
 

 

 

 

PROCESSO Nº 2019.02.060063 

EDITAL Nº 001/2020 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA USO TEMPORÁRIO DE ESPAÇOS PÚBLICOS 

DESTINADOS À FOTOCOPIADORAS CAMPUS I   

 

 

A Fundação UnirG, Fundação Pública de Direito Público, com sede na Av. Pará, Qd. 20 Lt. 01 nº 2432, 

Setor Waldir Lins II, Gurupi/TO;  

  

Considerando a rescisão contratual com os fornecedores de fotocopiadoras que atuavam como 

permissionários no âmbito interno dos prédios da IES. Considerando.  

Considerando que a licitação do dia 06/12/2019 restou deserta e um novo certame será realizado 

somente em 13/02/2020. 

Considerando o Termo de desistência exarado pelo permissionário JOÃO BATISTA SANTOS 

APOLIANO usuário do espaço físico do campus I para fotocopiadoras. 

Considerando que a comunidade universitária não pode padecer pela ausência desta prestação de serviço 

e que o calendário acadêmico faz previsão do início das aulas para 27/01/2020. 

 

FAZ SABER que a partir da publicação deste edital estarão abertas as inscrições de cadastramento de 

interessados PARA USO TEMPORÁRIO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DESTINADOS À 

EXPLORAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS CAMPUS I da Universidade para um período 

temporário até que se conclua a licitação em andamento para concessão onerosa do uso dos espaços e 

que haja efetivamente um licitante vencedor do certame. 

A CONCESSÃO DE DIREITO DE USO GRATUITO DE IMÓVEL PÚBLICO 

serão destinados às pessoas jurídicas, com a finalidade exclusiva de promover a prestação de 

serviços de cópias, impressões e encadernações em caráter temporário até que se conclua o 

procedimento licitatório.  

 

O espaços público, para fins da autorização de que trata esse edital, são: 

 

1 – Espaço Físico para Fotocopiadoras, situado no Campus I da Fundação UNIRG, no 

saguão do Bloco Azul, Térreo, Avenida Antonio Nunes da Silva, nº 2195, Parque das Acácias, CEP 

77.425-500, Gurupi – TO. Descrição do Imóvel: 01 (um) Cômodo, com 3,70 metros de comprimento 

por 4,60 metros de largura, totalizando uma área de 17,02 metros quadrados.  Possui uma porta de 



 

 

 

acesso direto ao imóvel, na cor branca de madeira, um balcão, ambiente forrado. Paredes rebocadas 

e pintadas na cor padrão da Fundação Unirg. 

Pertencente ao Patrimônio Imóvel da Fundação UnirG. 

 

I – CONDIÇÕES PARA A HABILITAÇÃO 

1.1 As pessoas jurídicas ou físicas interessadas em promover a instalação e o posterior 

funcionamento de empresas nos locais denominados acima, deverão apresentar os seguintes 

documentos: 

1.2 DOCUMENTOS PARA PESSOAS JURÍDICAS 

a) registro comercial ou ato de constituição (contrato ou estatuto social), conforme o 

caso, devidamente arquivado no registro público competente 

b) Cópia dos documentos pessoais do (s) representante (s) legal (ais) 

c) prova de inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídicas da Receita Federal do 

Brasil – CNPJ; 

d) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede da empresa, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual; 

e) prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede; 

 

f) prova de regularidade com a Seguridade Social e com o Fundo de Garantia por  

Tempo de Serviço – FGTS; 

 

g) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa. 

 

1.3 DOCUMENTOS PARA PESSOAS FÍSICAS. 

 

a) Cópia dos documentos pessoais  

b) prova de regularidade com a Fazenda Federal inclusive com INSS, Estadual e Municipal do domicílio  

c) prova de regularidade com a Seguridade Social e com o Fundo de Garantia porTempo de Serviço 

– FGTS;  



 

 

 

 

a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa. 

 

II – APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

Os documentos previstos nos itens 1.1 necessários à habilitação, serão recebidos pela Gerência 

Administrativa e Colaboradores da IES no dia de 27 de janeiro de 2020 no horário de 14:30min na Av. 

Pará, Qd. 20 Lt. 01 nº 2432, Setor Waldir Lins II, Gurupi/TO (auditório); em 1 (um) envelope, fechado 

e identificado da seguinte forma: 

A FUNDAÇÃO UNIRG [...] 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO No [...] 

ENVELOPE DE HABILITAÇÃO (DOCUMENTAÇÃO) 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA/FÍSICA) 

 

2.1 Os documentos deverão ser apresentados em original ou por cópia autenticada em 

tabelionato ou ateste do(s) servidor (es) encarregado(s) da recepção dos mesmos 

 

III – DO PROCESSAMENTO DO CHAMAMENTO PÚBLICO 

3.1 no dia de 27 de janeiro de 2020 às 14:30min no endereço da sede do prédio 

administrativo já mencionado anteriormente, na sala do Auditório será recebido qualquer tipo de 

recurso ou impugnação em relação aos aspectos formais, quanto no tocante aos aspectos materiais, 

e decidirá acerca da habilitação, ou não, admissibilidade do recurso dentre aqueles interessados na 

autorização dos espaços públicos indicados no preâmbulo desse edital. 

3.2 Em todas as fases deste chamamento público serão observadas as normas previstas nas 

alíneas, incisos e parágrafos do art. 109 da Lei no 8.666/1993. 

3.3 Havendo a interposição tempestiva de recurso, no prazo de 1 (um) dias útil, a contar da 

intimação do recebimento da impugnação, pela gerencia e seus colaboradores serão apreciadas e 

julgadas as manifestações. 

3.4 Não serão aceitos recursos ou contrarrazões apresentados fora do prazo ou enviados 

por e-mail ou por qualquer outro meio além do protocolo físico no local e horário indicado acima. 

3.5 Decorrido o prazo para a apresentação das razões e contrarrazões de recurso, a 

Comissão de Avaliação poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 1 (um) dia útil, ou, nesse 



 

 

 

mesmo prazo, encaminhá-los ao Presidente ou a Procuradora geral, acompanhado dos autos do 

processo, do relatório dos fatos objeto do recurso e das razões da sua decisão. 

 

IV – JULGAMENTO 

 

4.1 Serão consideradas aptas para autorização de uso, todas as pessoas jurídicas que 

estiverem habilitadas para a celebração do respectivo contrato. 

4.2 Havendo um número de habilitados superior ao número de espaços públicos, a escolha 

será feita por sorteio, realizado em ato público no dia para o qual todos os interessados/habilitados 

serão previamente convocados para que compareçam à sede administrativa da Fundação UnirG já 

mencionada anteriormente, na data de 27 de JANEIRO de 2020 para o sorteio em ato público. 

4.3 A ordem de classificação dos sorteados será registrada em ata, inclusive para as 

hipóteses de chamamento posterior, no caso de os primeiros classificados não comparecerem para 

a assinatura do contrato de autorização de uso ou por ocasião da execução contratual, em decorrência 

de rescisões antecipadas. 

V – PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA E VIGÊNCIA DA AUTORIZAÇÃO 

5.1 Escolhidas as pessoas jurídicas, a Administração, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, 

procederá a convocação para a assinatura dos contratos, sob pena de caducidade do direito à 

contratação, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste edital. 

5.2 Se, dentro do prazo, os convocados não assinarem o contrato, a Administração 

convocará os interessados remanescentes, na ordem de classificação no sorteio, para a assinatura do 

contrato, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou então 

revogará a licitação. 

5.3 O prazo de vigência do contrato será de até 180 (cento e oitenta) dias, a contar de sua 

assinatura, ou até a adjudicação/homologação de licitação em andamento para a concessão onerosa 

do uso destes espaços públicos. 

VI – IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

6.1 A impugnação ao edital será feita na forma do art. 41 da Lei no 8.666/1993, 

observando- se as seguintes normas: 

a) o pedido de impugnação ao edital poderá ser feito por qualquer cidadão, devendo 

ser protocolizado até 5 (cinco) dias úteis antes da data final marcada para o recebimento dos 

envelopes; 

b) os interessados poderão impugnar o edital até o 2o (segundo) dia útil antecedente a 



 

 

 

data final marcada para o recebimento dos envelopes; 

c) os pedidos de impugnação ao edital serão dirigidos à Gerencia Administrativa e 

demais colaboradores da IES. 

d) não serão recebidos como impugnação ao edital os requerimentos apresentados fora 

do prazo ou enviados por e-mail ou por qualquer outro meio além do previsto na alínea anterior. 

 

VII – DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1 Este chamamento público será processado e julgado com observância da Lei no 

8.666/1993. 

7.2 Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições dos 

documentos. 

7.3 Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou 

recursos, assinar atas e contratos, os participantes do chamamento. 

7.4 Não serão lançadas em ata consignações que versarem sobre matéria objeto de recurso 

próprio, como por exemplo, sobre os documentos de habilitação (art. 109, inciso I, a e b, da Lei no 

8.666/1993). 

7.5 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a habilitação, não serão admitidos 

ao chamamento público os participantes retardatários. 

7.6 Informações serão prestadas aos interessados no horário da 8h às 12h, na Gerencia 

Administrativa da Fundação UnirG pelo fone: 63-3612/7770, e-mail: gerenciaadm@unirg.edu.br ou 

pelo sítio www.unirg.edu.br no link uni transparência. 

 

 

Gurupi, 23 de janeiro de 2020. 

 

 

 

 

THIAGO HENRIQUE DO N. COSTA      

Gerência Administrativa 
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