
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE INTERESSADOS NA VENDA DE 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS NO PÁTIO/ESTACIONAMENTO DO CAMPUS I DA 

UNIVERSIDADE DE GURUPI/FUNDAÇÃO UNIRG 

 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2019 

 

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 o fornecedor alimentício que 

atuava como concessionário no âmbito interno dos prédios da IES. 

Considerando, ainda que o Edital nº 001/19 disponibilizou (cinco) 

vagas para preenchimento do espaço e ainda há espaço para novas 

vagas no pátio do campus I. Considerando que a comunidade 

universitária e funcional terá mais escolha e acesso aos serviços 

prestados. Considerando ainda que a ampla concorrência torna mais 

justo os preços praticados pelos prestadores de serviços na condição 

de permissionários. Considerando o interesse público no acesso a 

serviços transitórios de venda de alimentos e bebidas não alcoólicas 

no Campus I da Universidade por se tratar de local longínquo a 

demais acessos deste tipo de serviços.  

FAZ SABER que estarão abertas as inscrições de cadastramento de 

interessados na venda de produtos alimentícios e bebidas não 

alcoólicas no Campus I da Universidade, definido o prazo de 

apresentação de toda documentação para o dia 05/02/2020, para o 

período de 60 (sessenta dias) meses prorrogável por mais 180 (Cento 

e oitenta dias). 

 

CLÁUSULA 1– DO OBJETO E DA FINALIDADE 

1.1 - Este edital tem como objeto tornar público seleção de comerciantes de comidas e bebidas 

que ingressarão com seus serviços mediante seleção por meio deste EDITAL SIMPLIFICADO. Este 

cadastro será para o período de 60 (sessenta) dias podendo ser prorrogável por mais 180 dias. 



 

CLÁUSULA 2 - DAS VAGAS, CONDIÇÕES DOS INTERESSADOS, CATEGORIAS.  

2.1 – Poderão participar deste Credenciamento quaisquer interessados, sendo estes, pessoas 

jurídicas ou físicas especializadas nos ramos pertinentes e que satisfaçam as condições deste edital 

e de seus anexos. 

2.2 - Os interessados devem respeitar a definição dos pontos já estabelecidos no Campus para o 

exercício de comércio, observando os limites mínimos e condições de instalação, conforme a 

seguinte categoria:  

I – Categoria A: alimentos e bebidas comercializados em veículos automotores (food trucks, trailers 

e afins), assim considerados os equipamentos montados sobre veículos a motor ou rebocados por 

estes, desde que recolhidos ao final do expediente, com o comprimento máximo de 6,0m (seis 

metros), considerada a soma do comprimento do veículo e do reboque, e com a largura máxima de 

2,0m (dois metros); com barracas desmontáveis e mesas/cadeiras removíveis ou algo similar de 

fácil remoção. Cada barraca não poderá exceder o limite do comerciante vizinho. Todavia, o acesso 

e uso destes pelos universitários independerão se aquisição fora realizada neste ou naquele 

comercial.  

 2.3 – Não poderão participar do credenciamento empresas/pessoas físicas que: 

2.3.1 – Tenha sido impedido de contratar com a Administração, nos termos do art. 87 da Lei 

nº 8.666/93; 

2.3.2 – Tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública, enquanto 

perdurar o prazo estabelecido na sanção aplicada; 

2.4 – Após a análise da documentação solicitada, a lista dos credenciados será publicada no sítio da 

Universidade de Gurupi – UnirG e no mural de avisos do Centro Administrativo da Avenida Pará nº 

2432. 

 2.5 – A Fundação UnirG poderá, conforme necessidade, opinar sobre o tipo de gênero alimentício 

e bebidas que serão comercializados.  

2.7 – Ficam reservadas as possibilidades de vagas remanescentes aos interessados que atenderem 

às especificações deste edital e não tiverem sido contemplados anteriormente. 



 

CLÁUSULA 3 – DA DOCUMENTAÇÃO, LOCAL, DIA E HORA PARA CREDENCIAMENTO DOS 

INTERESSADOS. 

3.1 – Para se credenciar, o interessado deverá preencher o Formulário de Inscrição (Anexo I), 

providenciar a documentação descrita e entregar esses documentos presencialmente para a 

Gerência Administrativa da Fundação UnirG, situada à Av. Pará, Qd. 20 Lt. 01 nº 2432, Setor 

Waldir Lins II, Gurupi/TO; em local designado para o recebimento na cláusula 4 e demais dos 

presentes em Edital. Os envelopes com a documentação deverão estar identificados da seguinte 

maneira: “Credenciamento para venda de alimentos e bebidas no Campus I”. 

3.2 – No ato da inscrição, o interessado deverá formalizar o pedido, apresentando os seguintes 

documentos de Pessoa Jurídica: 

I - Formulário de Inscrição (Anexo I).  

II - Cópia do contrato social devidamente registrado ou Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, emitido pela Receita Federal do Brasil; 

III - Cópia do documento de identidade (RG ou RNE) e o CPF dos sócios da empresa, quando 

houver; 

IV - Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

V - Inscrição no Cadastro Municipal de Vigilância em Saúde – CMVS para interessados em 

apresentar proposta para Categoria. 

VI – Inscrição e comprovação de licença para funcionamento. 

VII – Certidões negativas de regularidade fiscal no âmbito municipal, estadual e federal, bem como, 

trabalhista e FGTS. 

3.3 – É de responsabilidade exclusiva e integral do credenciado que for autorizado a prestar os 

serviços no âmbito da Fundação UnirG, a utilização de pessoal para a exploração da área, incluídos 

os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, resultantes de vínculo 

empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a 

Fundação UnirG. 

 



 

CLÁUSULA 4 - DO PROCESSO DE ANÁLISE E SELEÇÃO 

 

4.1 – A documentação referente ao credenciamento será objeto de análise pela Gerência 

administrativa e membro da CPL desta IES no limite de 02 (duas vagas) totais para a prestação dos 

serviços de caráter transitório nada impedindo que haja mais de 1 (um) credenciado por 

seguimento alimentício. Será estritamente observada e obedecida a entrega completa dos 

documentos de credenciamento por cada credenciado, restando devidamente habilitado àquele 

que entregar a documentação completa com data designada para dia 05/03/2020 às 14:00 horas 

na sala da Gerência Administrativa da Fundação UnirG, situada à Av. Pará, Qd. 20 Lt. 01 nº 2432, 

Setor Waldir Lins II, Gurupi/TO. 

4.1.1 O candidato ao credenciamento que deixar de apresentar algum documento elencado neste 

edital estará desabilitado/descredenciado para o pleito. 

4.2 - O resultado da seleção será publicado no sitio da Universidade www.unirg.edu.br no portal da 

Unitransparência e no mural de avisos do centro administrativo da Avenida Para nº 2432. 

 4.3 – Caberá recurso no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após DIA 05/03/2020 para aqueles 

considerados não credenciados habilitados. 

 4.4 – A gerência administrativa juntamente com a procuradoria jurídica e presidência decidirão 

sobre os casos omissos deste instrumento convocatório. 

4.5 - O cronograma deste certame, com datas e prazos encontra-se nos Anexos deste edital. 

CLÁUSULA 6 – DISPOSIÇÕES FINAIS  

6.1 – As autorizações expedidas em favor dos credenciados habilitados para os serviços serão 

revogadas imediatamente após o término do prazo estabelecido neste edital ou a qualquer tempo 

desde que configurada a situação de conveniência e oportunidade sem direito a indenização de 

qualquer espécie. 

6.2 – Os credenciados terão a obrigação de indenizar quaisquer danos ao mobiliário urbano 

(floreiras, jardineiras, etc.) e patrimônio da IES. 

http://www.unirg.edu.br/


 

6.3 – A energia elétrica e água para o uso dos credenciados ficará exclusivamente sujeita aos 

credenciados/habilitados. 

Parágrafo único – em nenhuma hipótese a Fundação UnirG disponibilizará os 

serviços mencionados no item 6.3. 

6.5 – Os credenciados devem providenciar o recolhimento do lixo gerado pela sua atividade. 

6.8 - Este certame possui os seguintes anexos: 

a) Anexo I - Formulário de Inscrição; 

b) Anexo II – Cronograma; 

c) Anexo III - Manifestação de interesse em participar.  

 

 

 

Gurupi - TO, 27 de fevereiro de 2020. 

 

 

Thiago Lopes Benfica 
Presidente da Fundação UnirG 

  



 

ANEXO I 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

REQUERIMENTO DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS 

NOS EVENTOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E 

EMPREENDEDORISMO (SMDE) 

Senhor Presidente, 

A empresa/Pessoa Física __________________________________________________________, 

inscrita no CNPJ/CPF sob o n◦_______________________________________________, 

domiciliada no  endereço 

_______________________________________________________________________, CEP 

_________________, município ________________________________, Telefones 

____________________________, e-mail _________________________________, , vem requerer 

a senhor(a) o Termo de Autorização de Uso para comercialização de alimentos no Campus I da 

Universidade de Gurupi.  

1. ALIMENTOS E BEBIDAS A SEREM COMERCIALIZADOS (DESCRIÇÃO GENÉRICA): 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 



 

2. INDICAÇÃO DO (S) AUXILIAR (ES), SE HOUVER: 

Auxiliar 1: 

Nome:___________________________________________________________________________

RG:________________________________________ 

CPF:_________________________________________ 

 

Auxiliar 2: 

Nome:___________________________________________________________________________ 

RG:________________________________________ 

CPF:_________________________________________ 

Declaração: 

a) Envio a documentação anexa exigida; 

b) Estou ciente das condições estabelecidas no Edital de Credenciamento número 002/2020. 

c) São verdadeiras todas as informações contidas no formulário de requerimento e nos 

documentos apresentados; 

Gurupi, ______ de _________________________ de 2020. 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do Responsável  

  



 

ANEXO II 

 

CRONOGRAMA 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE INTERESSADOS NA VENDA DE 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS NO ÂMBITO DO CAMPUS I DA FUNDAÇÃO UNIRG 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2020 

 

 

O cronograma a seguir pode ser alterado conforme necessidade da UNIRG. Se houver mudanças, 

estas serão divulgadas no site, bem como, no placar de avisos.  

 

 

INSCRIÇÃO DOS CREDENCIADOS,  

AVALIAÇÃO DOS DOCUMENTOS E 

HABILITAÇÃO. 

DIA 05/03/2020 

PERÍODO DE RECURSO PARA NÃO 
HABILITADOS 

(ATÉ 2 DIAS ÚTEIS) após 05/03/2020 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DE 
RECURSOS  

07/03/2012  

LISTA FINAL DOS 
CREDENCIADOS/HABILITADOS  

07/03/2012 

 

 

 

  



 

ANEXO III 

 

MODELO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE  

 

Eu, _________________________________, RG: _________________________________, 

responsável jurídico pela empresa _____________________________________________, sediada 

no endereço _______________________________________________________, do Município de 

Gurupi - TO, credenciado no EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019. 

 Manifesto que: 

 

 Tenho interesse em participar 

 

DATA:________________________________ 

LOCAL: _______________________________ 

Declaro que: 

a) Todos os equipamentos atendem as condições técnicas necessárias em conformidade com 

a legislação sanitária, de higiene, segurança do alimento e controle de geração de odores e 

fumaça, sob as penas da lei. 

b) Estou ciente das condições estabelecidas no Edital de Credenciamento número 

001/2019/UNIRG. 

c) Devo ter uma estrutura para devida higienização das mãos com água potável e sabão para 

os trabalhadores; 

d) São verdadeiras todas as informações contidas nesta manifestação de interesse e que 

estarei com as documentações exigidas pela Legislação atualizada e que as levarei no dia do 

credenciamento. 

 

Gurupi - TO, ___ de _________ de 2020. 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Responsável 

 


