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EDITAL DE CHAMAMENTO SEPTRAN Nº 001/2018 
 

EDITAL Nº 001/2018 DE 
CHAMAMENTO PARA 
RENOVAÇÃO DAS LICENÇAS DOS 
AMBULANTES, LOCAÇÃO DE 
CADEIRAS E OMBRELONES, JET 
BANANA, CACHORRO-QUENTE, 
PIPOCA E CHURROS DE TODAS 
AS PRAIAS DO MUNICÍPIO. 
  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do Espírito Santo, por meio 

da SEPTRAN – Secretaria Municipal de Postura e Trânsito, 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 classificados e que retiraram suas licenças, 

nos EDITAIS NºS 001/2017 (Chachorro-quente, Pipoca e Churros), 002/2017 

(Banana Boat/Jet Banana), 003/2017 (Ambulantes) e 004/2017 (Locação de 

Cadeiras e Ombrelones), a comparecerem para requerer a RENOVAÇÃO DE 

SUAS LICENÇAS no local, dias e horários estabelecidos no presente Edital, 

observados os procedimentos a seguir especificados: 

 

1 – DO OBJETO: 

  

1.1 Constitui objeto deste Chamamento Público a RENOVAÇÃO DAS LICENÇAS 

referentes as atividades de AMBULANTES (Edital nº 003/2017), LOCAÇÃO DE 

CADEIRAS E OMBRELONES (Edital nº 004/2017), BANANA BOAT/JET 

BANANA (Edital nº 002/2017), CACHORRO QUENTE, PIPOCA E CHURROS 

(Edital nº 001/2017) já recadastrados e licenciados nos referidos  Editais. 
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2 – DO LOCAL, DATA E HORÁRIO:  

 

2.1 O requerimento para a renovação da licença deverá ser realizado na sede da 

SEPTRAN - Secretaria de Postura e Transito, situada Rua Josias Ceruti nº 717- 

Praia do Morro, ao lado do DPJ Departamento de Polícia Judiciária, somente para 

os interessados citados no item 1.1. do presente edital. 

 

2.2 O período em que serão recebidos e processados os pedidos de  renovação 

das licenças objetos do presente edital, será de 29 de novembro de 2018 até o 

dia 11 de dezembro de 2018, no horário de 8h30min às 12:00 horas e das 14:00 

horas às 17horas de segunda a sexta-feira, sempre observando-se dias de 

expediente municipal, observando-se o seguinte calendário de atendimento 

para cada categoria: 

 

- RENOVAÇÃO DOS EDITAIS NºS 001/2017 (Chachorro-quente, Pipoca e 

Churros) e BANANA BOAT/JET BANANA (Edital nº 002/2017), nos dias 29/11 até 

30/11; 

 

- RENOVAÇÃO DO EDITAL Nº 004/217 (Locação de Cadeiras e Ombrelones), 

nos dias 3/12 e 04/12; 

 

- RENOVAÇÃO DO EDITAL Nº 003/217 (Ambulantes), nos dias 05/12 a 11/12; 

 

3 – DO REQUERIMENTO: 

 

3.1 No ato de apresentação do requerimento de renovação, o requerente deverá 

apresentar o comprovante do DAM da última licença concedida por meio dos 

Editais de 2017, acompanhada de documento de identidade, CPF e Certidão 

Negativa de Débitos com o Município.  

 

4 – DO PRAZO: 

 

4.1 O prazo de validade da renovação da licença concedida por meio deste Edital, 

será de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação da renovação, podendo 

ser prorrogado, somente em caso de interesse da Administração Pública, 

manifestado e autorizado pelo Exmo. Sr. Chefe do Executivo Municipal. 

 

 

5 – DAS CONDIÇÕES PARA RENOVAÇÃO: 
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5.1. A renovação é obrigatória para todos os licenciados que pretendem continuar 

exercendo a atividade de  AMBULANTES, LOCAÇÃO DE CADEIRAS E 

OMBRELONES, JET BANANA, CACHORRO QUENTE, PIPOCA E CHURROS, 

conforme classificação dos Editais de 2017; 

 

5.2. Os licenciados que terão suas licenças renovadas, deverão seguir as regras 

contidas nos editais nºs 001/2017 (Chachorro-quente, Pipoca e Churros), 

002/2017 (Banana Boat/Jet Banana), 003/2017 (Ambulantes) e 004/2017 

(Locação de Cadeiras e Ombrelones) além das condições de renovação descritas 

a seguir: 

 

5.2.1. NOVAS REGRAS PARA CADEIRAS E OMBRELONES: 

 

5.2.1.1. Os titulares das licenças de LOCAÇÃO DE CADEIRAS E 

OMBRELONES e JET BANANA, deverão exercer a prestação de serviços 

pessoalmente, no seu ponto demarcado pela SEPTRAN, estando de forma 

presencial no horário autorizado pelo presente Edital, qual seja: de 8h às 18h; 

podendo deixar o seu ponto, sob a responsabilidade de outra pessoa, somente no 

período referente ao intervalo de descanso e almoço, que deverá ser sempre no 

horário compreendido entre 12h às 14h. 

 

5.2.1.2. Os titulares das licenças citadas no item anterior, não poderão se ausentar 

do local da prestação de serviço fora dos horários acima citados, sem aviso prévio 

e autorização da SEPTRAN, sendo cabível o pedido de autorização de 

afastamento, somente em razão de acometimento de doença grave, viagem e/ou 

férias.  

 

5.2.1.3. Para o deferimento do pedido de autorização de afastamento/ausência do 

item 5.2.2, os titulares da licença deverão apresentar junto com o requerimento, 

documento comprobatório do motivo da ausência e declaração escrita informando 

que a prestação dos serviços ficará suspensa no seu ponto, durante todo o 

período em que for autorizado o afastamento. 

 

5.2.1.4. Caso haja descumprimento do compromisso assumido na Declaração 

apresentada no item anterior, o titular da licença estará sujeito a perda/cassação 

da licença. 

 

5.2.1.5. Para fins de cumprimento do que estabelece o item 10.2 do Edital nº 

004/2017, no ato de entrega dos crachás deverá ser marcada data e hora para 

fins de vistoria e contagem do material relativo a licença de ombrelones e cadeiras. 
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Os crachás e autorizações, somente serão entregues após serem expedidos 

certificados de vistorias da fiscalização de posturas, podendo ocorrer a negativa 

da renovação caso não seja devidamente aprovada a vistoria. 

 

5.2.2. NOVAS REGRAS PARA CACHORRO-QUENTE: 

 

5.2.2.1. O item 7.1. do Edital nº 001/2017 passa a vigorar com a seguinte redação 

para cachorro-quente: - Será permitida a comercialização conjugada de bebidas 

não alcoólicas em recipientes descartáveis, quais sejam: refrigerantes, água e 

sucos, desde que tais bebidas estejam acondicionadas dentro do veículo de 

cachorro-quente. Assim, fica expressamente proibida a venda de bebidas em 

recipientes de vidro. A infração a tais regras implicam na pena de cassação/ perda 

da licença e recolhimento dos produtos independentemente de notificação, sem 

prejuízo da aplicação da multa citada no item 5.5, 5.6 e 5.7.. 

 

5.2.2.2. O item 7.6 do Edital nº 001/2017 passa a vigorar com a seguinte redação 

para cachorro-quente: A infração a tal regra implicará na pena de cassação/ perda 

da licença e recolhimento dos acessórios utilizados em torno do veículo 

independentemente de notificação. Sendo expressamente proibido, assim 

qualquer tipo de material acessório ou bem móvel ficar em torno na towner que 

caracterize depósito ou venda adicional de produtos. 

 

5.2.2.3. Três dias antes da data marcada para entrega do crachá e da autorização, 

as pessoas que tiverem sua renovação autorizada, deverão comparecer na sede 

da SEPTRAN, para que seja realizada vistoria pela fiscalização de posturas e 

vigilância sanitária, a fim de serem verificadas as condições sanitárias para venda 

dos cachorros-quentes e acondicionamento internos das bebidas, bem como 

também se as plotagens estão de acordo com as regras da PMG, além do estado 

de conservação do veículo. Os crachás e autorizações, somente serão entregues 

após serem expedidos certificados de vistorias da fiscalização de posturas e 

vigilância sanitária, podendo ocorrer a negativa da renovação caso não sejam 

devidamente aprovadas as vistorias. 

  

5.2.3.  NOVAS REGRAS PARA PIPOCA E CHURROS: 

 

5.2.3.1. O item 7.1. do Edital nº 001/2017 passa a vigorar com a seguinte redação 

para pipoca e churros: - Não será permitida a comercialização conjugada de 

quaisquer tipos de bebidas ou quaisquer  outros tipos de produtos que não sejam 

o objeto da licença. Assim, a infração a tal regra implica na pena de cassação/ 

perda da licença e recolhimento dos produtos independentemente de notificação, 
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sem prejuízo da aplicação da multa citada no item 5.5, 5.6 e 5.7.. 

 

5.2.3.2. Dois dias antes da data marcada para entrega do crachá e da autorização, 

as pessoas que tiverem sua renovação autorizada, deverão comparecer na sede 

da SEPTRAN, para que seja realizada vistoria pela fiscalização de posturas e 

vigilância sanitária, a fim de serem verificadas as condições sanitárias para venda 

dos produtos, bem como também se os botijões de gás estão acoplados na parte 

interna do carrinho e se as plotagens estão de acordo com as regras da PMG, 

além do estado de conservação dos carrinhos. Os crachás e autorizações, 

somente serão entregues após serem expedidos certificados de vistorias da 

fiscalização de posturas e vigilância sanitária, podendo ocorrer a negativa da 

renovação caso não sejam devidamente aprovadas as vistorias. 

 

5.2.4.  NOVAS REGRAS PARA AMBULANTES: 

 

5.2.4.1. CATEGORIA - BEBIDAS: 

 

5.2.4.2. Os vendedores de bebidas trabalharão de forma fixa, em pontos a serem 

definidos pela SETRAN, devendo atender quanto as caixas térmicas no tamanho 

de 47 a 380 litros, e observando as seguintes descrições: Exterior em Galvalume 

( Revestimento Metálico com Liga de Alumínio), Pintura em epoxi (tinta a pó), 

Interno em chapa galvalume ( Revestimento Metálico com Liga de Alumínio), Pés 

em Polietileno trazendo beleza e praticidade na higienização, Vazante de água, 

Não enferruja, Isolamento térmico em Poliuretano, Fecho Cadeado, Ideal para 

armazenamento de bebidas e alimentos quentes ou frios, Dobradiças, “mata-

juntas” e guarnições em metal inox, maior reforço e qualidade, além de agregar 

valor estético ao produto. 

 

5.2.4.3. Além da regra acima citada, para as renovações das licenças de bebidas, 

os mesmos ficam obrigados ao cumprimento das seguintes regras: 

 

• os vendedores terão pontos fixos e  cada um terá uma bombona para 

descarte do coco, sendo que tal bombona é de obrigação do licenciado. 

• os vendedores de coco verde ficam obrigados a recolher o resíduo e a 

depositá-lo em locais que a Codeg designar para a coleta, devendo 

tambem fornecer por ocasião do licenciamento,  o nome da empresa do 

fornecedor de coco, endereço, telefone  e cnpj, para fins de fiscalização. 

• Não poderá ser utilizado facão para abertura do coco, sendo autorizado 

pelo município a utilização de furador.  
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5.2.4.4. Um dia antes da data marcada para entrega do crachá e da autorização, 

as pessoas que tiverem sua renovação autorizada, deverão comparecer na sede 

da SEPTRAN, para que seja realizada vistoria pela fiscalização de posturas e 

vigilância sanitária, a fim de serem verificadas as condições sanitárias para venda 

dos produtos, e se as plotagens estão de acordo com as regras da PMG, além do 

estado de conservação das caixas. Os crachás e autorizações, somente serão 

entregues após serem expedidos certificados de vistorias da fiscalização de 

posturas e vigilância sanitária, podendo ocorrer a negativa da renovação caso não 

sejam devidamente aprovadas as vistorias. As caixas deverá conter o crachá que 

será entregue juntamente com o crachá do titula da licença, sendo que tal crachá 

da caixa termina deverá ser colada na mesma para fins de fiscalização. 

 

5.2.4.5. O item 4.3. item I do Edital nº 003/2017 passa a vigorar com a seguinte 

redação para bebidas: - Bebidas em recipientes descartáveis, sendo 

expressamente proibida a venda de bebidas em recipientes de vidro, seja a que 

título for, ficando, ainda permitida a venda das seguintes bebidas adiantes 

descritas: Cerveja em lata, refrigerante em lata, água, água de coco envasada, 

água de coco in natura, sucos em recipientes descartáveis. Os portadores da 

licença de bebidas ficam proibidos de venderem outras bebidas que não estejam 

descritas no presente item, sob pena de pagamento da multa do item 11, 11.1 e 

11.2 do Edital nº 003/2017, além da cassação/ perda da licença e recolhimento 

dos produtos independentemente de notificação, valendo a mesma pena para o 

exercício da atividade em ponto diverso do fixado pela SEPTRAN. 

 

5.2.4.6. Os pontos serão fixados pela SEPTRAN e demarcados no paredão do 

calçadão. 

 

5.3 Não será possível haver alteração na modalidade do licenciamento e nem 

troca de ponto, uma vez que o presente Edital é exclusivamente de renovação das 

licenças de 2017 já concedidas. 

 

5.4 A licença, objeto da renovação, 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. 

 

5.5 A renovação da licença será feita em nome exclusivo da pessoa física do titular 

do licenciamento, para todas as categorias objeto do presente edital. 

 

5.6 As licenças que foram concedidas a pessoas jurídicas inscritas como MEI 

serão renovadas em nome da pessoa física do titular do MEI, ficando, assim, a 
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partir da data de publicação da renovação vinculadas ao CPF do titular, valendo 

tal regra somente para os ombrelones e cadeiras. 

 

5.7. Os crachás que contêm as renovações de licença somente serão assinados 

pela Secretária da SEPTRAN, não tendo validade crachás que não sejam 

assinados pela mesma. 

 

5.8. As camisas conterão o número da licença de cada licenciado, além da 

categoria a que pertence. 

 

6 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

6.1. A Prefeitura municipal de Guarapari se reserva ao direito de anular ou revogar 

o presente Edital, no todo ou em parte, nos casos previstos em lei ou conveniência 

administrativa, técnica ou financeira, sem que por isso, caibam aos participantes 

o direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza; 

 

6.2. Os casos omissos ou situações não previstas neste Edital serão decididos 

pela Comissão Especial de Ordenamento Territorial Urbano e Rural do Município. 

 

 

Guarapari-ES, 26 novembro de 2018. 

 

 

 

CLÁUDIA MARTINS DA SILVA  

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE POSTURA E TRÂNSITO 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.guarapari.es.gov.br/ntmostra.php?id=868##

