponto, e serão utilizados os seguintes critérios: 
 

I – Antiguidade no exercício da atividade na área de 
atuação; 

 
II – Qualificação e participação de cursos e palestras de 

capacitação na área de atuação. 
 
 
5.1. – São documentos hábeis para comprovação dos 

critérios de classificação e seleção; 
 

I – Antiguidade: Certidão do Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica – CNPJ e Contrato Social e suas respectivas alterações se houver ou 
Requerimento de Empresário ou Certificado da Condição de Microempreendedor 
Individual;  
 

II – Qualificação e participação de cursos e palestras de 
capacitação realizadas nos últimos 24 meses: Diplomas, Certificados ou Declarações 
emitidas pelo Município de Guarapari ou por instituições educacionais legalmente 
constituídas na área de atuação; 
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5.2. – Será atribuída aos critérios de classificação e 

seleção a seguinte pontuação; 
 
I – Antiguidade: 50 (cinqüenta) pontos para cada ano de 

exercício da atividade no Município de Guarapari; 
 

II – Qualificação e participação de cursos e palestras de 
capacitação na área de atuação: 25 (vinte e cinco) pontos para cada título. 

 
6. – Transcorrido o prazo para cadastramento, a Comissão 

Especial de Ordenamento Territorial Urbano e Rural procederá a análise dos 
requerimentos, e observados os critérios previstos neste Edital e na legislação em vigor, 
publicará a ordem classificatória geral e por localidade dos comerciantes habilitados.  
 

6.1. – Após a publicação da ordem classificatória, será 
concedido prazo de 03 (três) dias úteis para interposição de recurso. 
 

6.2. – Transcorrido o prazo para interposição de recurso, a 
Comissão Especial de Ordenamento Territorial Urbano e Rural do Município, órgão 
colegiado, procederá à análise de mérito, e publicará a classificação final. 

 
6.3. – A participação do presente cadastramento não 

pressupõe a garantia de obtenção de licença para exercício da atividade comercial, nem 
gera qualquer direito adquirido. 
 

6.4. – Havendo excedentes de requerimentos, quando 
analisada a disponibilidade de ocupação do espaço público, considerados os grupos 
previstos no item 4.1. deste Edital, os dados do interessado comporão cadastro de 
reserva, que será utilizado em eventuais substituições em função de eventuais 
cancelamentos de licenças concedidas. 

 
7. – A Secretaria Municipal de Fiscalização – SEMFIS 

observando o Anexo I, parte integrante deste Edital, definirá a exata localização dos 
pontos em cada Praia. 

 
8. – Divulgada a classificação final, os interessados 

classificados deverão comparecer no dia 04 (quatro) de dezembro de 2015, às 16:00 
horas, no auditório da Escola Municipal “Florisbela Lino Bandeira” situada à Rod. do Sol 
Nº 1893, Aeroporto, onde será realizada sessão para escolha dos pontos específicos 
para exercício da atividade. 
 

8. 1. – A Sessão de que trata o item 8. será presidida pelo 
Presidente da Comissão Especial de Ordenamento. 

 
8.2. – Na Sessão para escolha dos pontos específicos, o 

Município apresentará a exata localização dos pontos para comercialização dos 
produtos, e observada a ordem classificatória de cada localidade, será iniciado o 
processo de escolha. 

 
8.3. – A Sessão será documentada em ata onde serão 
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registradas todas as ocorrências. 
 
8.4. – O interessado que, por qualquer motivo, estiver 

impedido de comparecer ao local para escolha de vaga, poderá fazê-lo por Procurador 
legalmente habilitado. 

8.5. – O Procurador, previsto no item anterior, deverá 
apresentar no ato da escolha além da procuração documento de identidade com foto. 

 
8.6. – A procuração deverá ser elaborada de acordo com 

os termos previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 654 do código civil, e deverá 
possuir reconhecimento da firma em cartório. 

 
8.7. – Os poderes conferidos ao procurador restringem-se 

apenas à escolha de vaga não cabendo, em hipótese alguma, conferi-los quanto à 
assunção do exercício da atividade. 

 
8.8. – A desistência ou o não comparecimento do 

interessado implicará na sua desclassificação do certame. 
 
8.9. – Ao interessado não será permitida a troca de 

localidade após a efetivação da escolha. 
 
9. – Após o procedimento de escolha das vagas, os 

interessados classificados deverão requerer junto ao Protocolo Geral do Município, 
Licença para o exercício da atividade, que será emitida em documento próprio da 
Municipalidade onde constarão obrigatoriamente os principais dados e informações 
inerentes ao exercício regular da atividade.  

 
9.1. – No ato do requerimento da licença, os interessados 

deverão apresentar (02) duas fotos 3x4 para confecção dos crachás de identificação. 
 
9.2. – A Licença de que trata o item 9. é intransferível, e 

apenas será concedida após a comprovação do recolhimento das taxas previstas na Lei 
Complementar 008/2007 que institui o Código Tributário Municipal, possuindo a validade 
de 1 (um) ano. 
 

10. – A Secretaria Municipal de Fiscalização – SEMFIS 
deverá observar o total de pedidos e a distribuição racional do espaço público para 
expedição das licenças, evitando a ocupação excessiva e o desequilíbrio na oferta dos 
diversos tipos de serviços prestados em área pública. 

 

11 – Os interessados apenas poderão exercer suas 
atividades comerciais exclusivamente na área demarcada pela Secretaria Municipal de 
Fiscalização – SEMFIS para este fim; 

 
11.1 – Aos interessados apenas será permitido estacionar 

um veículo automotor categoria utilitário “van”, devidamente adaptado para o transporte 
de passageiros, conforme padronização técnica do órgão estadual regulador da 
atividade; 

 
11.2 – Os interessados deverão usar, obrigatoriamente, 
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uniforme padronizado, bem como crachá de identificação, conforme arte à ser 
disponibilizada pela Secretaria Municipal de Comunicação - SEMCOS; 

 
11.3 – O exercício da atividade comercial será permitido 

apenas no período compreendido entre as 07 (sete) horas às 19 (dezenove) horas de 
domingo a quinta-feira. 

 
11.4 – É terminantemente proibida a utilização ou cessão 

de mesas, cadeiras, bancos, caixas, ou similares. 
 
11.5 – Não será permitido o estacionamento de reboques, 

na orla, que caracterizem depósito móvel. 
 
11.6 – Ao final da jornada diária de trabalho, os 

comerciantes deverão assegurar a limpeza da área utilizada para o exercício da 
atividade.  

 
11.7– É vedada a utilização de quaisquer equipamentos 

sonoros e a promoção de ações publicitárias na Orla da Praia do Morro. 
 
12. – Após emissão das licenças, verificado o 

descumprimento de qualquer disposição deste edital, fica o infrator sujeito a imposição 
de multa no valor de 200 (duzentos) IRMG. 

 
12.1. – Havendo a primeira reincidência, a multa prevista 

no item 12. será aplicada em dobro. 
 
12.2. – Havendo a segunda reincidência, a multa prevista 

no item 12. será aplicada em triplo e acarretará na cassação imediata da licença. 
 

13. – Os titulares das Licenças deverão observar 
rigorosamente as regras e condições estipuladas no Código de Postura Municipal, no 
Código Sanitário Municipal e nas legislações Estaduais e Federais em vigor. 

14. – Havendo excedentes de requerimentos, quando 
analisada a disponibilidade de ocupação do espaço público, os dados do interessado 
comporão cadastro de reserva, que será utilizado em eventuais substituições em função 
de cancelamento de licenças concedidas. 

 
15. – A participação do presente cadastramento não 

pressupõe a garantia de obtenção de licença para exercício da atividade comercial, nem 
gera qualquer direito adquirido. 
 

16. – Para o cumprimento das formalidades indicadas no 
presente Edital serão observados os seguintes prazos:  
 

I – Período para Requerimento do Cadastramento (04 de 
novembro a 18 de novembro de 2015); 

 
II – Período para Análise dos Requerimentos (19 de 

novembro de 2015); 
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III – Publicação da Classificação Parcial (24 de novembro 

de 2015); 
 
IV – Período para Interposição de Recurso (24 a 27 de 

novembro de 2015); 
 
V – Período para Apreciação dos Recursos (30 de 

novembro de 2015); 
 
VI – Publicação da Classificação Final (1º de dezembro de 

2015); 
 
VII – Sessão para escolha dos pontos específicos (03 de 

dezembro de 2015); 
 
VIII – Período para Requerimento de Licenças (04 a 11 de 

dezembro de 2015). 
 

17. – A participação no recadastramento ou no 
cadastramento importa na concordância dos termos e condições deste Edital. 
 

18. – Os casos omissos ou situações não previstas neste 
Edital serão decididos pela Comissão Especial de Ordenamento Territorial Urbano e 
Rural do Município. 

 
 

 
Guarapari-ES, 04 de novembro de 2015. 

 
 
 
 

 
 

ORLY GOMES DA SILVA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I – REQUERIMENTO PESSOA JURÍDICA 
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ANEXO II – ROL DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS 
 

 
1. PESSOA JURÍDICA 

 
a) Fotocópia do Contrato Social e respectivas alterações se houver; 

b) Certidão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

c) Fotocópia do Cadastro Nacional de Pessoa Física - CPF e RG (Carteira de 

Identidade) dos Titulares da Empresa; 

d) Fotocópia do título de domínio da área ou contrato de locação / arrendamento; 

e) Fotocópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, emitido pelo 

DETRAN em nome do requerente; 

f) Certidão Negativa de Débitos Municipais (Tributos e Exercício do Poder de 

Polícia). 
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