ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN - CNPJ Nº 08.096.570/0001-39
AV. CEL. MARTINIANO, 993

EDITAL DE CREDENCIAMENTO
CONCESSÃO DE USO ESPAÇO PÚBLICO
O MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN, inscrito no CNPJ/ MF sob o n° 08.096.570/0001-39, com sede
na Av. Cel. Martiniano, nº 993, Centro, CEP 59.300-00, Caicó-RN, através da SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO torna público por meio do Decreto 527/2017 que
estará aberto CREDENCIAMENTO, visando a participação de pessoas físicas ou jurídicas
interessadas na exploração comercial de determinadas áreas no Complexo Turístico Ilha
de Sant’ana, nas condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
AÇÕES
DATA
Recebimento de envelopes contendo
03/02 a 10/02 de Fevereiro de 2017
documentação necessária.

HORÁRIO
07:00 as 13:00

1 - DO PREÂMBULO
1.1 - O Município de Caicó/RN CONVIDA os interessados a apresentarem propostas para a
possível utilização do solo urbano, na cidade de Caicó/RN, conforme especificações contidas
neste Edital.
2 - OBJETO
2.1 – Constitui objeto da presente Permissão o uso precário e a título oneroso de espaço público –
Solo Urbano do Complexo Ilha de Sant’ana, para exploração e realização dos festejos referentes
ao carnaval 2017, do município de Caicó/RN, de acordo com o Decreto 527/2017.
3 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 – Poderá participar deste certame qualquer pessoa física ou jurídica, que satisfaça a todas as
exigências acerca das especificações e normas presentes no decreto e neste edital.
3.2 – As pessoas interessadas na concessão dos espaços, deverão possuir estrutura própria, a ser
comprovada por meio documental ou mediante fiscalização por parte do município, informando o
endereço da localidade onde se encontra o equipamento.
4- DA DOCUMENTAÇÃO DO SOLICITANTE
4.1. Para a participação neste CREDENCIAMENTO, o solicitante deverá apresentar, nos
termos estabelecidos neste Edital, os seguintes documentos:
4.1.1 HABILITAÇÃO
4.1.2-Pessoa Física
a) Cópia autenticada da Carteira de Identidade e do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
b) Comprovante de residência atualizado;
4.1.3- Pessoa Jurídica
a) Cópia do contrato social, registrado e com suas alterações, conforme o caso;
b) Cópia do documento de identidade e do CPF do (s) representante (s) legal (ais) da entidade;
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c) Cópia dos documentos pessoais de todos os sócios, quando for o caso: documento de
identidade, CPF e comprovante de residência atualizado.
d) Cópia do Alvará de Localização e Funcionamento atualizado;
e) Comprovante de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ;
f) Certidão Negativa de débitos junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
g) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
h) Certidão Negativa de débito com a Fazenda Pública Municipal (ISS);
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
j) DECLARAÇÃO, nos termos do art. 7º, XXXIII da CF/88, que não emprega menor de 18 anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer menor de 16 anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 anos.
5 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
5.1 – A presente permissão de uso é concedida pelo período de 22 de fevereiro de 2017 a 01 de março
de 2017.
6 – DA PROPOSTA
6.1 A proposta deverá conter as informações conforme anexo I deste edital.
7 – DO PAGAMENTO
7.1 – A permissionária deverá comparecer na Coordenadoria de Tributação do município para
recolher o DAM e efetuar o pagamento na rede bancária credenciada.
7.2 – A emissão do DAM e o respectivo pagamento se dará apenas ao final do processo de
credenciamento, quando estiver autorizada a Expedição da Permissão de Uso.
7.2 – A apresentação do comprovante de pagamento é condição para assinatura da Permissão de Uso.
8 – DO JULGAMENTO
8.1 – Caso haja mais de 01 (um) interessado no mesmo espaço público, ao final do período de
cadastramento, a Prefeitura Municipal de Caicó convocará os interessados para ofertarem uma
nova proposta acima dos valores mínimos constantes no anexo do Decreto 527/2017, sendo
declarado vencedor a melhor oferta.
8.2 – Tal proposta não poderá ultrapassar o valor limite estabelecido no art. 24 inciso II da Lei
8.666/93.
8.3 – Caso mais de um interessado atinja o limite do subitem 8.2, deverá ser utilizado como
critério de desempate a ordem do requerimento, preferindo o mais antigo e, em caso de
requerimentos datados do mesmo dia e horário, realizará sorteio público.
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9 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 - Não serão considerados os documentos que deixarem de atender qualquer das disposições
deste Edital de credenciamento e não serão admitidas, sob quaisquer motivos, modificações ou
substituições na proposta ou, de qualquer documento inserto nestas;
9.2 - As informações necessárias poderão ser buscadas no Complexo Turístico Ilha de Sant’ana,
no horário de expediente, das 07h às 13h.
9.3 – A partir do protocolo do pedido de credenciamento até a efetiva concessão da permissão de
uso, o interessado poderá receber a autorização especial para utilizar o espaço solicitado, para
realização de projetos preparatórios de montagem e desmontagem das estruturas.
10- DO FORO
10.1 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes, não resolvidas na esfera administrativa, será
competente o foro da Comarca de Caicó/RN.

Caicó/RN, 03 de Fevereiro de 2017.

______________________________________________
Robson de Araújo
Prefeito Municipal, de Caicó/RN

ANEXO I – PERMISSÃO DE USO A TITULO PRECÁRIO (MODELO)

Através do presente, a empresa e/ou pessoa física ________________, CPF ou CNPJ nº
______________, estabelecido (a) na (endereço completo) ________________, vem solicitar
credenciamento no (s) item (s) abaixo especificados, conforme constante no Decreto ___/2017.
No tocante à proposta de preços para prestação de serviços, aceitamos os mesmos conforme
definidos no Decreto e Edital.

SETOR
Ex: 01

TIPO
Ex: BAR

METRAGEM (m²)
Ex: 4x4 = 16m²

VALOR R$
R$ 2.000,00

Igualmente, informamos que concordamos com todas condições estipuladas no edital.

Local e data

_______________________________________
Nome (pessoa física ou jurídica)
CPF Nº ou CNPJ

