
1. OBJETO

Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em
Direito - CONPEDI

Rua Lauro Linhares, 2123 - Bloco A - Sala 801 - CEP 88036-003 - Bairro Trindade -
Florianópolis – SC E-mail: secretaria@conpedi.org.br

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2019

O CONSELHO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO

- CONPEDI, pessoa jurídica de direito privado, com sede no Rua Lauro Linhares,  nº

2123 - Bloco A - Sala 801 Bairro Trindade, CEP 88036-003, Florianópolis - SC, inscrita

no CNPJ (MF) sob o nº 05.855.238/0001-12, através de Termo de Cooperação firmado

com a Universidade Federal de Goiás – UFG, pessoa jurídica de direito público, com

sede no Campus II, Prédio da Reitoria, Campus Samambaia, CEP: 74.691-300, Goiânia-

GO,  inscrita  no  CNPJ  (MF)  sob  o  nº  01.567.601/0001-43,  por  meio  do  Processo

Administrativo de nº 23070.004061.2019-36, no qual autorizou ao CONPEDI o uso do

espaço público para promover o XXVIII Encontro Nacional do CONPEDI em Goiânia –

GO  e  realização  desta  respectiva  Chamada  Pública,  torna  público  o  interesse  de

credenciar e selecionar pessoas físicas ou jurídicas, interessadas na concessão de uso para

exploração temporária,  a  título precário,  de espaços para instalação de 8 (oito)  “food

trucks” destinados a exploração comercial de alimentação exclusivamente nos dias 20 e

21 de junho de 2019, no período de 8 às 19 horas, no Centro de Aulas D da UFG, na

Localizado na Praça Universitária, ao lado da Faculdade de Direito-UFG, localizado na 1ª

Avenida, nº 815 - Setor Leste Universitário, Goiânia - GO, CEP 74605-020, em área para

este fim que será previamente informada pelo organização do evento e vistoriada pelos

interessados, quando da entrega dos documentos pelos interessados.

1.1. Convocação de empreendedores do ramo de  Food Truck, para compor a

praça de alimentação (Food Park), visando atender ao público participante da XXVIII

Encontro Nacional do CONPEDI em Goiânia – GO, que ocorrerá no período de 20 a 21

de junho de 2019, conforme  exigências do presente Edital e seus Anexos.



2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

1.2. Os empreendedores  do ramo interessados em participar  passarão por um

processo de seleção,  sendo avaliados  por membros da comissão específica  designada

para tal finalidade, pelo CONPEDI.

2.1. O credenciamento ocorrerá exclusivamente para o evento do CONPEDI.

2.2. Os credenciados deverão exercer a atividade pessoalmente, uma vez que a

permissão é pessoal e intransferível, ficando PROIBIDA A VENDA ou o ALUGUEL

DA PERMISSÃO concedida pela CONPEDI, o que, se confirmado, culminará no seu

cancelamento.

2.3. Durante o evento do CONPEDI, o credenciado estará sujeito às normas e

orientações das equipes de organização do evento e demais profissionais envolvidos na

operação.

2.4. O credenciado deverá portar de forma obrigatória, durante todo o período de

trabalho, os documentos exigidos por lei para seu funcionamento e os comprovantes de

pagamentos de taxas devidas ao tipo de comércio exercido, além do seu documento de

identificação pessoal com foto.

2.5. O pré-preparo,  o  acondicionamento  de alimentos  e o  armazenamento  de

gêneros  alimentícios  devem ser  realizados  em cozinha  de apoio,  instalada  em local

próprio pelo credenciado e sujeita à fiscalização da Vigilância Sanitária do Município

de Goiânia-GO, atendido o disposto em normas sanitárias.

2.6. O credenciado deverá atender as disposições da Lei Complementar nº 295

de 14 de julho de 2016 do Município de Goiânia, devendo o equipamento de  Food

Truck do crendenciado ter cumprimento máximo de 7m (sete metros) por 2,3m (dois

metros e trinta centímetros), com tolerânia de até 20% nessas medidas.

2.7. Poderão participar empreendedores que possuírem seu próprio Food Truck

(veículo  adaptado  de  médio  ou  grande  porte),  devidamente  equipado  para  fornecer

alimentos de acordo com as normas sanitárias e de segurança alimentar, podendo, para

tal, contar com a atuação de prepostos e empregados.

2.8. Os interessados em participar deverão comprovar,  por meio documentos,

que são do ramo desse tipo de fornecimento de serviço.

2.9. Não será admitida nesta chamada pública a participação de fornecedores que:

2.9.1. Forneçam outro tipo de serviço de alimentação que não seja no estilo

Food Truck.



3. INSCRIÇÃO

4. SELEÇÃO

5. DIVULGAÇÃO DOS SELECIONADOS

2.9.2. Não possuam os  documentos  exigidos  no item  3.3  dessa  chamada

pública.

3.1. O  cadastramento  dos  empreendedores  interessados  será  realizado  à

distância e presencial.  Fica a critério do fornecedor escolher qual a melhor forma de

cadastramento.

3.1.1. Na forma à distância deve-se acessar o site oficial do CONPEDI para download

do formulário de cadastro, em seguida após o seu preenchimento deve-se realizar

o envio do formulários e de toda a documentação comprobatória para o e-mail

conpedi.food@gmail.com  ,   exigida  no  item  3.3.  Após  o  envio,  o  proponente

receberá um e-mail de confirmação de recebimento do pedido de cadastramento.

3.1.2. No cadastramento presencial deve-se dirigir às secretaria Programa de Mestrado

Profissional  em  Direito  e  Políticas  Públicas  na  Faculdade  de  Direito  da

Universidade  Federal  de  Goiás  (PPGDP-UFG),  que  por  cooperação  com  o

CONPEDI, receberá em nome deste a documentação, das 14h às 18h, por meio

do  preenchimento  da  ficha  de  cadastro  e  entrega  das  fotocópias  da

documentação comprobatória exigida no item 3.3 (tel: 62 32096155).

3.2. O  período  de  cadastramento  ocorrerá  de  05  a  30  de  abril  de  2019.  O

deferimento dos inscritos será anunciado em 02/05/2019, no portal do CONPEDI.

3.3. Para a efetivação da inscrição dos empreendedores, além do preenchimento

da ficha cadastral, será necessário enviar/entregar a fotocópia dos seguintes documentos

comprobatórios:  RG, CPF e comprovante  de residência  do responsável  legal,  CNPJ

(caso possua), licença sanitária expedida por órgão competente, certificado de curso de

capacitação  na  área  de  alimentos  (caso  possua,  documento  não  obrigatório),  menu

(cardápio), preços dos alimentos ofertados e fotografias do veículo que se fará presente

no dia do evento (partes externa e interna).

4.1. Os inscritos serão avaliados e selecionados com base nos seguintes aspectos:

tipo (menu)  e  preço de alimentos,  capacitação,  ordem de inscrição,  disponibilidade,

diversidade e interesse do evento na ocupação da Praça de Alimentação.

mailto:%20conpedi.food@gmail.com,
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7. DAS RESPONSABILIDADES DO CONPEDI

8. DAS OBRIGAÇÕES DOS REQUERENTES

5.1. O resultado final será publicado no dia 04/05/2016 no portal do CONPEDI

ou PPGDP. Na oportunidade será publicada uma lista de empreendedores convocados

(selecionados) e uma outra listagem de espera (excedentes ao quantitativo estabelecido

pela  comissão).  A  listagem  de  espera  será  utilizada  em  caso  de  desistência  dos

empreendedores convocados.

5.2. Após a publicação dos selecionados, será realizada uma reunião, nos dias 06

ou 07 de  maio  (podendo ser  por  meio  virtual),  para  apresentar  e  discutir  assuntos  a

respeito da formatação, organização e logística do funcionamento do Food Park.

 

6.1.  A qualquer  tempo a presente  chamada  poderá ser  alterada,  revogada ou

anulada, no todo ou em parte, seja por decisão unilateral dos organizadores, seja por

motivo  de  interesse  público  ou  exigência  legal,  sem  que  isso  implique  direito  à

indenização ou reclamação de qualquer natureza.

7.1. Montagem e iluminação do local do evento do CONPEDI.

7.2. Organização geral do evento.

7.3. Divulgação do evento.

7.4. Apresentações culturais durante o evento.

7.5. Demarcação da área do estacionamento do Centro de Aulas D ou Faculdade

de Direito para uso e comercialização de alimentos pelos proponentes classificados.

7.6. O  CONPEDI  também  exime-se  do  pagamento  de  taxas,  tributos  ou

qualquer tipo de encargo aos empreendedores para a prestação desse serviço definida

nessa chamada pública.

7.7. O CONPEDI se compromete apenas a fornecer o espaço apropriado para

prestação desse serviço, que será de até 50 m² por crendenciado.

8.1. Os  selecionados  deverão  arcar  com  as  próprias  despesas  relativas  a

transporte, estrutura e alimentação durante todo o evento.

8.2. Os  credenciados  deverão  atender  à  legislação  sanitária  vigente  na

manipulação de alimentos, conforme RDC 216/2004 – ANVISA.

6. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA



8.3. É obrigação do credenciado manter organizada e limpa toda a área por ele

utilizada para comercialização de seus produtos, bem como, ao final da autorização,

entregar a área livre, em ordem e nas mesmas condições que a recebeu.

8.4. Comunicar  à  Comissão  Organizadora  qualquer  alteração  ou  incidente

durante o evento.

8.5. É de  inteira  responsabilidade  dos  fornecedores  aprovados  trazer  todo  o

material  (alimentos,  veículo  “Food Truck”,  mesas,  cadeiras,  gás,  descartáveis  e  etc)

necessário a prestação desse serviço.

9.1. Não  serão  cobradas  taxas,  tributos  ou  qualquer  tipo  de  encargo  dos

empreendedores aprovados nesse edital para a utilização do espaço ou participação no

evento.

9.2. Não poderão participar da presente seleção, direta ou indiretamente, pessoas

físicas menores de 18 (dezoito) anos.

9.3. O Edital não prevê qualquer premiação financeira para os selecionados.

9.4. O estacionamento reservado para os  Food Truck contará com até 8 (oito)

espaços para operação de venda de alimentos. Este número poderá ser alterado, caso a

comissão responsável pelo eventu julgue necessário e conveniente.

9.5. A previsão de público é de 1.100 (mil e cem) pessoas por dia de evento.

Florianópolis, 03 de abril de 2019.

Simone Fraga
Secretária Executiva do CONPEDI

9. DISPOSIÇÕES GERAIS



ANEXO 01

FICHA DE PRÉ-CADASTRO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

NOME DO ESTABELECIMENTO:

NOME DO RESPONSÁVEL
PELO

ESTABELECIMENTO:
ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

UF:

CNPJ (Caso possua):

TELEFONES PARA CONTATO:

1. QUAIS E QUANTOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS SERÃO UTILIZADOS?

Liquidificador  [  ]  Fritadeira  [  ]  Microondas  [  ]  Chapa  [  ]  Freezer/Geladeira  [  ]

                             [ ]                                  [ ]                                   [ ]                                       [ ]

2. O VEÍCULO POSSUI AUTONOMIA ELÉTRICA? ( ) SIM ( ) NÃO

3. USO DE GÁS DE COZINHA? ( ) SIM ( ) NÃO (No máximo 1 botijão comum)

4. TEM LICENÇA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA? 
( ) SIM ( ) NÃO

5. JÁ FEZ ALGUM CURSO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E POSSUI

CERTIFICADO? ( ) SIM ( ) NÃO

6. EXISTE REFEIÇÃO/ PRATO FEITO NO CARDÁPIO?

[   ] SIM. Qual(is):

[   ] NÃO

7. SANDUÍCHES/CARNES/MASSAS:

( ) Frios/ Naturais ( ) Cachorro quente (Carne industrializada) ( ) Hambúrguer e similar
(Carne industrializada) ( ) Frango (Carne com nota fiscal e selo) ( ) Churrasquinho na
chapa (Carne industrializada com nota fiscal)



(  )  Outros  alimentos  não  listados  aqui, cite:   
         
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Atenção: Uso de carvão é PROIBIDO

8. SALGADOS:

- FRITOS NA HORA: ( ) Coxinha ( ) Risole ( ) Pastel ( ) Acarajé ( )                               

- FRITOS ANTECIPADAMENTE: ( ) Coxinha ( ) Risole ( ) Pastel ( )                                

- DE FORNO: ( ) Pastel ( ) Pizza ( )                          _

9. BEBIDAS (Atenção: Bebida em recipiente de vidro é proibido)

( ) Suco industrializado ( ) Suco natural ( ) Suco de polpa ( ) Vitamina ( ) Refrigerante

( ) Água  ( ) Outros:                       

10. SOBREMESAS/DOCES:

(  ) Açaí (  ) Sorvete Casquinho (  ) Picolé (  ) Chocolate (  ) Bolo/ Torta ( ) Crepe

( ) Outros alimentos não listados aqui, cite:                                                               

11. DOCUMENTOS ANEXADOS

( ) RG

( ) CPF

( ) Comprovante de residência

( ) CNPJ

( ) Licença sanitária expedida por órgão competente 

( ) Certificado de curso na área de alimentos (se existente, não obrigatório)

( ) Menu (cardápio)

( ) Preços dos alimentos ofertados

( ) Fotografias do veículo (partes externa e interna)
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