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TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO-

TEMPORÁRIO 

 
TERMO DE PERMISSÃO E GRATUITA, 
TEMPORÁRIA DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO 
(PÁTIOS DOS CAMPI I E II) DESTINADO A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE 
ACADÊMICA DESTINADA À EXPLORAÇÃO DE 
FOTOCOPIADORAS, situado no Campus II, da 
FUNDAÇÃO UNIRG situado ao lado do Bloco A, 
térreo, Avenida Guanabara, esq. com Rua 10, 
Centro, Gurupi-To, que entre si fazem, como 
OUTORGANTE Permitente, a Fundação UNIRG, e 
como OUTORGADO o Permissionário, Erisvaldo 
Carvalho Miranda, CNPJ: 33.988.680/0001-52 em 
conformidade com as condições e especificações 
constantes no Edital de Chamamento Público nº 
002/2019 constantes no Processo Administrativo 
nº 2019.02.060063. 

 

O presente instrumento tem por objeto a permissão de uso de espaço público gratuito, nos 

termos do Edital de Chamamento Público nº 002/19, que dispõe sobre permissão de uso de 

espaço público de imóvel da Fundação UNIRG, destinado à PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À 

COMUNIDADE ACADÊMICA E FUNCIONAL COM EXPLORAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS, 

situado no Campus II, da Fundação UnirG situado ao lado do Bloco A, térreo, Avenida 

Guanabara, esq. com Rua 10, Centro, Gurupi-TO, local preparado e em perfeitas condições 

para o uso temporário, durante período de 6 (seis) meses a contar da data desta, ou ainda, 

até que se finalize o processo licitatório para a concessão onerosa do uso dos espaços 

públicos no mesmo local, a presente permissão obedece aos termos do Edital em comento 

e aos dispositivos da Lei 8.666/93. 

À luz do exposto, saliento ainda, que nos termos do Edital de Chamamento Público o 

presente PERMISSIONÁRIO deverá: 

 

1. O presente Termo de permissão de uso é Ato de Caráter Precário, podendo a 

Fundação UnirG, por discricionariedade e de forma unilateral revogar a presente 

permissão utilizando-se da Autotutela atribuída a Administração pública.  

2. As Benfeitorias realizadas não poderão ser retiradas quando estas estiverem atrelas 

a estrutura física dos prédios, bem como, fica vedado aos permissionários realizar 

modificação/mudança de quaisquer tipo e aspecto sem a AUTORIZAÇÃO expressa 

dos representantes da Fundação UnirG. 
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3. O prazo da permissão em epígrafe será de 6 (seis) meses a contar da data desta, 

ou, até a finalização do procedimento licitatório para o uso do espaço de forma 

onerosa. 

4. O preço praticado na prestação do serviço deverá ser praticado em conformidade 

com os índices mercadológicos. 

5. Fica vedado qualquer tipo de sublocação do espaço. 

6. O uso do espaço será exclusivo para a atividade fim, proposta no edital nº 002/2019. 

 

 

 

 

 

 

Gurupi – TO, 17 de Outubro de 2019. 
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THIAGO HENRIQUE DO NASCIMENTO COSTA 
Gerência Administrativa 

Fundação UnirG 

mailto:gerenciaadm@unirg.edu.br

