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O Distrito Federal, por meio da Administração Regional de Taguatinga (RA-III), 
CNPJ: 03.328.439/0001-36, nos termos da Lei n. 6.190, de 20 de julho de 2018 e do artigo 16, 
do Decreto n. 39.769, de 11 de abril de 2019, torna pública para ciência dos interessados, o 
Chamamento Público n. 001/2019, destinado ao credenciamento de pessoas físicas, para fins de 
distribuição inicial e regularização das áreas públicas destinadas à atividade de comércio ou 
prestação de serviços ambulantes na Região Administrativa de Taguatinga/RA-III. 

Os interessados deverão atender às condicionantes deste Edital, da Lei n. 6.190, 
de 20 de julho de 2018 e do Decreto n. 39.769, de 11 de abril de 2019 e apresentar a 
documentação exigida no período de 01/08/2019 a 02/09/2019, das 8h30min às 17h30min, na 
Administração Regional de Taguatinga, localizada na Praça do Relógio, Lote A, Setor 
Central, Taguatinga/DF, CEP: 72010-900. 

  

1. OBJETIVO 

  

1.1 O presente Edital tem por objetivo chamar pessoas físicas que 
exerçam atividade lícita de venda a varejo de mercadorias, por conta própria, interessadas em 
obter autorização para o funcionamento da atividade de comércio ou prestação de serviços 
ambulantes em áreas públicas destinadas desta Região Administrativa de Taguatinga/RA-III. 

1.2 Para tanto, deverão ser observados os dispositivos constantes no presente Edital 
de Chamamento Público 001/2019 - Administração Regional de Taguatinga/DF, na Lei n. 
6.190, de 20 de julho de 2018 e no Decreto n. 39.769, de 11 de abril de 2019. 

  

2. CONDIÇÕES GERAIS E CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE  

  

2.1 São consideradas elegíveis quaisquer pessoas físicas que atendam aos 
requisitos constantes neste Edital de Chamamento Público, na Lei n. 6.190, de 20 de julho de 
2018 e no Decreto n. 39.769, de 11 de abril de 2019. 

2.2 Os interessados deverão observar, além do estabelecido no item 2.1 deste 
Edital, as seguintes condições para requerimento do credenciamento: 

2.2.1 Não ser servidor público ou empregado público ativo da administração direta 
ou indireta federal, estadual, distrital ou municipal; 

2.2.2 Não possuir outra permissão, concessão ou autorização, de qualquer espécie, 
perante a Administração Pública; 

2.2.3 Ser civilmente capaz nos termos dos artigos 1º a 5º da Lei n. 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002, alterada pela Lei n. 13.146, de 06 de julho de 2015; 

2.2.4 Possuir no mínimo 2 (dois) anos de domicílio eleitoral no Distrito Federal; 

2.2.5 Exercer atividade lícita de venda a varejo de mercadorias ou prestação de 
serviços, por conta própria, exceto a comercialização de cigarros ou similares, bebidas em 
garrafas ou qualquer recipiente de vidro, alimentos fornecidos em material pontiagudo ou 
perfurocortante, alimentos e produtos nocivos, perigosos ou impróprios para o consumo; 

2.2.6 Não exercer sua atividade em condições que caracterizem a existência de 
vínculo empregatício com o fornecedor da mercadoria comercializada. 



2.3 Cada ambulante pode combinar a especificação do produto ou serviço a ser 
comercializado em até 3 (três) categorias dentre as seguintes: 

2.3.1 Gênero alimentício; 

2.3.2 Gênero alimentício industrializado; 

2.3.3 Bebida; 

2.3.4 Vestuário; 

2.3.5 Artigo eletrônico, CD e DVD; 

2.3.6 Artigo de papelaria e brinquedo; 

2.3.7 Trabalho artístico, artesanal e manual; 

2.3.8 Serviço estético. 

2.3.9 Outro serviço que se enquadre na categoria de ambulantes prevista no MEI 

2.4 A distribuição inicial da área pública destinada à atividade de comércio ou 
prestação de serviços ambulantes será realizada de acordo com a área pretendida pelo 
interessado e desde que seja devidamente aprovada como área pública destinada pela 
Administração Regional de Taguatinga. Caso exista mais de um interessado para a mesma área 
pública destinada, a distribuição será realizada mediante sorteio. 

2.5 O credenciamento do ambulante não gera direito à obtenção de licenças e 
alvarás provisórios de funcionamento, os quais ficarão condicionados à existência de áreas 
públicas suficientes destinadas à atividade de comércio ou prestação de serviços ambulantes, 
bem como ao preenchimento dos requisitos previstos na Lei n. 6.190, de 20 de julho de 2018 e 
no Decreto n. 39.769, de 11 de abril de 2019. 

  

3. DO REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO  
  

3.1 As pessoas físicas que pretendam se credenciar como ambulantes para 
participar do sorteio de distribuição inicial da área pública destinada desta Região 
Administrativa de Taguatinga deverão protocolizar, junto a Administração Regional de 
Taguatinga, até do dia 02 de setembro de 2019, requerimento de credenciamento no qual 
constem as informações a seguir: 

3.1.1 Qualificação completa do interessado, que permita a identificação da pessoa 
física, especialmente com: nome, identificação (profissão ou ramo de atividade), endereço físico 
e eletrônico, números de telefone, RG e CPF, duas fotos 3x4, a fim de permitir o posterior envio 
de eventuais notificações, informações, erratas e respostas a pedidos de esclarecimentos; 

3.1.2 Indicação da área pública pretendida, com endereço e ponto de referência; 

3.1.3 Indicação da microrregião pretendida; 

3.1.4 Indicação do produto ou serviço a ser comercializado em até 3 (três) 
categorias indicadas no item 2.3 deste Edital; 

3.1.5 Indicação do CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) para 
a atividade ambulante pretendida; 

3.1.6 Indicação dos dias de funcionamento da atividade pretendida; 

3.1.7 Indicação do horário de início e fim de funcionamento da atividade 
pretendida; 

3.1.8 Indicação do tipo de ocupação pretendida (ambulante com ponto fixo ou 
ambulante sem ponto fixo); 



3.1.9 Indicação do registro no cadastro de Microempreendedor Individual - MEI 
(se optante); 

3.1.10 Comprovação do período mínimo de 2 (dois) anos de domicílio eleitoral no 
Distrito Federal mediante apresentação de certidão de quitação eleitoral emitida pelo Tribunal 
Superior Eleitoral, disponível no endereço eletrônico: 
"http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral"; 

3.1.11 Comprovação do tempo de atividade ambulante (para aqueles que já 
exercem atividade ambulante), mediante apresentação de Declaração de 3 (três) pessoas físicas 
ou representantes de pessoa jurídica da localidade em que exerce a atividade ambulante ou 
através de outro meio idôneo de comprovação. 

3.1.12 Comprovante de quitação do carnê Simples Nacional. 

3.2 Os requerimentos deverão ser protocolados em envelope lacrado contendo toda 
a documentação exigida neste Edital, no protocolo da Administração Regional de Taguatinga, 
no endereço Praça do Relógio, Lote A, Setor Central, Taguatinga/DF, CEP: 72010-900, no 
período de 01/08/2019 a 02/09/2019, das 8h30min às 17h30min. 

3.3 Na etiqueta do envelope deverá estar escrito "Chamamento Público n. 001/2019 
- Administração de Taguatinga/DF e constar o nome da pessoa física requerente. O formulário 
para requerimento de credenciamento ambulante (CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2019 - 
Administração Regional de Taguatinga/DF) contido no Anexo I deste Edital deve ser 
devidamente preenchido, assinado e entregue fora do envelope, em duas vias. Uma das vias será 
devolvida ao interessado como comprovante de recebimento. 

3.4 Na análise do requerimento de credenciamento de ambulantes serão indeferidos 
os requerimentos que não apresentarem todas as informações e documentos na forma solicitada 
neste Edital. Não haverá prazo suplementar para complementação de documentos. 

3.5 O formulário para requerimento de credenciamento estará disponível nos 
Anexos I, III, IV, V e VI deste Edital. 

  

4. DO DEFERIMENTO DO CREDENCIAMENTO 

  

4.1 Serão considerados deferidos os requerimentos de pessoas físicas consideradas 
elegíveis na forma dos itens 2 e 3 deste Edital. 

4.2 Os requerimentos serão analisados por uma comissão de 3 (três) membros, 
composta pelo Gerente de Gestão de Território, pelo Diretor de Desenvolvimento e 
Ordenamento Territorial e pelo Coordenador de Desenvolvimento e deferidos 
pelo(a) Administrador(a) Regional de Taguatinga. 

4.3 A lista contendo a relação dos requerimentos deferidos será divulgada no dia 
02/10/2019, às 15 horas, na Administração Regional de Taguatinga e publicada no Diário 
Oficial do Distrito Federal até 5 (cinco) dias após sua divulgação. 

4.4 Do indeferimento do requerimento de credenciamento cabe recurso à Secretaria 
Executiva das Cidades, no prazo de 5 (cinco) dias.  

4.5 O recurso deverá ser protocolizado na Administração Regional de Taguatinga 
no prazo previsto no item 4.3, o qual será imediatamente remetido para apreciação da Secretaria 
Executiva das Cidades; 

4.6 A análise e o julgamento do recurso serão feitos pelo Secretario Executivo 
das Cidades, no prazo de 15 (quinze) dias, o qual dará publicidade do julgamento. 

4.7 O recurso não será conhecido quando interposto: 



4.7.1 Fora do prazo; 

4.7.2 Perante órgão incompetente; 

4.7.3 Por quem não seja legitimado; ou 

4.7.4 Após exaurida a esfera administrativa. 

4.8 O julgamento do recurso pelo Secretário Executivo das Cidades exaure a 
matéria na esfera administrativa. 

4.9 Os recursos julgados procedentes passarão a constar na lista de 
requerimentos de pessoas físicas consideradas elegíveis na forma dos itens 2 e 3 deste Edital. 

  

5. DA DISTRIBUIÇÃO INICIAL DA ÁREA PÚBLICA DESTINADA 

  

5.1  A distribuição inicial da área pública destinada à atividade de comércio ou 
prestação de serviços ambulantes será realizada de acordo com a área pretendida pelo 
interessado e desde que seja devidamente aprovada como área pública destinada pela 
Administração Regional de Taguatinga. Caso exista mais de um interessado para a mesma área 
pública destinada, a distribuição será realizada mediante sorteio de acordo com a microrregião 
indicada pelo interessado. 

5.2 A Administração Regional de Taguatinga enviará, até o dia 02/10/2019, a lista 
com a indicação e classificação das áreas públicas destinadas aos ambulantes para apreciação 
da Secretaria Executiva das Cidades. 

5.2.1 A lista contendo a indicação e classificação das áreas públicas destinadas aos 
ambulantes para apreciação da Secretaria Executiva das Cidades será divulgada no dia 
02/10/2019, às 15 horas, na Administração Regional de Taguatinga e publicada no Diário 
Oficial do Distrito Federal até 5 (cinco) dias após sua divulgação. 

5.2.2 Os interessados considerados elegíveis na forma dos itens 2, 3 e 4 deste 
Edital e que tiverem indicado áreas consideradas áreas públicas de exclusão terão o prazo de 5 
(cinco) dias a contar da divulgação da lista para indicar nova área, desde que a área esteja 
contida na lista classificada como áreas públicas destinadas aos ambulantes;  

5.3 A lista contendo a relação de áreas aprovadas como área pública 
destinada à atividade de comércio ou prestação de serviços ambulantes que serão 
distribuídas mediante sorteio será divulgada até o dia 11/11/2019. 

5.4 Somente participarão do sorteio para distribuição inicial da área pública 
destinada à atividade de comércio ou prestação de serviços ambulantes as pessoas físicas 
consideradas elegíveis na forma dos itens 2, 3 e 4 deste Edital e desde que tenham indicado 
áreas consideradas aprovadas como área pública destinada à atividade de comércio ou prestação 
de serviços ambulantes na forma dos subitens 5.2.2 e 5.3 deste Edital. 

5.5 O sorteio de que trata o subitem 5.1 será realizado no dia 18 de novembro de 
2019, às 19h, no auditório da Administração Regional de Taguatinga. 

5.6 O sorteio será aberto ao público e limitado a capacidade máxima de público 
permitida para o auditório. 

5.7 O sorteio será realizado por lotes consistentes nas seguintes etapas: 

5.7.1 Na primeira etapa serão sorteadas, por lotes, as áreas públicas aprovadas 
como áreas destinadas à atividade de comércio ou prestação de serviços ambulantes desta 
Região Administrativa de Taguatinga que receberão a numeração correspondente ao sorteio em 
ordem crescente; 



5.7.2 Cada lote consistirá na relação de áreas públicas aprovadas como áreas 
destinadas à atividade de comércio ou prestação de serviços ambulantes, definidas por 
microrregiões. As microrregiões serão divididas em Central, Norte e Sul, correspondente à 
respectiva localização da área pública destinada. 

5.7.3 Finda a primeira etapa do sorteio, será divulgada a lista contendo a relação de 
áreas públicas destinadas aos ambulantes e suas respectivas numerações por lotes; 

5.7.4 A segunda etapa consistirá no sorteio, por lotes, das pessoas físicas 
consideradas elegíveis na forma dos itens 2, 3 e 4 deste Edital. A cada pessoa física elegível será 
atribuída a numeração correspondente ao sorteio em ordem crescente, que corresponderá à área 
pública destinada sorteada na primeira etapa; 

5.7.5 O sorteio será realizado por lotes de pessoas, de acordo com a microrregião 
escolhida; 

5.7.6 Terão prioridade na realização do sorteio: 

5.7.6.1 As pessoas físicas que estejam registradas como Microempreendedor 
Individual - MEI de acordo com a Lei Complementar Federal n. 123, de 14 de dezembro de 
2006, as quais serão incluídas no primeiro lote de pessoas e serão sorteadas de acordo com a 
microrregião escolhida; 

5.7.6.2 As pessoas físicas que comprovem 5 (cinco) anos ou mais de exercício da 
atividade ambulante na forma do subitem 3.1.11 deste Edital, as quais serão incluídas no 
segundo lote de pessoas e serão sorteadas de acordo com a microrregião escolhida; 

5.7.7 As demais pessoas físicas consideradas elegíveis na forma dos itens 2, 3 e 4 
deste Edital e que não se enquadrarem nas hipóteses previstas nos subitens 5.7.6.1 e 5.7.6.2 
participarão do terceiro lote de pessoas e serão sorteadas de acordo com a microrregião 
escolhida;  

5.7.8 Todas as etapas do sorteio serão realizadas na mesma data, em sequência. 

5.8 O sorteio da área pública destinada à atividade de comércio ou prestação de 
serviços ambulantes não gera direito à obtenção da autorização de funcionamento, sendo que a 
emissão das licenças e alvarás provisórios de funcionamento ficarão condicionados ao 
preenchimento dos requisitos previstos na Lei n. 6.190, de 20 de julho de 2018 e no Decreto n. 
39.769, de 11 de abril de 2019. 

5.9 Não existindo áreas públicas aprovadas como áreas destinadas à atividade de 
comércio ou prestação de serviços ambulantes suficientes à quantidade de pessoas consideradas 
elegíveis na forma dos itens 2, 3 e 4 deste Edital, será aberto cadastro reserva na ordem 
determinada pelo sorteio de acordo com cada microrregião. 

5.10 Do resultado do sorteio caberá impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias, por 
qualquer pessoa considerada elegível na forma deste Edital. 

5.11 O pedido de impugnação ao resultado do sorteio deverá ser protocolizado na 
Administração Regional de Taguatinga no prazo previsto no subitem 5.10, o qual será 
imediatamente remetido para apreciação da Secretaria Executiva das Cidades; 

5.12 A análise e o julgamento do pedido de impugnação ao resultado do sorteio 
serão feitos pelo Secretario Executivo das Cidades, no prazo de 15 (quinze) dias, o qual dará 
publicidade do julgamento. 

5.13 O pedido de impugnação não será conhecido quando interposto: 

5.13.1 Fora do prazo; 

5.13.2 Perante órgão incompetente; 

5.13.3 Por quem não seja legitimado; ou 



5.13.4 Após exaurida a esfera administrativa. 

5.14 O julgamento do pedido de impugnação pelo Secretário Executivo das 
Cidades exaure a matéria na esfera administrativa. 

5.15 O resultado do sorteio e a homologação do chamamento público serão 
publicados no Diário Oficial do Distrito Federal até 30 (trinta) dias após sua realização. 

5.16 O sorteio terá o prazo de validade de 2 (dois) anos a contar de sua publicação, 
prorrogado por igual período. 

5.17 Findo o prazo estabelecido no item 5.16, a lista correspondente ao cadastro 
reserva será automaticamente cancelada. 

  

6. DA AUTORIZAÇÃO 

  

6.1 Compete à Administração Regional de Taguatinga a concessão de licenças e 
alvarás provisórios de funcionamento para atividade de comércio ou prestação de serviços 
ambulantes, conforme definido no artigo 4º, do Decreto n. 39.769, de 11 de abril de 2019. 

6.1.1 O alvará provisório de funcionamento é concedido, a título provisório, ao 
ambulante que for optante pelo Simples Nacional e enquadrado como MEI e terá validade de 2 
(dois) anos, podendo ser renovado; 

6.1.2 A licença provisória é concedida, a título provisório, ao ambulante que não 
esteja enquadrado como MEI e terá validade de 1 (um) ano, podendo ser renovada uma única 
vez; 

6.1.3 A autorização a ser concedida ao comerciante ambulante é pessoal, 
intransferível e concedida a título provisório, na forma prevista no artigo 15, da Lei n. 6.190, de 
20 de julho de 2018; 

6.2 A pessoa física contemplada com a distribuição da área pública destinada terá o 
prazo de até 30 (trinta) dias a contar da homologação do Chamamento Público 001/2019 - 
Administração Regional de Taguatinga/DF para apresentação da documentação exigida pela Lei 
n. 6.190, de 20 de julho de 2018 e pelo Decreto n.  39.769, de 11 de abril de 2019 para obtenção 
da licença ou alvará provisório de funcionamento para a atividade ambulante. 

6.3 A pessoa física que não preencher os requisitos previstos na Lei n. 6.190, de 20 
de julho de 2018 e no Decreto n. 39.769, de 11 de abril de 2019 para funcionamento da 
atividade de comércio ou prestação de serviços ambulantes na respectiva área pública destinada 
fica automaticamente excluída da lista de credenciamento. 

6.4 Encerrado o prazo estabelecido no item 6.2 sem a apresentação dos documentos 
ou não preenchidos os requisitos na forma do item 6.3, a pessoa física contemplada perderá o 
direito à utilização da área pública destinada à atividade de comércio ou prestação de serviços 
ambulantes, a qual passará imediatamente para o próximo credenciado constante no cadastro 
reserva. 

6.5 Cada ambulante só poderá possuir uma única licença, não podendo o cônjuge, o 
companheiro e os filhos dependentes possuírem outra licença. 

6.6 A atividade de comércio ou prestação de serviços ambulantes com e sem ponto 
fixo não poderá ser exercida no raio de 300 (trezentos) metros entre a área destinada aos 
ambulantes e o comércio de produtos do mesmo gênero. 

  

7. DO PREÇO PÚBLICO 

  



7.1 Concedida a autorização na forma do item 6, fica o ambulante obrigado ao 
recolhimento do preço público mensal devido pela utilização dos espaços públicos para a 
comercialização ou prestação de serviços ambulantes. 

7.2 O preço público cobrado pela utilização dos espaços públicos para a 
comercialização ou prestação de serviços ambulantes será de R$ 6,11 (seis reais e 
onze centavos), por metro quadrado de área pública utilizada, corrigido anualmente com base no 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE. 

7.3 O preço público de que trata este item deverá ser pago até o quinto dia útil de 
cada mês mediante boleto bancário a ser emitido pela Administração Regional de Taguatinga. 

7.4  Nos termos do artigo 7º, da Lei n. 6.190, de 20 de julho de 2018, o ambulante 
optante pelo Simples Nacional fica isento de qualquer cobrança em relação a utilização do 
espaço urbano feita pela Coordenadoria das Cidades. 

  

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

8.1  A Administração Regional de Taguatinga poderá, a qualquer tempo, mediante 
decisão devidamente fundamentada, revogar o presente Edital e os atos dele decorrentes, no 
todo ou em parte, ou anulá-los por vício de legalidade, sem que isso implique direito a 
indenização ou reivindicação de qualquer natureza. 

8.2 As informações públicas disponíveis para a realização do requerimento para 
credenciamento de pessoas físicas, para fins de distribuição inicial e regularização das áreas 
públicas destinadas à atividade de comércio ou prestação de serviços ambulantes na Região 
Administrativa de Taguatinga/RA-III são as constantes deste Edital e seus respectivos anexos. O 
presente Edital será divulgado no sítio da Administração Regional de Taguatinga na internet e 
no Diário Oficial do Distrito Federal. 

8.3 Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o 
vencimento cair em dia em que não houver expediente ou se este for encerrado antes da hora 
normal. 

8.4 Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo. 

8.5 As alterações deste Edital serão publicadas no Diário Oficial do Distrito 
Federal e no sítio da Administração Regional de Taguatinga na internet, ficando os interessados 
responsáveis pelo seu acompanhamento. 

8.5 Os casos omissos serão resolvidos pelo(a) Administrador(a) Regional de 
Taguatinga, mediante supervisão da Secretaria Executiva das Cidades. 

  

  

Taguatinga/DF, 01 de agosto de 2019. 

KAROLYNE GUIMARÃES DOS SANTOS BORGES 

  
  

  
  



ANEXO I - FORMULÁRIO PARA REQUERIMENTO DE 
CREDENCIAMENTO AMBULANTE  

(CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2019 - Administração Regional de 
Taguatinga/DF) 

  

1. Dados do interessado: 
  

1.1 Nome: 
____________________________________________________________________
_____ 
1.2 Nacionalidade: 
__________________________________________________________________ 

1.3 Data de Nascimento: ______________________   

1.4 Documento de Identidade: _________________  1.5 Órgão emissor: 
_______________________ 

1.6 CPF: 
____________________________________________________________________
_______ 
1.7 Título de Eleitor: ________________________________ Data de emissão: 
__________________ 
1.7 Estado Civil: 
____________________________________________________________________
_ 

1.8 Filiação: 
____________________________________________________________________
____ 

1.9 Endereço: 
____________________________________________________________________
___ 

____________________________________________________________________
_______________ 

1.10 Cidade: ________________________ 1.11 UF __________ 1.12 CEP: 
_______________________ 

1.13 Telefone fixo: (   ) _________________ 1.14 Telefone Celular: (    ) 
__________________________ 

1.15 Email: 
____________________________________________________________________
______ 

  

2. Informações Complementares: 
  



2.1 Possui permissão, concessão ou autorização, de qualquer espécie, perante a 
Administração Pública? 

(    ) Sim  (    ) Não 

  
2.2 É servidor público ou empregado público ativo da administração direta ou 
indireta federal, estadual, distrital ou municipal? 
(    ) Sim  (    ) Não 

  
2.3 É empresário, ou sócio de sociedade empresária ou de sociedade simples? 

(    ) Sim  (    ) Não 
  

2.4 Em caso de resposta positiva no item 2.3, a atividade é exercida exclusivamente 
em quiosque ou trailer? 

(    ) Sim  (    ) Não 
  

2.5 É pessoa com deficiência? 

(    ) Sim  (    ) Não 

  
2.6 É civilmente capaz nos termos dos artigos 1º a 5º da Lei n. 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002, alterada pela Lei n. 13.146, de 06 de julho de 2015? 
(    ) Sim  (    ) Não 

  
2.7 Possui no mínimo 2 (dois) anos de domicílio eleitoral no Distrito Federal? 

(    ) Sim  (    ) Não 
  

2.8 A atividade de venda a varejo de mercadorias ou prestação de serviços será 
realizada por conta própria? 

(    ) Sim  (    ) Não 

  

2.9 Haverá comercialização de cigarros ou similares, bebidas em garrafas ou qualquer 
recipiente de vidro, alimentos fornecidos em material pontiagudo o perfurocortante, 
alimentos e produtos nocivos, perigosos ou impróprios para o consumo? 
(    ) Sim  (    ) Não 

  
2.10 Possui registro como Microempreendedor individual - MEI? Em caso positivo 
informar o número. 
(    ) Sim  (    ) Não   Número do registro: 
__________________________________________________ 



  

3. Especificação do produto ou serviço a ser comercializado em até 3 (três) categorias 
dentre as seguintes: 

  
(     ) Gênero alimentício; 

(     ) Gênero alimentício industrializado; 
(     ) Bebida; 

(     ) Vestuário; 
(     ) Artigo eletrônico, CD e DVD; 

(     ) Artigo de papelaria e brinquedo; 
(     ) Trabalho artístico, artesanal e manual; 

(     ) Serviço estético 

(    ) Outro serviço que se enquadre na categoria de ambulantes prevista no MEI 

  
3.1 Indicação da área pública pretendida, com endereço e ponto de referência: 

____________________________________________________________________
_____________________ 

  
3.2 Indicação da microrregião pretendida: 

(    ) Central 
(    ) Norte 

(    ) Sul 
  

3.3  Indicação do CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) para 
a(s) atividade(s) ambulante pretendida: 

____________________________________________________________________
_____________________ 

  

3.4 Indicação dos dias de funcionamento da atividade pretendida: 
___________________________________ 
  

3.5 Indicação do horário de início e fim de funcionamento da atividade pretendida: 
_____________________ 

  
3.6 Indicação do tipo de ocupação pretendida: 

(    ) Ambulante sem ponto fixo 
(    ) Ambulante com ponto fixo        



  

3.7 Exercício por meio de: 

  

(     ) Carrocinha; 
(     ) Caixa a tiracolo; 

(     ) Isopor ou similar; 
(     ) Trailer; 

(     ) Barraca; 
(     ) Motorizado; 

(     ) Outro meio ____________________________ 
                          

4. Declaração de Responsabilidade: 

  

Declaro que conheço e preencho os requisitos constantes neste Edital e na legislação 
vigente. Estou ciente de que o credenciamento do ambulante não gera direito à 
obtenção de licenças e alvarás provisórios de funcionamento, os quais 
ficarão condicionados à existência de áreas públicas suficientes aprovadas como áreas 
destinadas à atividade de comércio ou prestação de serviços ambulantes, bem como 
ao preenchimento dos requisitos previstos na Lei n. 6.190, de 20 de julho de 2018 e 
no Decreto n. 39.769, de 11 de abril de 2019. Declaro que, caso selecionado, 
atenderei as normas de acessibilidade de pedestres e aos sistemas de circulação, as 
condicionantes ambientais, a legislação urbanística, a preservação de faixas de 
domínio de rodovias, as redes de infraestrutura e prestação de serviços públicos, a 
preservação de Brasília como patrimônio cultural da humanidade. Declaro que 
atenderei as normas de segurança sanitária e de preservação contra incêndio e pânico. 
Declaro que, caso selecionado, não exercerei a atividade de comércio ou prestação de 
serviços ambulantes no raio de 300 (trezentos) metros entre a área destinada e o 
comércio de produtos e serviços do mesmo gênero. Declaro ainda que entrego o 
envelope lacrado com toda a documentação exigida e que os documentos 
apresentados conferem com o original. Estou ciente de que a declaração diversa da 
realidade constitui crime, sujeita às sanções penais, civis e administrativas. 

 
  

Taguatinga/DF, ____/____/_____. Assinatura do Requerente: 
_________________________________________ 

  
Servidor responsável pelo recebimento: 
___________________________________Matrícula: _______________  

Data: _____________ 

  
  



ANEXO II -  RELAÇÃO DE DOCUMENTOS 

(CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2019 - Administração Regional de 
Taguatinga/DF) 

  
  

1.  Registro de Identidade CIRG; 
2. Cadastro de Pessoa Física CPF; 

3. Registro de Microempreendedor individual - MEI (optante); 
4. Comprovante de endereço no nome do requerente ou declaração; 

5. Comprovante de 2 anos de domicílio eleitoral no Distrito Federal 
(http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral); 

6. Comprovação do tempo de atividade ambulante (para aqueles que já 
exercem atividade ambulante), mediante apresentação de Declaração de 3 (três) 
pessoas físicas ou representantes de pessoa jurídica da localidade em que exerce a 
atividade ambulante ou através de outro meio idôneo de comprovação. 

7. Duas fotos 3x4; 

8. Comprovante de quitação do carnê Simples Nacional. 

  
Os documentos devem ser apresentados em cópia simples junto ao 

formulário devidamente preenchido e colocados em envelope lacrado. Na etiqueta do 
envelope deverá estar escrito "Chamamento Público n. 001/2019 - Administração de 
Taguatinga/DF” e constar o nome da pessoa física requerente. O formulário para 
requerimento de credenciamento ambulante (CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2019 
- Administração Regional de Taguatinga/DF) contido no Anexo I deste Edital deve 
ser devidamente preenchido, assinado e entregue fora do envelope, em duas vias. 
Uma das vias será devolvida ao interessado como comprovante de recebimento. 

  

  

  



ANEXO III - DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA 
(CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2019 - Administração Regional de 

Taguatinga/DF) 

  
  

Eu, 
_____________________________________________________________, 
portador(a) do CPF __________________________, e do RG 
_____________________, declaro para os devidos fins legais que no momento sou 
isento(a) de Imposto de Renda. 

Por ser a expressão  da verdade, firmo a presente declaração, para que 
produza os efeitos legais. 

  

Taguatinga/DF, ___________ de _________________ 2019. 
  

  

_________________________________________________________ 

Assinatura 
  

  
  



ANEXO IV - DECLARAÇÃO NEGATIVA DE OCUPAÇÃO DE ÁREA 
PÚBLICA 

(CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2019 - Administração Regional de 
Taguatinga/DF) 

  

  
Eu, 

________________________________________________________________, 
portador(a) do CPF __________________________, e do RG 
_____________________, declaro que não possuo cessão, concessão, permissão ou 
autorização de uso de nenhuma área pública do Distrito Federal, para fins comerciais. 

Por ser a expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade pelas 
declarações acima, sob pena da lei, assino a presente declaração para que produza 
seus efeitos legais. 

  

Taguatinga/DF, ___________ de _________________ 2019. 

  

  
_________________________________________________________ 

Assinatura 
  

  
  



ANEXO V - DECLARAÇÃO NEGATIVA DE OCUPAÇÃO DE CARGO, 
EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA 

(CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2019 - Administração Regional de 
Taguatinga/DF) 

  

  
Eu, 

________________________________________________________________, 
portador(a) do CPF __________________________, e do RG 
_____________________, declaro não ser servidor ou empregado público ativo da 
Administração Pública Direta, Indireta, Federal, Estadual, Distrital e Municipal. 

Por ser a expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade pelas 
declarações acima, sob pena da lei, assino a presente declaração para que produza 
seus efeitos legais. 

  

Taguatinga/DF, ___________ de _________________ 2019. 

  

  
_________________________________________________________ 

Assinatura 
  

  
  



ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA 
(CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2019 - Administração Regional de 

Taguatinga/DF) 

  
  

Eu, 
________________________________________________________________, 
portador(a) do CPF __________________________, e do RG 
_____________________, declaro para os devidos fins de comprovação, que sou 
residente e domiciliado no endereço 
____________________________________________________________________
_______, CEP______________, na Cidade ______________________________, UF 
_______________________, conforme cópia de comprovante anexo. 

Por ainda estar ciente de que a falsidade da presente declaração pode 
implicar na sanção penal prevista no art. 299 do Código Penal. 

  

Taguatinga/DF, ___________ de _________________ 2019. 

  
  

_________________________________________________________ 
Assinatura 

  
  

  
  



ANEXO VII - CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO 
(CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2019 - Administração Regional de 

Taguatinga/DF) 

  

ETAPA DATA 

Prazo para impugnação do Edital 02/07/2019 a 
15/07/2019 

Apresentação do formulário para requerimento de credenciamento do 
ambulante devidamente preenchido (Anexos I, III, IV, V e VI) e das 
cópias da documentação exigida (Anexo II) 

01/08/2019 a 
02/09/2019 

Resultado dos requerimentos deferidos, envio e divulgação da lista 
com a indicação e classificação das áreas públicas destinadas aos 
ambulantes para apreciação da Secretaria Executiva das Cidades.  

02/10/2019 

Prazo para interposição de recurso contra a decisão de indeferimento e 
prazo para indicação de nova área pública em caso de indicação de 
área considerada de exclusão 

08/10/2019 a 
14/10/2019 

Resultado do julgamento dos recursos  30/10/2019 

Divulgação da lista contendo a relação de áreas aprovadas como área 
pública destinada à atividade de comércio ou prestação de serviços 
ambulantes que serão distribuídas mediante sorteio  

11/11/2019 

Realização do sorteio público para distribuição inicial das áreas 
públicas destinadas à atividade de comércio ou prestação de serviços 
ambulantes na Região Administrativa de Taguatinga/RA-III 

18/11/2019 

Impugnação ao resultado do sorteio 19/11/2019 a 
25/11/2019 

Resultado do julgamento da impugnação ao resultado do sorteio 11/12/2019 

Homologação do Chamamento Público n. 001/2019 - Administração 
Regional de Taguatinga/DF e publicação do resultado final da 
distribuição das áreas públicas destinadas aos ambulantes 

18/12/2019 

Apresentação da documentação exigida pela Lei n. 6.190, de 20 de 
julho de 2018 e pelo Decreto n.  39.769, de 11 de abril de 2019 para 
obtenção da licença ou alvará provisório de funcionamento para a 
atividade ambulante, para aqueles contemplados com a distribuição 
das áreas públicas destinadas. 

 

18/01/2020 

          
 


