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EDITAL NO 082, DE 05 DE OUTUBRO DE 2015. 
 
 

ABRE INSCRIÇÕES PARA MÓDULOS DA BEIRA MAR PARA ALUGUEIS DE CADEIRAS E GUARDA-SÓIS  
NAS  PRAIAS DO MUNICÍPIO DE TORRES PARA AS TEMPORADAS DE 2015/2016, 2016/2017. 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES, com sede na Rua Júlio de Castilhos, nº 707, Torres/RS, neste ato 
representada pela Prefeita Nilvia Pinto Pereira, de acordo com as atribuições constante no artigo 93, VI, da Lei 
Orgânica do Município de Torres, faz saber que estará recebendo inscrições para o aluguel de cadeiras e guarda-
sóis, na modalidade que consta do OBJETO deste Edital de Credenciamento, para a temporada de 2015/2016 e 
2016/2017, cujo certame será executado pela Secretária Municipal de Trabalho Indústria e Comércio - SMTIC. 

 
1 - DO OBJETO 
1.1 - MÓDULO DE ALUGUEL DE CADEIRAS E GUARDA-SÓIS: Aluguéis de cadeiras e guarda-sóis. 
 
2 - CONDIÇÕES GERAIS 
2.1 - Para os efeitos deste Edital de Credenciamento, os terrenos de marinha e seus acrescidos serão 
considerados como área pública, exceto quando legalmente ocupados por particulares;  
2.2 - As praias, o número de vagas e as datas dos sorteios para o exercício do comércio ambulante encontram-se 
especificados no ANEXO I, definidos pela Secretaria Municipal de Trabalho, Indústria e Comércio - SMTIC;  
2.3 - É permitida uma só inscrição por pretendente, sob pena de desclassificação em qualquer fase do processo, 
neste e nos demais Editais de Credenciamento previstos para a temporada 2015/2016, 2016/2017. 
2.4 - Cada Requerente poderá credenciar, a qualquer tempo, até 02 (duas) pessoas físicas, maiores de 18 
(dezoito) anos para auxiliar na execução das atividades de comércio previstas neste Edital, exceto pais, filhos e 
cônjuges declarados na ficha de inscrição que serão credenciados automaticamente; 
2.5 - É vedada a inscrição neste edital de Credenciamento de quaisquer ocupantes de cargo ou emprego na 
Administração pública do Município de Torres, bem como daquelas pessoas que renunciaram a concessão em 
oportunidades anteriores; 
2.6 - A inscrição e o Alvará de Licença são pessoais e intransferíveis, sendo PROIBIDA a VENDA ou o ALUGUEL 
DO PONTO;  
2.7 - Todo vendedor licenciado, deverá portar durante todo o período de trabalho:  
a) Alvará de Licença emitido pela Secretaria da Fazenda; 
b) Documento de identificação pessoal, com foto;  
c) Uniforme (jaleco) de cor branca, conforme modelo apresentado pela Prefeitura, sendo no mínimo 02 (dois) para 
cada funcionário . 
 
3 - DO PERÍODO DA LICENÇA  
3.1 - Este Edital de Credenciamento tem validade para as temporadas de 2015/2016 e 2016/2017;  
3.2 - O prazo de duração dos Alvarás de Licença emitidos para os proponentes classificados, segundo os critérios 
do presente Edital de Credenciamento, será de 121 dias, iniciando-se em 01 de Dezembro com término em 31 de 
março, podendo ser alterado de acordo com a liberação da FEPAM para o uso da faixa da praia. 
3.3 - Os alvarás somente serão liberados, mediante a comprovação do recolhimento dos tributos correspondentes. 
 
4 - DA INSCRIÇÃO, DA DOCUMENTAÇÃO e DO PAGAMENTO  
4.1 - DA INSCRIÇÃO  
a) Os interessados deverão protocolar a documentação obrigatória e a documentação opcional para Habilitação 
em um único ENVELOPE LACRADO no período de 13/10/2015 à 23/10/2015, de segunda à sexta-feira, das 13h 
às 19h,  
b) A protocolização do envelope com a documentação obrigatória para inscrição depende do recolhimento da taxa 
correspondente, a ser obtida junto à Secretaria da Fazenda, localizada na Rua Joaquim Porto, n° 801, Centro, 
Torres/RS, com apresentação do comprovante no processo. 
c) Para fins de habilitação e classificação somente serão considerados os documentos originais ou as cópias 
autenticadas em cartório ou por servidor da Prefeitura Municipal de Torres. 
4.2 - DO ENVELOPE 
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4.2.1 - O envelope contendo a documentação deverá ser opaco, estar lacrado de forma a não permitir sua 
violação e rubricado no fecho, contendo as seguintes indicações no verso: 

 
ENVELOPE– DOCUMENTAÇÃO: 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 
ATIVIDADE DO COMERCIANTE: 
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO INTERESSADO 
ENDEREÇO COMPLETO E TELEFONE 

 
4.3 - DA DOCUMENTAÇÃO  
4.3.1 - DA DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA HABILITAÇÃO 
4.3.1.1 - Deverá ser apresentada, para habilitação, a seguinte documentação: 
a) Cópia do CPF e RG da pessoa física ou do Representante da Pessoa Jurídica; 
a.1) 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 (somente com foto). 
a. 2) Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteira 
de motorista (modelo sem foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem 
documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. 
a.3) Caso a identificação do CPF conste nos documentos informados no item a.1), será dispensada a 
apresentação da cópia do Cartão de CPF.  
b) Cópia do Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI ou do Contrato Social ou de 
outros documentos constitutivos da pessoa jurídica que pretender participar do processo de seleção. 
c) Cópia do COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA: cópia do talão atual de água, telefone fixo ou luz com validade 
máxima de três meses ou cópia do contrato de locação autenticado em cartório. Quando o comprovante estiver 
em nome de terceiro, o mesmo deverá estar acompanhado de declaração de residência reconhecida em cartório. 
Quando o comprovante estiver em nome do cônjuge, o mesmo deverá estar acompanhado de Certidão de 
Casamento ou declaração reconhecida em cartório que comprove o vínculo, em todas as hipóteses os 
documentos deverão estar atualizados;  
d) As pessoas jurídicas deverão apresentar comprovante de endereço comercial, podendo ser a conta de água ou 
de luz, em nome da empresa ou do proprietário da mesma se ela funcionar na própria residência;  
e) CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS, a qual poderá obtida junto ao endereço eletrônico 
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: www.tj.rs.gov.br, inclusive dos representantes das 
pessoas jurídicas;  
f) Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Municipal de Torres, aceitando-se apenas em relação ao IPTU 
certidão positiva com efeito negativo, mas sendo obrigatória a prova da quitação do alvará e taxas no ato do 
credenciamento. 
g) Declaração datada e assinada de sujeição aos termos deste edital de credenciamento, conforme o ANEXO II; 
4.3.1.2 - Toda a documentação (obrigatória e opcional), constante deste edital deverá ser apresentada em 
fotocópia autenticada em cartório ou por servidor da Secretaria de Trabalho, Indústria e Comércio, sob pena de 
desclassificação. 
4.3.2 - DA DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA OS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
4.3.2.1 - Laudo Médico, que deverá atestar a espécie e o grau de necessidades especiais, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, com indicação do nome do 
médico e seu registro no CRM. 
4.3.2.2 - 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. 
4.3.2.3 - Não serão considerados para fins de habilitação nesta categoria os documentos de benefícios de 
invalidez, concedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou qualquer outro órgão público ou privado. 
4.3.2.4 - O requerente que não apresentar qualquer dos documentos da lista de documentação OBRIGATÓRIA, 
será excluído do processo seletivo para o credenciamento. 
4.3.3 - DA DOCUMENTAÇÃO OPCIONAL PARA EFEITO DE PONTUAÇÃO  
4.3.3.1 - A documentação opcional servirá como critério para pontuação, de acordo com o item 5.6: 
a) Cópia de Certificado de Curso de Educação Ambiental, realizado entre os anos de 2010 à 2015; 
b) Cópia de Certificado do Curso de Atendimento ao público, realizado entre os anos de 2010 à 2015; 



Estado do Rio Grande do Sul 
Prefeitura Municipal de Torres 
Secretaria Municipal de Administração e Atendimento ao Cidadão 

 

3 
 

c) Cópia de Certificado do Curso de Empreendedorismo, realizado entre os anos de 2010 à 2015; 
d) Cópia(s) de documento(s) comprobatório de experiência no ramo de comércio objeto deste edital comprovados 
através de documentação emitida pelo departamento competente da prefeitura Municipal de Torres ou documento 
emitido pela Associação dos Alugadores de Cadeiras e Guarda-sóis - ASTRAMAT, devidamente registrado em 
cartório. 
e) Declaração de Credenciamento junto à entidades reconhecidas, para requerentes que tenham filhos ou 
dependentes portadores de Necessidades Especiais sob sua guarda, desde que comprovada a filiação ou a 
dependência, mediante certidão de nascimento ou cópia da sentença judicial;  
f) Declaração de Credenciamento junto à entidades reconhecidas de Deficientes Físicos, comprovando a 
deficiência física do requerente acompanhado de Atestado Médico de Apto ao Trabalho;  
g) Ser morador ou estar estabelecido no Município há mais de 03 (três) anos, a ser comprovado através do item 
4.3.1.1 “C” e “D” e visita de órgão competente da Prefeitura Municipal de Torres. 
4.4 - DO PAGAMENTO  
4.4.1 - A participação dos interessados no objeto do presente Edital de Credenciamento implica no pagamento dos 
tributos municipais incidentes na espécie, conforme previsão contida na Lei 3.724 de 31 de dezembro de 2002 
(Código Tributário Municipal) e demais Legislações esparsas eventualmente aplicáveis, bem como as taxas 
incidentes, a ser comprovado nos termos da cláusula 4.3.1.2. “F”. 
 
5 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E SELEÇÃO  
5.1 - A comissão julgadora será formada por 09 (nove) membros, sendo: 02 (dois) representantes da Secretaria 
Municipal de Trabalho, Industria e Comércio, 02 (dois) representantes da Secretaria Municipal da Fazenda, 01 
(um) representante da Procuradoria do Município, 01 (um) representante da Secretaria do Meio Ambiente, 01 (um) 
representante do Gabinete da Prefeita e 02 (dois) representantes da Associação das atividades objeto deste 
edital. 
5.2 - À comissão julgadora compete a análise e julgamento dos processos, classificando os que atenderem às 
disposições do presente Edital de Credenciamento;  
5.3 - A comissão julgadora analisará e atribuirá pontuação, através das informações nas documentações 
prestadas no processo;  
5.4 - Estarão classificados os proponentes inscritos que obtiverem a maior pontuação até o preenchimento das 
vagas previstas no ANEXO I, incluindo os deficientes físicos;  
5.5 - No caso de empate de pontuação e não havendo proponente com preferência, será realizado sorteio.  
5.6 - Para pontuação serão considerados os seguintes critérios: 
 
 

Documento(s) apresentado(s)  Pontuação  
5.6.1 - Comprovante de experiência no ramo de comércio na mesma atividade 
objeto deste edital 

2,0 PONTOS 
 

5.6.2 – Comprovante de experiência no ramo de comércio em outras atividades 
semelhantes, mas não aquelas constantes no objeto deste edital 

0,5 PONTO  
 

5.6.3 Comprovante de anos de exercício neste município da atividade objeto deste 
edital 

1,0 PONTO POR ANO 
DE ATIVIDADE 
COMPROVADA 

5.6.4 Comprovante de pontualidade anual nos pagamentos das taxas de alvará até 
o ano de 2015 

1,0 PONTO POR ANO 
DE PONTUALIDADE 
COMPROVADA 

5.6.5 - Certificado de Curso de Educação Ambiental (frente e verso) dos anos de 
2010 a 2015.  

1,0 PONTO  

5.6.6 - Certificado de Curso de Atendimento ao Público (frente e verso) dos anos de 
2010 a 2015. 

1,0 PONTO  

5.6.7 - Certificado de Curso de Empreendedorismo (frente e verso) dos anos de 
2010 a 2015. 

1,0 PONTO  

5.6.8 - Declaração de Credenciamento de filho(s) ou dependente(s) portador(es) de 
necessidades especiais sob a guarda do requerente. 

1,0 PONTO 

5.6.9 - Declaração de Credenciamento de Deficientes Físicos, comprovando a 
deficiência física do requerente acompanhado de Atestado Médico de Apto ao 
Trabalho 

1,0 PONTO  

5.6.10 – Comprovante de residência ou Sede no Município há mais de 03 anos, 
conforme item 4.3.3.1 “G” 

2,0 PONTO 
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5.7 - Para fins de comprovação da pontuação do item 5.6.1 serão considerados os seguintes documentos: cópia 
do alvará de localização, certidão da Secretaria Municipal competente, cópia da Carteira de Trabalho; 
5.8 - Para fins de comprovação da pontuação do item 5.6.2 serão considerados os seguintes documentos; cópia 
do alvará de localização, certidão da Secretaria Municipal competente, cópia da Carteira de Trabalho ou cópia dos 
documentos constitutivos de empresa em nome do proponente onde conste seu objeto social; 
5.9 - Para fins de comprovação da pontuação do item 5.6.3 serão considerados os seguintes documentos: cópia 
do alvará de localização ou certidão da Secretaria Municipal competente ou documento emitido pela Associação 
dos Alugadores de Cadeiras e Guarda-sóis - ASTRAMAT, devidamente registrado em cartório. 
5.10 -  Para fins de comprovação da pontuação do item 5.6.4 serão considerados os seguintes documentos: 
extratos ou certidão fornecidos pela Secretaria Municipal da Fazenda do Município de Torres ou cópia dos recibos 
de pagamento da taxa de alvará. 
 
6 - DA HOMOLOGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  
6.1 – Uma vez elaborada a listagem com a classificação dos proponentes de acordo com o número de vagas para 
cada praia e atividade, o resultado será submetido ao Gabinete da Prefeita Municipal, que em conjunto com a 
Secretaria de Trabalho, Indústria e Comércio farão a homologação da mesma e a consequente publicação do ato 
no mural da Prefeitura, no dia 06 de novembro de 2016 e no site da Prefeitura Municipal de Torres.  
 
7 - DOS RECURSOS  
7.1 – As pessoas que não concordarem com sua pontuação após a divulgação da listagem, poderão protocolar 
recurso da decisão no prazo máximo de 3 (três) dias, a contar da data da publicação dos resultados de 
classificação, mediante requerimento protocolado com exposição de motivos através da Diretoria de Atendimento 
ao Cidadão, localizada na Rua Joaquim Porto, n° 801, Centro, Torres/RS. 
7.2 – Apresentado recurso o processo será remetido à Procuradoria, acompanhado dos documentos e demais 
atos praticados durante a apuração da pontuação, para fins de que seja proferido Parecer que subsidiará a 
decisão a ser proferida pela Autoridade competente. 
7.3 – O Prefeito Municipal é a Autoridade competente para julgar os recursos.  
 
8 - DA HOMOLOGAÇÂO DOS PONTOS  
8.1 - A data, horário e o local para a homologação dos pontos dos proponentes classificados será comunicado 
através de divulgação no site http://www.torres.rs.gov.br , encontrando-se fixado no mural da sede da Prefeitura 
Municipal de Torres; 
8.2 – Os interessados serão classificados de acordo com o número de vagas disponíveis, através de uma ordem 
decrescente do mais bem classificado até o proponente que obtiver a menor pontuação; 
8.3 – Os proponentes classificados abaixo do número de vagas disponíveis serão incluídos em cadastro reserva e 
somente obterão a concessão em caso de desistência ou substituição de proponente vencedor; 
8.4 – Em caso de empate, será dado prioridade as Microempresas, Microempreendedores Individuais e Empresas 
de Pequeno Porte, face a disposição contida no art. 44 da LC 123/2006; 
8.5 – Não havendo proponentes com direito de preferência, será realizado sorteio na presença de todos os 
interessados que se fizerem presentes; 
8.6 - Aos classificados que não concordarem com o resultado do sorteio, não cabe contestação, uma vez que o 
sorteio é parte integrante do processo de classificação. 
 
9 – DISTRIBUIÇÃO DOS MÓDULOS À BEIRA MAR 
9.1.- O proponente vencedor que obtiver a melhor pontuação terá direito de escolha do módulo / ponto que 
utilizará para exploração da atividade objeto deste edital, seguindo a opção de escolha pela ordem de 
classificação até o preenchimento de todas as vagas, sempre do melhor classificado até o proponente que obtiver 
a menor pontuação;  
 
10 – OBRIGAÇÕES, RESÍDUOS E HIGIENE  
10.1 – OBRIGAÇÕES DOS PROPONENTES VENCEDORES  
10.1.1 - É obrigatório portar o Alvará de Licença original e legível;  
10.1.2 - Somente o proponente classificado poderá exercer a atividade licenciada, sendo vedada a locação, a 
sublocação ou a venda do Alvará;  
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10.1.3 - A atividade deve respeitar rigorosamente o período de funcionamento pré-determinado, qual seja, das 
7:00 às 22:00 horas; 
10.1.4 - Não será permitida a utilização de equipamentos de sonorização; 
10.1.5 – Os Módulos deverão ser colocados exatamente no local indicado pela Administração, sendo vedada a 
alteração pelo proponente vencedor. 
10.1.6 – Os Módulos deverão ser colocados e retirados por conta do proponente vencedor durante as datas 
indicadas pela Administração; 
10.2 - DOS RESÍDUOS (LIXO):  
10.2.1 - Todo comércio deverá estar provido de quatro lixeiras, duas orgânicas e duas de lixo seco, as quais  
deverão estar providas de sacos plásticos para o acondicionamento de seus resíduos (lixo), devendo depositá-los 
em ponto adequado para a coleta após o expediente;  
10.2.2 - Proibido o despejo de águas servidas diretamente no meio ambiente sem o prévio tratamento;  
10.2.3 - Cada proponente deverá manter rigoroso controle da água servida através de planilha diária de 
comprovação mediante assinatura do representante da Empresa responsável pelo recolhimento. 
 
11 – PENALIDADES  
11.1 - A ocorrência de infração sanitária grave ou gravíssima acarretará na perda imediata do Alvará de Licença. 
11.2 - A venda de produtos não autorizados será considerada infração gravíssima;  
11.3 - A todos os comerciantes, além do estabelecido nos itens acima, ainda serão aplicadas as penalidades 
previstas no Código de Posturas Municipal, Código Municipal de Tributação, Decreto que disciplina o comércio à 
Beira Mar e dá outras providências, bem como demais legislações Municipais, Estaduais e Federais aplicáveis à 
espécie. 
11.4 – Ao proponente classificado que no final da temporada, não retirar os equipamentos e materiais do seu local 
de trabalho, será aplicado o maior valor de multa prevista no Decreto que disciplina o comércio à Beira Mar e dá 
outras providências. 
 
12 - DISPOSIÇÕES FINAIS  
12.1 - O comércio de característica sazonal, decorrente da adjudicação dos proponentes vendedores, ficará 
sujeito à Fiscalização Federal, Estadual e Municipal, aplicando-se ao processo toda a legislação vigente à matéria;  
12.2 - São autoridades para autuar as infrações ambientais, sanitárias e/ou urbanísticas, os Fiscais de Meio 
Ambiente, Fiscais de Vigilância Sanitária ou de Saúde e os Fiscais de Obras e Posturas, respeitando as 
competências de cada cargo; 
12.3 - O não cumprimento dos critérios estabelecidos neste Edital de Credenciamento e no respectivo decreto que 
disciplina o comércio a beira mar e dá outras providências, e o não cumprimento da legislação municipal que 
ampara a matéria, poderá acarretar em pena de advertência formalizada através de comunicação, suspensão 
temporária da atividade, apreensão do material, cassação do Alvará de Licença e/ou multa de acordo com o caso; 
12.4 - A perda da autorização acarretará na substituição do ponto por outro comerciante que estiver na lista de 
espera, já classificado, que deverá ser regularizado;  
12.5 - A Prefeitura Municipal de Torres 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; 
12.6 - Somente poderá iniciar a atividade, o requerente classificado que tiver em seu poder o devido Alvará de 
Licença e ter recolhido à Fazenda Municipal as taxas devidas de acordo com a Legislação Municipal. 
12.7 - Todos os requerentes classificados 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;  
12.08 - Após entrega dos envelopes com a documentação, será proibida a entrega de novos documentos;  
12.09 - Tanto a distância mínima, quanto a localização dos módulos a beira mar deverão respeitar o anexo I; 
12.10 – O modelo das lixeiras segue no anexo 03 ( planilha de localização).  
12.11 - Todo material e/ou equipamento fornecido pela Prefeitura ou pelo patrocinador para uso nas temporadas 
de verão, deverá ser devolvido, em até 3 (três) dias após o encerramento de cada temporada de verão, sob pena 
de multa e indenização. 
12.12 – A Prefeitura fornecerá os adesivos de afixação de mensagem ao módulo, conforme especificado no artigo 
10, parágrafo terceiro e quarto do decreto que disciplina os módulos à beira mar e dá outras providências, bem 
como adesivos de numeração dos módulos e publicidade, esta se houver necessidade; 
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12.13 - Os classificados que, injustificadamente, não retirarem o alvará até 15/12/2015 para exercer a atividade 
requerida, através deste Edital de Credenciamento, terão seu credenciamento cancelado.  
12.14 - Este Edital de Credenciamento está à disposição no site http://www.torres.rs.gov.br ; 
12.15 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Credenciamento;  
12.16 - Calendário: 
 

 
Torres, 05 de outubro de 2015. 
 
 
 

Nilvia Pinto Pereira 
Prefeita Municipal. 

 
 
 

 
 

Inscrições na Secretaria de Trabalho, Industria e Comercio De 13/10/2015 a 23/10/2015 
Resultados: 28/10/2015 
Recursos: 29/10/2015 a 03/11/2015 
Resultados dos Recursos: 06/11/2015 
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ANEXO I  
 
 
 
 
 

PONTOS EM ABERTO: 
 
 

 
Praia Grande – módulo 15-A 
 
Praia da Cal – módulo 44-A 
 
Os pontos poderão ser visualizados através do mapa de localização que se encontra no site www.torres.rs.gov.br 
ou na Secretaria de Trabalho, Indústria e Comércio. 
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ANEXO II  

 
 

(Parte integrante do Edital de Credenciamento Nº82/15) 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL 

 

 
 
 

Eu,_____________________________________declaro para os dev idos f ins,  que tomei  
conhecimento dos termos deste Edi ta l  de Credenciamento e atendere i  in tegra lmente a todas 
as condições e ex igências do presente Edi ta l .  Outross im, in formo que respondere i  pe la  
verac idade das in formações apresentadas e que não ex is te  nenhum fato impedi t ivo à 
par t ic ipar  deste Credenciamento.  
 

Ass im sendo,  para f ins que se f izer  de d i re i to ,  e  por  possuir  poderes legais  para tanto,  
f i rmo a presente.  
 
 
 Local e data. 
 
 

 
NOME DO REQUERENTE OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

Nº do C.P.F ou R.G 
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ANEXO III -  
 
 
 
 
 

MODELO DE LIXEIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


