
 
 

PROCESSO 2019.02.058336  

 

CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE INTERESSADOS NA VENDA DE 

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

UNIVERSIDADE DE GURUPI/FUNDAÇÃO UNIRG 

 

RELATÓRIO FINAL  

CREDENCIADOS/HABILITADOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

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; na pessoa do senhor presidente Thiago Lopes Benfica no 

exercício de suas prerrogativas e funções, e; 

 

Considerando, que foram cumpridos todos os prazos previstos no Anexo II (Cronograma) do 

edital, bem como, suas respectivas alterações por meio de retificações justificadas. 

 

Considerando, que TODOS os interessados que NÃO CUMPRIRAM com as especificações 

documentais da cláusula nº 3.2 e seus incisos, Edital nº 001/2019, também não apresentaram as 

documentações ausentes, e ainda, no prazo recursal não ofereceram manifestação alguma. 

 

Considerando, o cumprimento das exigências do Edital nº 001/2019 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, quanto aos interessados que apresentaram 

toda documentação exarada no edital. 

 

Resolve: 
 

HABILITAR/CREDENCIAR e AUTORIZAR os interessados abaixo indicados para prestarem os 

serviços na venda de produtos alimentícios e bebidas no pátio do campus I da universidade de 

Gurupi/Fundação Unirg, em período à ser designado pela Presidência, após a análise jurídica 

quanto aos procedimentos de seleção, ou até a finalização do Termo de Referencia em andamento 

para concessão de uso de espaços públicos. 

A permissão é um ato precário, sem caráter oneroso e desprovido de qualquer ajuda com rede elétrica, 

agua/esgoto, limpeza, segurança e manutenção como contrapartida por parte da Fundação UNIRG, 

como segue: 

 

1. Débora Darc da Silva Tavares, CNPJ: 34.555.074/0001-06 

2. Geni da Penha Araújo, CNPJ: 34.598.256/0001-64 

3. Joelma Barreira da Silva, CNPJ: 23.977.373/0001-12 

4. Jahnnerson Tavares Lopes de Castro, CNPJ: 28.319.318/0001-59 

5. Ingride Alves de Sousa Ramos, CNPJ: 21.492.603/0001-28 

6. Zildene Alves dos santos , CNPJ: 28.655.514/0001-02 

Gurupi, 12 de setembro de 2019. 

 

THIAGO LOPES BENFICA 

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO UNIRG 


