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EDITAL Nº 060/2021   

 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA EXPLORAÇÃO TEMPORÁRIA DE 

ATIVIDADE  DE COMÉRCIO AMBULANTE NO BALNEÁRIO DO RIO CAMAQUÃ 

NA CIDADE DE CRISTAL/RS, DURANTE A TEMPORADA 2021/2022 

 

 

MARCELO LUIS KROLOW, Prefeito do Município de Cristal, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das 

atribuições legais, através da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Cultura e Juventude - SMTECJ, 

torno público para conhecimento dos interessados, o presente Edital para credenciamento de comércio 

ambulante na área do Balneário do Rio Camaquã, durante o período de verão 2021/2022, com o objetivo de 

democratizar, diversificar, organizar e dar transparência, conforme segue: 

 

1- OBJETO:  

1.1 Constitui objeto deste Edital a convocação de todos os interessados em exercer legalmente o 

COMÉRCIO AMBULANTE NA ÁREA DO BALNEÁRIO DO RIO CAMAQUÃ, mapa anexo, na 

cidade de Cristal/RS, no período de 25 de dezembro de 2021 a 13 de março de 2022, que desejem obter 

autorização especial para o exercício da atividade econômica neste local.  

 

2 – INSCRIÇÃO:  

2.1 A inscrição deverá ser realizada no Protocolo da Prefeitura Municipal, situada na Rua 07 de Setembro, nº 

177, Cristal/RS, no período de 21 de dezembro a 23 de dezembro de 2021 até às 12h, através da ficha de 

inscrição padrão (Anexo 1), acompanhada de toda a documentação exigida abaixo, de acordo com o 

parágrafo 3º do art. 6º da Lei Municipal 1.440 de 16 de novembro de 2017 em envelope ABERTO:  

 I - Cópia do Documento de Identidade, do CPF, do CNPJ e Contrato Social, quando Pessoa Jurídica; 

 II - Prova de residência no Município; 

 III - Cópia do documento de veículo automotor utilizado, quando for o caso, obedecido o que 

prescreve o parágrafo único do artigo 4º da Lei nº 1.440/17. 

 IV – Certidão negativa de débitos junto a Fazenda Pública Municipal. 

 

2.2 Será realizada, após o protocolo, a conferência dos documentos constantes no envelope para validação e 

conclusão da etapa de inscrição, na Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Cultura e Juventude – 

SMTECJ na presença do proponente. 

 

2.3 É permitida uma só inscrição por proponente, sob pena de desclassificação em qualquer fase deste Edital;  

 

3 - DISPOSIÇÕES GERAIS:  

3.1 Para os efeitos deste Edital, as classes/categorias de vendedores ambulantes são classificadas de acordo 

com a Lei nº 1440/2017, que Regulamenta o Comercio Temporário Ambulante e Eventual no Município. 

 

Tabela Comércio Ambulante no Balneário do Rio Camaquã – Veraneio 2021/2022 

Classe/Categoria de vendedor Nº Vagas Categorias de 

Produtos 

Valor a ser 

pago 

a. Trailer, camionete, caminhão towner e food truck  04 3 100 VRM 

b. Carrocinha e mini trailer  04 2 100 VRM 

c. Carrinhos de picolé ou doces 04 1 10 VRM 
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3.2 O efetivo credenciamento será oficializado após o pagamento da taxa e assinatura do Termo de 

Compromisso para realização das atividades de comércio de alimentos no período estabelecido. 

 

3.3 A inscrição e o credenciamento são pessoais e intransferíveis.  

 

3.4 O Credenciado deverá portar durante todo o período de validade de sua “Autorização de uso de espaço 

público:  

a) Credenciamento emitido pela SMTECJ;  

b) Documento de identificação pessoal com foto;  

c) Declaração de participação no Curso de Capacitação para Manipuladores de Alimentos emitido pela 

Secretaria Municipal de Saúde - SMS e Vigilância Sanitária do Município.  

d) Uniforme adequado à manipulação e venda de alimentos (ex.: toucas, luvas, aventais etc).  

 

4 - SELEÇÃO E CREDENCIAMENTO: O processo de seleção dos inscritos ocorrerá através dos critérios 

dispostos no parágrafo 1º e 2º do artigo 5º da Lei nº 1440/17, primeiramente, preempção, e, se ocorrerem 

vagas por vacância ou desistência do local, sorteio, após averiguação da regularidade dos documentos 

entregues no ato da inscrição.  

 

4.1Também se darão por sorteio os casos previstos na Lei nº 1440/17, onde houver mais interessados do que 

efetivamente o número de vagas disponíveis, ambos os casos do item “4” e “4.1”, do presente Edital, o 

sorteio será realizado no dia 23 de dezembro de 2021, às 14 horas, na sala da Secretaria Municipal de 

Turismo, Esporte, Cultura e Juventude, coordenado pelo Secretário Municipal da SMTECJ e sua equipe, 

sendo que a preferência é do ambulante que: 

a) desenvolveu atividade durante o período de veraneio anterior exercício 2019/2020; 

b) ambulante que apresentar um produto diferenciado;  

 

4.2 Estarão habilitados todos os proponentes inscritos que comprovarem a regularidade dos documentos 

exigidos, estando aptos a participar do ato que definirá os contemplados para o exercício do comércio 

informal conforme o número de vagas disponíveis por classe/categoria de proponente.  

 

4.3 Havendo sobra de vagas entre as classes/categorias de proponentes, as sobras serão redistribuídas para a 

classe/categoria que possuir maior número de inscritos e assim sucessivamente.  

 

4.4 A ausência do habilitado para participar do sorteio no horário previsto não interfere no prosseguimento 

deste Edital, dando-se sequência aos sorteios.  

 

4.5 O processo de sorteio será realizado na presença dos interessados, bem como a lista com a classificação 

dos credenciados será comunicada a todos os presentes.  

 

4.6 Aos classificados que não concordarem com o resultado do sorteio não caberá recurso, uma vez que o 

sorteio é parte integrante do processo de classificação.  

 

4.7 Serão sorteados, 02 (dois) suplentes, por categoria, se houverem classificados inscritos, prevendo os 

casos de desistência ou penalidade pelo titular.  

 

4.8 Os titulares e os suplentes sorteados devem obrigatoriamente participar do Curso de Capacitação para 

Manipuladores de Alimentos oferecido pela Secretaria Municipal de Saúde - SMS e Vigilância Sanitária do 

Município, em data e local a ser divulgado.  

 

4.9 A não participação do selecionado no referido curso o inabilita a vaga, sendo o mesmo substituído pelo 

sucessivo suplente.  
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5 - DA HOMOLOGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:  

 

5.1 Uma vez elaborada a lista com a classificação dos credenciados, de acordo com o número de vagas para 

cada atividade, o resultado será submetido ao Prefeito Municipal de Cristal, que fará a homologação do 

mesmo. O respectivo ato será publicado no site da Prefeitura, www.cristal.rs.gov.br, em até 24 horas após o 

sorteio e no mural da Prefeitura Municipal.  

 

6 - DAS OBRIGAÇÕES DOS PROPONENTES VENCEDORES:  

6.1 Para emissão dos vencedores para o exercício do comércio ambulante previstos neste Edital, os 

selecionados deverão comprovar o pagamento da Taxa, estipulada no item 3.1, a serem pagos na tesouraria 

da Prefeitura Municipal.  

 

6.2 A não comprovação do pagamento pelo classificado resultará na convocação do suplente a partir do dia 

23 de dezembro de 2021 a contar das 14:30h. 

 

6.3 Somente os selecionados poderão exercer a atividade credenciada, sendo vedada a locação, a sublocação, 

a venda ou cessão do direito a qualquer título.  

 

6.4 Os selecionados deverão cumprir rigorosamente com todas as exigências previstas no Licenciamento 

ambiental do Balneário do Rio Camaquã. 

 

7 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  

 

7.1 O não cumprimento dos critérios estabelecidos neste Edital, bem como da legislação municipal que 

ampara a matéria poderá acarretar pena de advertência formalizada através de comunicação, suspensão 

temporária da atividade e apreensão do material.  

 

7.2 A Administração Municipal se reserva no 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, 

caiba aos participantes direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

 

7.3 Após inscrição protocolada é proibida a entrega de novos documentos.  

 

7.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Secretária Municipal de Turismo, Esporte, Cultura e Juventude e 

submetidos à apreciação do Prefeito Municipal em última instância administrativa.  

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Cristal, 

 21 de dezembro de 2021. 

 

 

MARCELO LUIS KROLOW 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Registre-se e publique-se 

 

 

JULIANO GUERREIRO DA SILVA 

Secretário Municipal – SMARH 

http://www.cristal.rs.gov.br/


 
 

P R E F E I T U R A    M U N I C I P A L    D E    C R I S T A L / RS 
 

P
ág

in
a4

 

 

ANEXO I  

 

(Anexo I do Edital nº 060/2021 de Credenciamento) 

 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 

Nome:  

CPF: CNPJ  

Endereço:  

Telefone:  

 

Classificação de tipo de comércio ambulante 

(       ) Trailer, camionete, caminhão towner e food truck 

(       ) Carrocinha e mini trailer. 

(       ) Carrinhos de picolé ou doces 

 

Produtos a serem comercializados (somente 3 categorias): 
a) salgados fritos (ex. pastel, risoles, coxinha, etc.); 

b) petiscos (batatas fritas, picadão, etc.);  

c) bebidas sem álcool;  

d) churrasquinhos;  
e) lanches (ex. cachorro quente, xis e hambúrguer);  

f) crepes (crepes doces e salgados); 

 g) picolés e sorvetes;  

h) doces e confeitaria (trufas, brigadeiros, bolos, etc.);  
i) outros não especificados (detalhar o produto). 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

Cristal, _______ de dezembro de 2021. 

 

 

___________________________________ 

                                                                                                       Assinatura do participante 

 

 

 

Credenciamento para exploração temporária de atividade de comércio ambulante no balneário 

do Rio Camaquã, durante a temporada 2021/2022. 

 


