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CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2018 

Edital 

                   (Processo Administrativo n° 0118/2018) 
 

A FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO - FAU, pessoa jurídica de direito privado, 

sem fins lucrativos, com sede na Rua Lobo da Costa, nº 447, Centro, CEP: 96.010-150 

- Pelotas/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 89.876.114/0001-03, representada pelo seu 

Diretor-Presidente, Marco Aurélio Romeu Fernandes, no uso de suas prerrogativas 

legais, e considerando o disposto na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei nº 

10.696, de 02 de julho de 2003, na Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, na Lei nº 

12.512, de 14 de outubro de 2011, no Decreto nº 7.775, de 04 de julho de 2012, no 

Decreto nº 8.293, de 12 de agosto de 2014, no Decreto nº 8.473, de 22 de junho de 

2015, e na Resolução nº 50, de 26 de setembro de 2012; nº 56, de 14 de fevereiro de 

2013; nº 64, de 20 de novembro de 2013 e nº 73, de 26 de outubro de 2015, do Grupo 

Gestor do Programa de Aquisição de Alimentos (GGPAA), realizará a Chamada 

Pública nº 002/2018 por meio da modalidade Compra Institucional do Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA), com dispensa de licitação, para aquisição de grãos, 

hortifrutigranjeiros, laticínios e schimiers destinados ao preparo das refeições 

oferecidas a comunidade acadêmica da Universidade Federal de Pelotas - UFPel, por 

intermédio do Programa Interdisciplinar Restaurante Escola (PIRES), durante o período 

de 01 de outubro de 2018 a 20 fevereiro de 2019, com possibilidade de 

prorrogação até 20 de agosto de 2019 caso o Convênio n° 20/2009 – Programa 

Interdisciplinar Restaurante Escola (PIRES) seja renovado. Os interessados 

deverão apresentar a Documentação para Habilitação e Proposta de Venda até o dia 

24/09/2018, às 10 horas, quando terá início a Sessão Pública, no Departamento de 

Compras e Licitações da FAU, no endereço supracitado.    

1. OBJETO                                                                                           

1.1. O objeto da presente Chamada Pública é a de aquisição de grãos, 

hortifrutigranjeiros, laticínios e schimiers, de forma parcelada, produzidos por  

agricultores familiares, destinados ao preparo das refeições oferecidas a comunidade 
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acadêmica da Universidade Federal de Pelotas – UFPel, por intermédio do Programa 

Interdisciplinar Restaurante Escola (PIRES), através da modalidade de Compra 

Institucional, do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), conforme especificações 

detalhadas no ANEXO I – Termo de Referência.   

2. FONTE DE RECURSO E PRAZO DE VIGÊNCIA DO EDITAL 

2.1. Os recursos do presente processo administrativo são provenientes do Convênio n° 

20/2009 – Programa Interdisciplinar Restaurante Escola (PIRES), que tem vigência até 

o dia 20/02/2019.  

2.2. O prazo de vigência do presente Edital é, em razão do Convênio nº 20/2009, até 

20/02/2019, o qual poderá ser prorrogado até 20/08/2019, caso o referido Convênio 

seja renovado.  

2.3. Caso o Convênio não seja prorrogado, os contratos oriundos desta Chamada 

Pública estarão rescindidos. 

3.  PREÇO 

3.1. A definição dos preços ora indicados foi realizada com base no art. 5º da Resolução 

GGPAA nº 50, de 26 de setembro de 2012, com no mínimo, 03 (três) pesquisas 

devidamente documentadas no mercado local, para os produtos convencionais.  

3.1.1. Em atenção ao § 1º art. 5º da Resolução GGPAA nº 50, de 26 de setembro de 

2012, na impossibilidade de obter 03 (três) pesquisas devidamente documentadas no 

mercado local para os produtos orgânicos, se acrescentou 30% (trinta por cento) em 

relação aos preços estabelecidos para produtos convencionais, consoante disposto no 

art.17, parágrafo único, da Lei nº 12.512, de 2011.  

3.1.2. Para o item 01 e 02 do Pedido 075/2018 – Grãos constante no ANEXO I – Termo 

de Referência, foi obtida apenas uma pesquisa no mercado local devidamente 

documentada, em razão de não haver solicitação destes itens (produto convencional) 

na Chamada Pública. 

3.1.2. Para o item 44 do Pedido 076/2018 – Hortifrutigranjeiros constante no ANEXO I 

– Termo de Referência, foi obtida apenas uma pesquisa no mercado local devidamente 

documentada, em razão de não haver solicitação deste item (produto convencional) na 

Chamada Pública. 
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3.1.4. As pesquisas que foram obtidas para os produtos orgânicos devidamente 

documentadas no mercado local, estão anexadas nos autos do Processo Administrativo 

nº 0118/2018.  

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

4.1. Poderão participar desta Chamada Pública os beneficiários fornecedores e 

organizações fornecedoras: 

a) Beneficiários Fornecedores – agricultores familiares, assentados da reforma 

agrária, silvicultores, aquicultores, extrativistas, pescadores artesanais, indígenas e 

integrantes de comunidades remanescentes de quilombos rurais e de demais povos 

e comunidades tradicionais, que atendam aos requisitos previstos no art. 3º da Lei 

nº 11.326, de 24 de julho de 2006 e possuam Declaração de Aptidão ao Pronaf – 

DAP. 

b) Organizações Fornecedoras – cooperativas e outras organizações formalmente 

constituídas como pessoa jurídica de direito privado que detenham a Declaração de 

Aptidão ao Programa Nacional de Agricultura Familiar - PRONAF - DAP Especial 

Pessoa Jurídica ou outros documentos definidos por resolução do GGPAA. 

5.  DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DO CREDENCIAMENTO  

5.1. Para participação da presente Chamada Pública os interessados, Beneficiários 

Fornecedores (Fornecedor Individual) e Organizações Fornecedoras (Cooperativas e 

outras Organizações), deverão apresentar a Documentação para Habilitação e a sua 

Proposta de Venda em envelopes distintos, sendo: Envelope 1 – Documentação para 

Habilitação e Envelope 2 - Proposta de Venda, lacrados, não transparentes, 

identificados, com o seguinte endereçamento: 

Envelope 1 – Documentação para Habilitação 

 À FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO - FAU  

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2018 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0118/2018 

REMETENTE: (Nome/Razão Social e CFP/CNPJ) 

ABERTURA:  

DIA: 24/09/2018  

HORA: 10h00min 
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Envelope 2 – Proposta de Venda 

À FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO - FAU  

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2018 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0118/2018 

REMETENTE: (Nome/Razão Social e CFP/CNPJ) 

ABERTURA:  

DIA: 24/09/2018  

HORA: 10h00min                                                                                                                                                                                                                         

 

5.2. O Envelope 1 – Documentação para Habilitação e o Envelope 2 - Proposta de 

Venda, deverão ser entregues na Rua Lobo da Costa, nº 447, Centro, CEP: 96.010- 

150 - Pelotas/RS, no Departamento de Compras e Licitações da FAU, lacrados por 

cola ou lacre. 

5.2.1. Os envelopes também poderão ser enviados via Correios, porém a FAU não se 

responsabiliza por possíveis atrasos ou extravios na entrega dos mesmos. 

5.2.1. A FAU não se responsabilizará por envelopes entregues em outros 

Departamentos que se localizam no endereço supracitado, apenas pelos quais serão 

entregues no Departamento de Compras e Licitações. 

5.3. Os envelopes poderão ser entregues por qualquer pessoa que apresente seu 

documento de identidade, para quem será entregue o respectivo recibo.  

5.4. Cada participante deverá apresentar 01 (um) único envelope contendo a 

Documentação para Habilitação e outro contendo a sua Proposta de Venda. 

5.4.1. Se, por ventura, mais de um envelope de Documentação para Habilitação ou de 

Proposta de Venda de um mesmo participante for entregue, terá preferência, para efeito 

de participação na disputa, aquele apresentado por representante devidamente 

credenciado pelo participante; se mais de um envelope do mesmo participante tiver sido 

entregue desta forma, terá preferência aquele apresentado por último, 

tempestivamente.  

5.5. Depois de encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, nenhum outro 

documento será recebido, nem serão permitdos quaisquer adendos ou acréscimos à 

documentação e às propostas.  
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5.6. Toda a documentação anexada no Envelope 1 – Documentação para Habilitação 

e o Envelope 2 - Proposta de Venda deverá ser apresentada, preferencialmente 

em papel timbrado do participante, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou 

ressalvas, possuindo índices conforme ordem dos documentos solicitados no Edital, 

numeradas e rubricadas em todas as vias e assinada na última página e no idioma 

português. 

5.7. Os participantes presentes na abertura da Chamada Pública deverão 

apresentar seu credenciamento para acompanhar todo o procedimento, em todas 

as suas fases, até o seu final, podendo praticar todos os atos necessários à defesa 

dos seus direitos e interesses, inclusive com poderes para desistir da apresentação 

de recurso. 

5.8. Cada participante apresentar-se-á com apenas um representante legal que, 

devidamente munido de credenciais, será o único admitido a intervir nas fases da 

Chamada Pública, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, 

devendo ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se exibindo o 

Documento de Identidade, expedido por órgão competente. 

5.9. Por credenciais entende-se: 

a) Habilitação do representante mediante procuração por instrumento público ou 

particular, neste caso acompanhada de cópia do ato de investidura do 

outorgante, no qual se declare, expressamente, ter poderes para a devida 

outorga, conferindo poderes específicos e amplos de tomada de decisão durante 

a realização da Chamada Pública, e com firma reconhecida do outorgante, no 

caso de Beneficiários Fornecedores (Fornecedor Individual) e Organizações 

Fornecedoras (Cooperativas e outras Organizações); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF, no caso de Fornecedor 

Individual esta presente.  

5.10. A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento não 

inabilitará o participante, mas impedirá o representante de se manifestar e 

responder por aquele. 
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5.11. O Envelope 1 - Documentação para Habilitação - será aberto no dia e horário 

estabelecidos neste Edital, ocasião em que os documentos apresentados, 

rubricados pela Comissão Especial para a Chamada Pública e facultativamente 

pelos participantes presentes, serão juntados ao processo respectivo, com suas 

folhas devidamente numeradas. 

5.12. O Envelope 2 - Proposta de Venda, devidamente fechado, dos participantes 

inabilitados ficará disponível para devolução aos respectivos interessados, pelo 

prazo máximo de 30 (trinta) dias após expirar o último prazo recursal desta 

Chamada Pública, findo este prazo, serão incinerados. 

6. HABILITAÇÃO  

6.1. Para habilitação dos proponentes, a fim de comprovar seu enquadramento nos 

incisos II e III do Art. 4º do Decreto 7.775, de 04 de julho de 2012, sob pena de 

inabilitação, exigir-se- á:  

6.2. Dos Beneficiários Fornecedores (Fornecedor Individual) - Fornecedores 

Individuais, detentores de DAP Física, não organizados em grupo, a apresentação, no 

Envelope 1 – Documentação para Habilitação, de:  

a) Documento de Identidade, expedido por órgão competente;  

b) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

c) Cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP) - Pessoa Física; 

d) Extrato da DAP - Pessoa Física do agricultor familiar participante, emitido nos 

últimos 60 (sessenta) dias; 

e) Declaração de que os produtos a serem entregues são oriundos de produção 

própria, conforme ANEXO II - Declaração de Produção Própria – Fornecedores 

Individuais. 

6.3. Das Organizações Fornecedoras (Cooperativas e outras Organizações) - Grupos 

Formais, detentores de DAP Jurídica, a apresentação, Envelope 1 – Documentação 

para Habilitação, de:  

 a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

 b) Cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP) - Pessoa Jurídica para 

cooperativas e outras organizações; 
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c) Extrato da DAP - Pessoa Jurídica da cooperativa e/ou outra organização, emitido 

nos últimos 60 (sessenta) dias. 

d) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 

1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional; 

e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 

nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

g) Cópia do estatuto e da ata de posse da atual diretoria da entidade registrada no 

órgão competente (Junta Comercial, no caso de cooperativas, ou Cartório de 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no caso de outras organizações. Em se tratando 

de empreendimentos familiares, deverá ser apresentada cópia do Contrato Social, 

registrado em Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas); 

e) Declaração de que os produtos a serem entregues são produzidos pelos 

associados/cooperados, conforme ANEXO III - Declaração de Produção Própria – 

Grupos Formais;  

f) Declaração, por seu representante legal, de responsabilidade pelo controle do 

atendimento do limite individual de venda de seus cooperados/associados, conforme 

ANEXO IV – Declaração de Responsabilidade pelo Controle do Atendimento do 

Limite Individual de Venda dos Cooperados/Associados - Grupos Formais.  

 6.4. Ainda, todos os interessados deverão incluir no envelope de Documentação para 

Habilitação, além dos documentos citados no subitem 6.2. e 6.3., quando se 

propuserem a fornecer:  



 

 
  

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - UFPEL 

FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO - FAU 
PROGRAMA INTERDISCIPLINAR DE RESTAURANTE ESCOLA - PIRES 
 

Página 8 de 41 
 

a) Produto qualificado como Sustentável ou Orgânico, a documentação 

comprobatória da respectiva certificação de produção orgânica ou selo de 

sustentabilidade.  

6.5. Na ausência ou desconformidade de quaisquer dos documentos de habilitação, a 

FAU poderá conceder prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a regularização da 

documentação, observado o tratamento isonômico a todos os proponentes, com base 

na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.   

6.6. Toda a documentação deverá estar vigente e sem emendas, rasuras ou ressalvas. 

6.7. Cada documento deverá ser apresentado em 01 (uma) via, devendo a cópia ser 

previamente autenticada por cartório competente.  

7. DA PROPOSTA DE VENDA  

7.1. A proposta deve ser formatada tal qual modelo constante do ANEXO V - Modelo 

de Proposta de Venda de Produtos da Agricultura Familiar – Fornecedores Individuais 

e ANEXO VI – Modelo de Proposta de Venda de Produtos da Agricultura Familiar – 

Grupos Formais, nela constando apenas produtos condizentes com aqueles descritos 

no ANEXO l – Termo de Referência.  

7.2. A quantidade proposta para cada item constante na Proposta de Venda pode variar 

conforme a capacidade de fornecimento do proponente, desde que seja menor ou igual 

à quantidade demandada FAU. 

7.3. Todos os itens devem ser ofertados em Valor unitário e Total, expresso em Reais 

(R$), menor ou igual (≤) ao respectivo Valor Unitário e Total Aceitável, indicado na 

tabela de itens a serem adquiridos, conforme descritos no ANEXO I – Termo de 

Referência.   

7.3.1. A definição do Valor Unitário e do Total Aceitável de cada item observou o Art. 5º 

da Resolução GGPAA nº 50, de 26 de setembro de 2012, refletindo o preço médio do 

mercado local. 

 7.3.2. O Valor Unitário e do Total Aceitável estabelecido para cada item, inclui todos 

os insumos, despesas com frete, embalagens, encargos fiscais, sociais, comerciais, 

trabalhistas e previdenciários, e quaisquer outras despesas com recursos (humanos e 

materiais) necessários para o correto fornecimento do produto. 
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 7.4. A apresentação da Proposta de Venda para a contratação pretendida implica 

concordância do proponente em fornecer os produtos a preço menor ou igual ao Valor 

Unitário e do Total Aceitável, ao longo do período estabelecido no preâmbulo deste 

edital (01 de outubro de 2018 a 20 de fevereiro de 2019 podendo ser prorrogado até 

20 de agosto de 2019).  

7.6. Na ausência ou desconformidade de qualquer dado do item 7. DA PROPOSTA DE 

VENDA, a FAU poderá conceder prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a 

regularização do mesmo, observando o tratamento isonômico a todos os proponentes, 

com base na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.   

7.7. A relação dos proponentes das Propostas de Venda será apresentada na Sessão 

Pública no dia 24 de setembro de 2018 e registrada em Ata após o término do prazo de 

apresentação das Propostas.  

8. CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO DAS PROPOSTAS 

8.1. Só serão aceitas e classificadas as propostas cujo valor não seja superior ao 

máximo definido neste edital, todos constantes no ANEXO I – Termo de Referência.  

 8.2. A(s) Proposta(s) de venda a ser(em) contratada(s) será(ão) selecionada(s) em 

observância ao disposto no Art. 7º da Resolução GGPAA nº 50 do GGPAA, de 26 de 

setembro de 2012, bem como no Decreto 7.775, de 04 de julho de 2012, portanto:  

8.2.1. Para seleção das propostas, priorizando-se os agricultores familiares do 

município, as propostas de venda habilitadas serão divididas em:  

 a) Grupo de fornecedores: Local (de Pelotas/RS); 

 b) Grupo de fornecedores: Território rural (da Região Sul); 

 c) Grupo de fornecedores: Estado (Rio Grande do Sul);  

 d) Grupo de fornecedores: País (Brasil). 

8.2.2. Entre as propostas de venda, será observada a seguinte ordem de prioridade 

para seleção:  

a) O grupo de fornecedores local terá prioridade sobre os demais grupos; 

b) O grupo de fornecedores território rural terá prioridade sobre os grupos do estado 

e do país;  

c) O grupo de fornecedores estado terá prioridade sobre o grupo país. 
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8.3. Em cada grupo de fornecedores, depois de assegurada a habilitação dos 

proponentes, as propostas serão classificadas segundo seu valor “Valor Global”, 

prevalecendo o menor preço ofertado para a totalidade dos itens nela cotados. 

8.4. Como critério de desempate, em cada grupo, serão priorizados, nesta ordem: 

a) Entre as organizações fornecedoras do grupo de fornecedores local, as propostas 

com maior participação de agricultores familiares do município;  

b) Em quaisquer grupos de fornecedores, aqueles oriundos de comunidades 

tradicionais, quilombolas ou indígenas, não havendo prioridade entre estes;  

c) Em quaisquer grupos de projetos, aqueles oriundos de assentamentos de reforma 

agrária;  

d) Em quaisquer grupos de fornecedores, aqueles oriundos de fornecedoras 

mulheres e/ou organizações constituídas por mulheres, conforme Art. 4º, § 3º e § 5º, 

do Decreto nº 7.775, de 04 de julho de 2012;  

e) Em quaisquer grupos de fornecedores, aqueles oriundos de produção 

agroecológica ou orgânica. 

8.4.1. No caso de empate entre organizações fornecedoras do grupo de fornecedores 

local, em referência ao disposto na alínea a do Item 8.4. deste edital, terão prioridade 

as organizações com maior porcentagem de agricultores familiares e/ou 

empreendedores familiares rurais no seu quadro de associados/cooperados, conforme 

DAP jurídica. 

8.4.2. No caso de empate entre as propostas oriundas de grupo de mulheres, 

assentamentos de reforma agrária, comunidades tradicionais, quilombolas e/ou 

indígenas, em referência ao disposto às alíneas b, c, e d do Item 8.4. deste edital, terão 

prioridade organizações produtivas com maior porcentagem desses públicos no seu 

quadro de associados/cooperados, conforme DAP Jurídica. 

8.4.3. Em caso de persistência de empate, será realizado sorteio ou, havendo consenso 

entre as partes, poderá optar-se pela divisão no fornecimento dos produtos a serem 

adquiridos entre as organizações finalistas. 

8.5. Caso a FAU não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos do 

grupo de fornecedores local, essas deverão ser complementadas com os projetos dos 
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demais grupos, de acordo com os critérios de seleção, classificação e desempate 

citados acima. 

8.6. Serão desclassificadas as propostas e produtos que se apresentarem em 

desconformidade com este Edital. 

9. DA SESSÃO PÚBLICA  

9.1. No dia, horário e local designado no preâmbulo deste edital, a Comissão Especial 

para a Chamada Pública - para aquisição de aquisição de grãos, hortifrutigranjeiros, 

laticínios e schimiers de forma parcelada, produzidos por agricultores familiares - dará 

início à Sessão Pública, em que se dará a abertura do Envelope 1 - Documentação 

para Habilitação e Envelope 2 - Proposta de Venda.  

9.1.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles 

participarão ativamente os proponentes ou representantes credenciados, não sendo 

permitidas atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom 

andamento dos trabalhos.  

9.2. Inicialmente, todos os envelopes recebidos tempestivamente pela Comissão 

Especial para a Chamada Pública serão rubricados tanto pelos membros dessa 

Comissão Especial para a Chamada Pública como pelos proponentes e representantes 

presentes, ao que se procederá à abertura dos Envelopes 1 - Documentação para 

Habilitação e, após a análise da Documentação para Habilitação de cada um dos 

proponentes, conforme item próprio deste edital será aberto apenas os Envelopes 2 - 

Proposta de Venda dos proponentes devidamente habilitados, a fim de analisarem-se 

as propostas por eles apresentadas. 

9.2.1. Os documentos constantes dos Envelopes 1 - Documentação para Habilitação 

e dos Envelopes 2 - Proposta de Venda, abertos deverão igualmente ser rubricados 

pelos membros da Comissão Especial para a Chamada Pública e pelos proponentes e 

representantes presentes.  

9.2.2. Caso a Comissão Especial para a Chamada Pública julgue conveniente, poderá 

suspender a reunião para analisar os documentos apresentados, marcando, na 

oportunidade, nova data e horário em que voltará a se reunir, e informando os 

interessados.  
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9.3. O resultado da Sessão Pública de Habilitação dos Proponentes e Seleção das 

Propostas será divulgado aos presentes ao término dessa e posteriormente será 

divulgado nos sites: www2.fundacoesufpel.com.br e portal.ufpel.edu.br, no prazo de até 

5 (cinco) dias úteis, após a emissão da Autorização de Compra ao Proponente 

vencedor. 

9.4. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos 

membros da Comissão Especial para a Chamada Pública e pelos representantes 

credenciados e proponentes presentes. 

10. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS 

10.1. As amostras dos produtos a serem adquiridos pela FAU, se solicitadas, deverão 

ser apresentadas após a fase de Habilitação da Proposta de Venda, no prazo de até 

01 (um) dia útil a contar do envio de Convocação emitida FAU.  

10.2. As amostras deverão ser identificadas com o número da Chamada Pública, o 

nome do fornecedor e/ou grupo formal, e a especificação do produto.  

10.3. A não apresentação da amostra ou a apresentação de amostra em desacordo 

com as exigências deste edital implicará na automática desclassificação do item e/ou 

da proposta.  

10.4. As amostras serão analisadas observando-se, além das especificações descritas 

para cada produto, no ANEXO I – Termo de Referência, os seguintes critérios de 

avaliação: validade, peso, embalagem, composição (ingredientes), características 

organolépticas (cor, odor, sabor, textura, aspecto) e informação nutricional.  

10.5. A análise ficará a cargo da Nutricionista Gerente do Programa Interdisciplinar 

Restaurante Escola (PIRES), que emitirá seu parecer em laudo devidamente assinado 

e identificado, aprovando ou desaprovando o produto. 

11. LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

11.1. Os produtos serão fornecidos de forma parcelada, mediante Autorização de 

Compra, emitida pela Fundação de Apoio Universitário - FAU com base no cronograma 

de entrega previamente estabelecido pelo Serviço de Nutrição do PIRES via e-mail, 

com prazo de 15 (quinze) dias anterior à entrega, impreterivelmente no horário 

compreendido, abaixo: 
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* Hortifrutigranjeiros – das 06h30min às 07h30min (segunda a sexta-feira), e das 08 

horas às 08h30min (sábados e feriados); 

* Grãos – das 08 horas às 12 horas (segunda a sexta-feira); 

* Laticínios – das 08 horas às 12 horas (segunda a sexta-feira); 

* Schimiers – das 08 horas às 12h30min (segunda a sexta-feira).  

11.2. Havendo necessidade de alteração e/ou cancelamento do quantitativo constante 

no cronograma de entrega, este deverá ser realizado com antecedência de 48 horas 

anteriores a data prevista da entrega, através de e-mail ou telefone. 

11.3. Os locais de entrega serão de acordo com a solicitação do Serviço de Nutrição, e 

podem ser: 

* Restaurante Escola Campus Capão do Leão – Campus Universitário, s/nº - CEP: 

96.160-000 - Capão do Leão/RS.  

* Restaurante Escola Campus Pelotas – Rua Andrade Neves, nº 1290 (entrada pela 

General Telles, s/nº), CEP: 96.020-080 - Pelotas/RS. 

11.4. A periodicidade dos produtos será conforme a especificação do produto no 

ANEXO I – Termo de Referência.  

11.5. Os critérios de aceitação dos produtos serão conforme a especificação no ANEXO 

I – Termo de Referência.  

12. DA SUBCONTRATAÇÃO  

12.1. É expressamente vedada a subcontratação de qualquer Fornecedor Individual ou 

Grupo Formal.  

13. PAGAMENTO 

13.1. O pagamento será realizado em até 30 dias após a última entrega do mês, por 

meio de transferência bancária, mediante apresentação de Nota Fiscal Eletrônica 

correspondente ao fornecimento efetuado.  

14. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

14.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para abertura da Sessão Pública, 

qualquer pessoa poderá solicitar o pedido de esclarecimento e de impugnação deste 

Edital.  
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14.2. O pedido de esclarecimento e de impugnação poderá ser realizado na forma 

eletrônica, via internet, no endereço: fernanda.reichow@fundacoesufpel.com.br, ou 

protocolada na FAU, com sede na Rua Lobo da Costa, nº 447, Centro, CEP: 96.010-

150 - Pelotas/RS, no Departamento de Compras e Licitações.  

14.3. Caberá a Comissão Especial para a Chamada Pública decidir sobre o pedido de 

esclarecimento e de impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, contadas 

do recebimento, por ela.  

14.4. Acolhido o pedido de impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame.  

14.5. Não será conhecido qualquer pedido de esclarecimento e de impugnação 

apresentados fora dos prazos estabelecidos neste Edital.  

14.6. O pedido de esclarecimento e de impugnação não suspendem os prazos previstos 

neste Edital. 

14.7. A resposta ao pedido de esclarecimento e de impugnação prestada pela 

Comissão Especial para a Chamada Pública será entranhada nos autos do processo 

administrativo e estará disponível para consulta por qualquer interessado, na FAU com 

sede na Rua Lobo da Costa, nº 447, Centro, CEP: 96.010-150 - Pelotas/RS. 

15. DOS RECURSOS  

15.1. Após a fase competitiva, os interessados que desejarem recorrer contra as 

decisões da Comissão Especial para a Chamada Pública poderão fazê-lo, 

imediatamente, manifestando sua intenção através da forma eletrônica, via internet, no 

endereço: fernanda.reichow@fundacoesufpel.com.br, ou protocolada na FAU, com 

sede na Rua Lobo da Costa, nº 447, Centro, CEP: 96.010-150 - Pelotas/RS, no 

Departamento de Compras e Licitações, com o registro da síntese das suas razões, 

sendo-lhe facultado juntar os respectivos memoriais no prazo de 02 (dois) dias.  

15.2. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual 

prazo, que começará a correr a partir do término do prazo do recorrente.  

15.3. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo estabelecido e/ou 

subscritos por representantes não habilitados legalmente (procuração) ou não 

identificados no processo para responder pelo proponente.  
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15.4. A falta de manifestação imediata e motivada do interessado quanto à intenção de 

recorrer, importará a decadência do direito de recurso. 

15.5. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios 

ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.  

15.6. Os recursos contra decisões da Comissão Especial para a Chamada Pública não 

terão efeito suspensivo.  

15.7. O acolhimento de recursos importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento.  

15.8. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na 

FAU com sede na Rua Lobo da Costa, nº 447, Centro, CEP: 96.010-150 - Pelotas/RS.  

16. DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1. O Aviso de Chamada Pública nº 002/2018, foi publicado no dia 06 de Setembro 

de 2016, na seção 3, página 173, do Diário Oficial da União – DOU. 

16.2. A presente Chamada Pública poderá ser obtida na sede da FAU, Rua Lobo da 

Costa, nº 447, Centro, CEP: 96.010-150 - Pelotas/RS, no horário das 09 horas às 12 

horas e das 14 horas às 17h30min, de segunda a sexta-feira, ou através do site: 

http://www2.fundacoesufpel.com.br/ ou portal.ufpel.edu.br. 

16.3. Os produtos deverão atender ao disposto na legislação de alimentos, estabelecida 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Ministério da Saúde e pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

16.4. O limite individual de venda do Agricultor Familiar deverá respeitar o valor máximo 

de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP Pessoa 

Física, por ano civil, por órgão comprador, independente de o agricultor participar de 

outras modalidades do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 

16.5. Cada organização fornecedora pode vender por ano civil, respeitados os limites 

por unidade familiar, R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), por Declaração de 

Aptidão ao Pronaf – DAP Pessoa Jurídica, para cada órgão comprador. 

16.6. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:  

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 

http://www2.fundacoesufpel.com.br/
http://portal.ufpel.edu.br/
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ANEXO II - DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA – FORNECEDORES 

INDIVIDUAIS; 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA – GRUPOS FORMAIS; 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO CONTROLE DO 

ATENDIMENTO DO LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA DOS 

COOPERADOS/ASSOCIADOS - GRUPOS FORMAIS; 

ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA DE VENDA DE PRODUTOS DA 

AGRICULTURA FAMILIAR – FORNECEDORES INDIVIDUAIS; 

ANEXO VI – MODELO DE PROPOSTA DE VENDA DE PRODUTOS DA 

AGRICULTURA FAMILIAR – GRUPOS FORMAIS. 

17. DO FORO 

17.1. As questões decorrentes da execução deste Edital, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Pelotas, 

com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.   

 

Pelotas/Rio Grande do Sul, aos 14 dias do mês de setembro de 2018. 

 

 

Marco Aurélio Romeu Fernandes 

Diretor-Presidente 

Fundação de Apoio Universitário  
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ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO DO OBJETO  

1.1. A aquisição dos itens abaixo especificados, tem por finalidade estabelecer esforços 

mútuos para participação de agricultores familiares e suas organizações na oferta de 

gêneros alimentícios para o mercado institucional através do Programa de Aquisição 

de Alimentos. Além disso, os alimentos fornecidos pela agricultura familiar, em especial 

os orgânicos, são livres de componentes químicos como agrotóxicos, antibióticos e 

fertilizantes, sendo mais seguros para os usuários do Restaurante Escola. 

2. DA ESPECIFICAÇÃO 

PEDIDO RE Nº 075/2018 - GRÃOS 

ITEM QTDE UNID ESPECIFICAÇÃO DETALHADA 

VALOR 

UNITÁRIO 

ACEITÁVEL  

VALOR 

TOTAL 

ACEITÁVEL 

01 33.050 Kg 

Arroz branco orgânico, longo e fino, grãos 

inteiros, com teor de umidade máxima de 

15%, isento de sujidades e materiais 

estranhos, última safra, com identidade, 

qualidade, embalagem e apresentação do 

arroz, segundo Instrução Normativa nº 6 de 

16 de fevereiro de 2009 e seu Anexo VII 

(Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento - MAPA). O produto deve 

ser acondicionado em embalagem 

polietileno, próprias para alimentos, 

contendo 5 Kg.  Validade mínima de cinco 

meses a contar da data da entrega e, suas 

condições deverão estar de acordo com a 

NTA 33 (Decreto 12.486, de 20/10/78). 

R$ 

5,60 

 

R$ 

185.080,00 

 

02 18.760 Kg 

Arroz integral orgânico - arroz cateto 

integral, grãos curtos, sem polimento, teor 

de umidade máxima de 15%, isenta de 

sujidades e materiais estranhos, 

embalagem e apresentação do arroz, 

segundo Instrução Normativa nº 6 de 16 de 

fevereiro de 2009 e seu Anexo IV (Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - 

MAPA). O produto deve ser acondicionado 

em embalagem de polietileno própria para 

R$ 

6,50 

 

R$ 

121.940,00 
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alimentos, contendo 5 Kg. Validade mínima 

de três meses a contar da data da entrega 

e, suas condições deverão estar de acordo 

com a NTA 33 (Decreto 12.486, de 

20/10/78).  

03 900 Kg 

Arroz parboilizado polido - longo e fino, 

tipo 1, isento de sujidades e materiais 

estranhos, última safra, com identidade, 

qualidade, embalagem e apresentação do 

arroz, segundo Instrução Normativa nº 6 de 

16 de fevereiro de 2009 e seu Anexo V 

(Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento - MAPA). O produto deve 

ser acondicionado em embalagem 

polietileno, próprias para alimentos, 

contendo 5 Kg.  Validade mínima de cinco 

meses a contar da data da entrega e, suas 

condições deverão estar de acordo com a 

NTA 33 (Decreto 12.486, de 20/10/78). 

R$ 

3,57 

 

R$ 

3.213,00 

 

 

04 

 

2.580 

 

Kg 

Feijão comum, classe cores, Carioca, tipo 

1 “in natura”, constituído de, no mínimo, 

97% (noventa e sete por cento) de grãos na 

cor característica à variedade 

correspondente, de tamanho e formato 

naturais, maduros, limpos e secos, última 

safra. O produto deve ser acondicionado 

em embalagem de polietileno, própria para 

alimentos, contendo 1 Kg. O produto bem 

como os procedimentos relacionados ao 

seu fornecimento deverá estar de acordo 

com a legislação vigente e demais 

dispositivos legais e regulamentares 

porventura aplicáveis, em especial, a 

Instrução Normativa nº 12 de 28/03/08, 

MAPA, Resolução RDC Nº de 7, de 

18/02/11 - ANVISA, Resolução – RDC nº 

14, de 28/03/14 – ANVISA, Resolução RDC 

nº 259, de 20/09/02 - ANVISA/MS, 

Resolução RDC n.º 360, de 23/12/2003, 

ANVISA/MS. 

 

R$ 

5,10 

 

R$ 

13.158,00 

 

05 

 

14.838 

 

Kg 

Feijão preto – tipo 1, preto, de tamanho e 

formato naturais, última safra, constituído 

de grãos inteiros e sãos, com teor máximo 

de umidade de 15%, isento de material 

terroso, sujidades e misturas de outras 

variedades e espécies. O produto deve ser 

acondicionado em embalagem de 

R$ 

4,99 

R$ 

74.041,62 
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PEDIDO RE Nº 076/2018 – HORTIFRUTIGRANJEIROS 

ITEM QTDE UNID ESPECIFICAÇÃO DETALHADA 

VALOR 

UNITÁRIO 

ACEITÁVEL  

VALOR 

TOTAL 

ACEITÁVEL 

01 2.280 Kg 

Abóbora japonesa higienizada com 

casca em pedaços, peso médio de 75 g - 

vegetal firme e íntegro; textura e 

consistência de vegetal fresco, de primeira 

qualidade; embalada em filme 

multicamadas nylon-poli a vácuo garantido 

a integridade do produto até o consumo. 

R$ 

9,88 

R$ 

22.526,40 

polietileno, própria para alimentos, 

contendo 1 Kg. O produto bem como os 

procedimentos relacionados ao seu 

fornecimento deverá estar de acordo com a 

legislação vigente e demais dispositivos 

legais e regulamentares porventura 

aplicáveis, em especial, a Instrução 

Normativa nº 12 de 28/03/08, MAPA, 

Resolução RDC Nº de 7, de 18/02/11 - 

ANVISA, Resolução – RDC nº 14, de 

28/03/14 – ANVISA, Resolução RDC nº 

259, de 20/09/02 - ANVISA/MS, Resolução 

RDC n.º 360, de 23/12/2003, ANVISA/MS. 

 

06 

 

9.892 

 

Kg 

Feijão preto orgânico – tipo 1, preto, de 

tamanho e formato naturais, última safra, 

constituído de grãos inteiros e sãos, com 

teor máximo de umidade de 15%, isento de 

material terroso, sujidades e misturas de 

outras variedades e espécies. O produto 

deve ser acondicionado em embalagem de 

polietileno, própria para alimentos, 

contendo 1 Kg. O produto bem como os 

procedimentos relacionados ao seu 

fornecimento deverá estar de acordo com a 

legislação vigente e demais dispositivos 

legais e regulamentares porventura 

aplicáveis, em especial, a Instrução 

Normativa nº 12 de 28/03/08, MAPA, 

Resolução RDC Nº de 7, de 18/02/11 - 

ANVISA, Resolução – RDC nº 14, de 

28/03/14 – ANVISA, Resolução RDC nº 

259, de 20/09/02 - ANVISA/MS, Resolução 

RDC n.º 360, de 23/12/2003, ANVISA/MS. 

R$ 

8,20 

R$ 

81.114,40 

VALOR TOTAL: 
R$ 

33,96 

R$ 

478.547,02 
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Embalagens contendo 6 Kg e 1Kg, 

transportados em veículo refrigerado com 

alvará da vigilância sanitária, em caixas 

plásticas devidamente higienizadas para 

tal fim. 

02 3.684 Kg 

Abóbora japonesa higienizada sem 

casca em cubos, com 25g de peso médio 

e 2x4cm de comprimento - vegetal firme e 

íntegro; textura e consistência de vegetal 

fresco, de primeira qualidade; embalada 

em filme multicamadas nylon-poli a vácuo 

garantido a integridade do produto até o 

consumo. Embalagens contendo 6 Kg e 

1Kg transportados em veículo refrigerado 

com alvará da vigilância sanitária, em 

caixas plásticas devidamente higienizadas 

para tal fim. 

R$ 

10,65 

R$ 

39.234,60 

03 868 Kg 

Abobrinha Itália - vegetal firme e íntegro, 

sem rachaduras ou furadas por insetos; 

devem ser brilhantes e com peso 

proporcional ao tamanho. 

R$ 

3,27 

R$ 

2.838,36 

04 220 Kg 

Agrião - as folhas devem ser frescas de 

cor verde escura, sem áreas amareladas 

ou pontos escuros; os talos devem estar 

firmes e quebradiços. 

R$ 

6,92 

R$ 

1.522,40 

05 4.110 Kg 

Aipim higienizado e resfriado, com peso 

médio de 40g e medindo 5cm - vegetal 

firme e íntegro; textura e consistência de 

vegetal fresco, de primeira qualidade; 

embalada em filme multicamadas nylon-

poli a vácuo garantido a integridade do 

produto até o consumo. Embalagens 

contendo 10 Kg e 1Kg, transportados em 

veículo refrigerado com alvará da 

vigilância sanitária em caixas plásticas 

devidamente higienizadas para tal fim. 

R$ 

10,45 

R$ 

42.949,50 

06 4.630 Kg 

Alface crespa - as folhas devem 

apresentar aspecto de produto fresco, ou 

seja, devem ser brilhantes, firmes, sem 

áreas escuras, livre de folhas murchas ou 

amareladas. 

R$ 

5,73 

R$ 

26.529,90 

07 1.985 Kg 

Alface crespa orgânica - as folhas devem 

apresentar aspecto de produto fresco, ou 

seja, devem ser brilhantes, firmes, sem 

áreas escuras, livres de folhas murchas ou 

amareladas. 

R$ 

7,44 

R$ 

14.768,40 
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08 3.494 Kg 

Alface lisa - as folhas devem apresentar 

aspecto de produto fresco, ou seja, devem 

ser brilhantes, firmes, sem áreas escuras, 

livre de folhas murchas ou amareladas. 

R$ 

5,79 

R$ 

20.230,26 

09 1.497 Kg 

Alface lisa orgânica - as folhas devem 

apresentar aspecto de produto fresco, ou 

seja, devem ser brilhantes, firmes, sem 

áreas escuras, livre de folhas murchas ou 

amareladas. 

R$ 

7,52 

R$ 

11.257,44 

10 18.505 Kg 

Banana prata - maturação adequada para 

o consumo, textura e consistência de fruta 

fresca de primeira qualidade, as cascas 

devem ser uniformes e sem manchas 

pretas; peso médio unitário 100g. 

R$ 

4,08 

R$ 

75.500,40 

11 7.930 Kg 

Banana prata orgânica - maturação 

adequada para o consumo, textura e 

consistência de fruta fresca de primeira 

qualidade, as cascas devem ser uniformes 

e sem manchas pretas; peso médio 

unitário 100g. 

R$ 

5,30 

R$ 

42.029,00 

12 57 Kg 

Batata doce - lavada, de 1ª qualidade, de 

casca branca, sem lesões de origem física 

ou mecânica, não apresentarem 

rachaduras ou cortes na casca, livre de 

enfermidades, isenta de partes pútridas. 

Com tamanho uniforme, devendo ser 

graúdas. 

R$ 

3,20 

R$ 

182,40 

13 24 Kg 

Batata doce orgânica - lavada, de 1ª 

qualidade, de casca branca, sem lesões 

de origem física ou mecânica, não 

apresentarem rachaduras ou cortes na 

casca, livre de enfermidades, isenta de 

partes pútridas. Com tamanho uniforme, 

devendo ser graúdas. 

R$ 

4,16 

R$ 

99,84 

14 1.926 Kg 

Batata inglesa higienizada e resfriada 

em cubos (maionese) - com peso médio 

de 10g e medindo 2x2cm - vegetal firme e 

íntegro; textura e consistência de vegetal 

fresco, de primeira qualidade; embalada 

em filme multicamadas nylon-poli a vácuo 

garantido a integridade do produto até o 

consumo.  Embalagens contendo 6 Kg e 

1Kg, transportados em veículo refrigerado 

com alvará da vigilância sanitária, em 

caixas plásticas devidamente higienizadas 

para tal fim. 

R$ 

12,72 

R$ 

24.498,72 
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15 11.070 Kg 

Batata inglesa higienizada e resfriada 

em metades, com peso médio de 50g por 

metade - vegetal firme e íntegro; textura e 

consistência de vegetal fresco, de primeira 

qualidade; embalada em filme 

multicamadas nylon-poli a vácuo garantido 

a integridade do produto até o consumo. 

Embalagens contendo 6 kg e 1kg, 

transportados em veículo refrigerado com 

alvará da vigilância sanitária, em caixas 

plásticas devidamente higienizadas para 

tal fim. 

R$ 

12,35 

 

 

 

 

 

R$ 

136.714,50 

16 4.494 Kg 

Bergamota montenegrina - cor 

alaranjada, sabor adocicado, maturação 

adequada para o consumo, textura e 

consistência de fruta fresca; peso médio 

unitário 120g. 

R$ 

2,98 

R$ 

13.392,12 

17 1.926 Kg 

Bergamota montenegrina orgânica - cor 

alaranjada, sabor adocicado, maturação 

adequada para o consumo, textura e 

consistência de fruta fresca; peso médio 

unitário 120g. 

R$ 

3,87 

R$ 

7.453,62 

18 745 Kg 

Berinjela - vegetal firme e íntegro com 

coloração roxa escura, textura e 

consistência de vegetal fresco; casca lisa 

e brilhante, sem nós ou manchas claras. 

R$ 

5,42 

R$ 

4.037,90 

19 320 Kg 

Berinjela orgânica - vegetal firme e 

íntegro com coloração roxa escura, textura 

e consistência de vegetal fresco; casca lisa 

e brilhante, sem nós ou manchas claras. 

R$ 

7,04 

R$ 

2.252,80 

20 2.170 Kg 

Beterraba - nova, lavada, de 1ª qualidade, 

tamanho médio, com casca sã, sem 

rupturas, não deve apresentar rachaduras 

ou cortes na casca. Estarem 

suficientemente desenvolvidas. Não 

estarem danificadas por qualquer lesão de 

origem física ou mecânica. Livre de 

enfermidades. Isenta de partes pútridas. 

R$ 

3,14 

R$ 

6.813,80 

21 940 Kg 

Beterraba orgânica - nova, lavada, de 1ª 

qualidade, tamanho médio, com casca sã, 

sem rupturas, não deve apresentar 

rachaduras ou cortes na casca. Estarem 

suficientemente desenvolvidas. Não 

estarem danificadas por qualquer lesão de 

origem física ou mecânica. Livre de 

enfermidades. Isenta de partes pútridas. 

R$ 

4,08 

R$ 

3.835,20 
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22 

 

911 Kg 

Brócolis higienizado e resfriado em 

floretes - com média de 40g de peso, 

vegetal firme e íntegro; textura e 

consistência de vegetal fresco, de primeira 

qualidade; embalados em sacos de 

polietileno 17µm garantindo assim sua 

integridade até o consumo. Embalagens 

contendo 3 Kg e ½ Kg, transportados em 

veículo refrigerado com alvará da 

vigilância sanitária, em caixas plásticas 

devidamente higienizadas para tal fim. 

 

R$ 

11,01 

 

R$ 

10.030,11 

23 4.260 Kg 

Caqui variedade fuyu - maturação 

adequada para o consumo, textura e 

consistência de fruta fresca, livre de 

podridão, sem manchas; peso médio 

unitário 130g. 

 

R$ 

4,14 

 

R$ 

17.636,40 

24 5.964 Kg 

Cebola branca - bulbos firmes, com casca 

seca e pescoço seco e cicatrizado; livre de 

bulbos brotados, com feridas, áreas 

amolecidas e mofo. 

R$ 

3,33 

R$ 

19.860,12 

25 2.556 Kg 

Cebola branca orgânica - bulbos firmes, 

com casca seca e pescoço seco e 

cicatrizado; livre de bulbos brotados, com 

feridas, áreas amolecidas e mofo. 

R$ 

4,32 

R$ 

11.041,92 

26 425 Kg 

Cebola em conserva - produto natural em 

salmoura suave, acondicionado em 

embalagens de vidro contendo até 1,8 Kg. 

O produto deve estar isento de sujidades, 

parasitas, partes de insetos, fungos, 

leveduras, detritos de vegetais e de outras 

substâncias estranhas em quantidade que 

indique a utilização de ingredientes em 

condições insatisfatórias ou tecnologia de 

processamento inadequada. 

 

R$ 

18,00 

 

R$ 

7.650,00 

27 180 Kg 

Cebola em conserva orgânica – produto 

natural em salmoura suave, 

acondicionado em embalagens de vidro 

contendo até 1,8 Kg. O produto deve estar 

isento de sujidades, parasitas, partes de 

insetos, fungos, leveduras, detritos de 

vegetais e de outras substâncias 

estranhas em quantidade que indique a 

utilização de ingredientes em condições 

insatisfatórias ou tecnologia de 

processamento inadequada. 

 

R$ 

23,40 

 

R$ 

4.212,00 
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28 4.779 Kg 

Cenoura - vegetal firme e íntegro, lisas, 

sem irregularidades ou rugas, cor 

uniforme, sem manchas verdes; livre de 

podridão e brotos. 

R$ 

3,22 

R$ 

15.388,38 

29 2.048 Kg 

Cenoura orgânica - vegetal firme e 

íntegro, lisas, sem irregularidades ou 

rugas, cor uniforme, sem manchas verdes; 

livre de podridão e brotos. 

R$ 

4,18 

R$ 

8.560,64 

30 849 Kg 

Chuchu higienizado, processado e 

resfriado - com aproximadamente 15g de 

peso e medindo 2x2cm, vegetal firme e 

íntegro; textura e consistência de vegetal 

fresco, de primeira qualidade; embalada 

em filme multicamadas nylon-poli a vácuo 

garantido a integridade do produto até o 

consumo. Embalagens contendo 6 Kg e 

1Kg, transportados em veículo refrigerado 

com alvará da vigilância sanitária, em 

caixas plásticas devidamente higienizadas 

para tal fim. 

R$ 

13,38 

R$ 

11.359,62 

31 853 Kg 

Couve chinesa - deve ter folhas novas, de 
cor verde claro e talo verde- 
esbranquiçado; o talo não 
pode estar mole ou com manchas pretas; 
textura e consistência de vegetal fresco. 

R$ 

3,72 

R$ 

3.173,16 

32 1.761 Kg 

Couve flor higienizada e congelada em 

floretes, com média de 40g de peso, 

vegetal firme e íntegro; textura e 

consistência de vegetal fresco, de primeira 

qualidade; embalados em sacos de 

polietileno 17µm garantindo assim sua 

integridade até o consumo. Embalagens 

contendo 3 Kg e ½ Kg transportados em 

veículo refrigerado com alvará da 

vigilância sanitária, em caixas plásticas 

devidamente higienizadas para tal fim. 

R$ 

10,96 

R$ 

19.300,56 

33 1.935 Kg 

Couve verde higienizada, processada e 

resfriada - vegetal firme e íntegro; textura 

e consistência de vegetal fresco, de 

primeira qualidade; acondicionado em 

embalagens plásticas de polietileno 17µm 

garantindo assim sua integridade até o 

consumo. Embalagens contendo 3 Kg e ½ 

Kg transportados em veículo refrigerado 

com alvará da vigilância sanitária, em 

caixas plásticas devidamente higienizadas 

para tal fim. 

R$ 

10,09 

R$ 

19.524,15 
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34 171 Kg 

Escarola (chicória) - textura e 

consistência de vegetal fresco; as folhas 

devem apresentar cor verde escura, sem 

áreas amareladas ou pontos escuros. 

R$ 

3,90 

R$ 

666,90 

35 08 Kg 

Hortelã – textura e consistência de vegetal 

fresco; as folhas devem apresentar cor 

verde escura, sem áreas amareladas ou 

pontos pretos. 

R$ 

16,12 

R$ 

128,96 

36 10.660 Kg 

Laranja valência - maturação adequada 

para o consumo, textura e consistência de 

fruta fresca. Peso médio 180g por unidade; 

peso médio unitário 130g. 

R$ 

2,81 

R$ 

29.954,60 

37 5.900 Kg 

Laranja valência orgânica – maturação 

adequada para o consumo, textura e 

consistência de fruta fresca. Peso médio 

180g por unidade; peso médio unitário 

130g. 

R$ 

3,65 

R$ 

21.535,00 

38 14.280 Kg 

Maçã Fugi ou Gala - de 1ª qualidade, com 

casca sã, sem rupturas e pancadas na 

casca. Apresentando tamanho e cor 

uniformes, com polpa firme e intacta, 

devendo ser bem desenvolvidas e 

maduras. Devem ser frescas, sem danos 

físicos ou mecânicos, isenta de partes 

pútridas; peso médio unitário 100g. 

R$ 

4,91 

R$ 

70.114,80 

39 73 Kg 

Manjericão – apresentar textura e 

consistência de vegetal fresco, as folhas 

deverão ser lisas, sem manchas ou 

pontinhos pretos; devem estar livres de 

folhas murchas ou amareladas. 

R$ 

17,52 

R$ 

1.278,96 

40 30 Kg 

Manjericão orgânico – apresentar textura 

e consistência de vegetal fresco, as folhas 

deverão ser lisas, sem manchas ou 

pontinhos pretos; devem estar livres de 

folhas murchas ou amareladas. 

R$ 

22,77 

R$ 

683,10 

41 266 Kg 

Melancia - tamanho regular de 1 ª 

qualidade - redonda, casca lisa, graúda de 

primeira, livre de sujidades, parasitas e 

larvas, tamanho e coloração uniformes, 

devendo ser bem desenvolvida e madura, 

com polpa firme e intacta, a granel 

pesando entre 10 a 12 Kg por unidade. 

R$ 

2,15 

R$ 

571,90 

42 114 Kg 

Melancia orgânica - tamanho regular de 1 

ª qualidade - redonda, casca lisa, graúda 

de primeira, livre de sujidades, parasitas e 

larvas, tamanho e coloração uniformes, 

R$ 

2,79 

 

R$ 

318,06 
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devendo ser bem desenvolvida e madura, 

com polpa firme e intacta, a granel 

pesando entre 10 a 12 Kg por unidade. 

43 2.212 Kg 

Milho processado e congelado – 

simples; grãos inteiros, de tamanho e 

coloração uniformes; acondicionado em 

embalagens plásticas de polietileno 17µm 

garantindo assim sua integridade até o 

consumo. Embalagens contendo 3 Kg e ½ 

Kg, transportados em veículo refrigerado 

com alvará da vigilância sanitária, em 

caixas plásticas devidamente higienizadas 

para tal fim. 

R$ 

12,52 

R$ 

27.694,24 

44 2.168 Dz 

Ovo vermelho de galinha (orgânico) - 

tamanho grande; de primeira qualidade, 

casca limpa e isenta de rachaduras; 

frescos, isento de aditivos ou substâncias 

estranhas ao produto que sejam 

impróprias ao consumo e que alterem suas 

características naturais (físicas, químicas 

e organolépticas) inspecionado por órgão 

competente; acomodados em cartelas e 

embalados em caixas contendo 30 dúzias. 

O produto deverá apresentar validade 

mínima de 15 dias. 

R$ 

7,00 

R$ 

15.176,00 

 

45 

 

1.650 Kg 

Pepino em conserva - produto natural em 

salmoura suave, acondicionado em 

embalagens de vidro contendo até 3,2 Kg. 

O produto deve estar isento de sujidades, 

parasitas, partes de insetos, fungos, 

leveduras, detritos de vegetais e de outras 

substâncias estranhas em quantidade que 

indique a utilização de ingredientes em 

condições insatisfatórias ou tecnologia de 

processamento inadequada. 

R$ 

16,22 

R$ 

26.763,00 

46 730 Kg 

Pepino japonês - casca deve ser firme, 

sem rugas, bem verde e lustrosa; as 

bordas devem ser arredondadas; deve 

possuir textura e consistência de vegetal 

fresco, livre de deterioração. 

R$ 

5,00 

R$ 

3.650,00 

47 1.420 Kg 

Pepino salada - casca deve ser firme, 

sem rugas, bem verde e lustrosa; deve 

possuir textura e consistência de vegetal 

fresco, livre de deterioração. 

R$ 

3,47 

R$ 

4.927,40 
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48 610 Kg 

Pepino salada orgânico - casca deve ser 

firme, sem rugas, bem verde e lustrosa; 

deve possuir textura e consistência de 

vegetal fresco, livre de deterioração. 

R$ 

4,51 

R$ 

2.751,10 

49 4.030 Kg 

Pêssego - casca firme, porém não dura; 

polpa branca; coloração de fundo deve ser 

creme ou amarelo - avermelhada; peso 

médio unitário 100g. 

R$ 

3,96 

R$ 

15.958,80 

50 80 Kg 

Pêssego em calda em fatias – preparado 

com frutas maduras, sãs, limpas, em fatias 

com consistência própria. Frutas com cor, 

cheiro e sabor característico. Embalagem: 

lata de folha de flandres ou vidro, com 

830g, em perfeito estado de conservação; 

as latas não poderão estar amassadas. 

Prazo de validade mínimo 12 meses a 

contar a partir da data de fabricação. 

R$ 

6,60 

R$ 

528,00 

51 1.505 Kg 

Pimentão verde - devem apresentar-se 

limpos, firmes e com casca brilhante; os 

talos devem ter sido cortados rentes ao 

vegetal; textura e consistência de vegetal 

fresco. 

R$ 

5,19 

R$ 

7.810,95 

52 645 Kg 

Pimentão verde orgânico - devem 

apresentar-se limpos, firmes e com casca 

brilhante; os talos devem ter sido cortados 

rentes ao vegetal; textura e consistência 

de vegetal fresco. 

R$ 

6,74 

R$ 

4.347,30 

53 420 Kg 

Pimentão vermelho - devem apresentar-

se limpos, firmes e com casca brilhante; os 

talos devem ter sido cortados rentes ao 

vegetal; textura e consistência de vegetal 

fresco. 

R$ 

10,23 

R$ 

4.296,60 

54 855 Kg 

Rabanete - redondos, de coloração 
vermelha, firmes e sem machucados ou 
rachaduras; as folhas devem estar firmes 
e bem verdes. 

R$ 

4,03 

R$ 

3.445,65 

55 2.215 Kg 

Repolho roxo - as cabeças devem ser 

firmes, compactas e sem rachaduras; as 

folhas devem estar livres de manchas 

escuras e de perfurações; deve apresentar 

textura e consistência de vegetal fresco. 

R$ 

3,47 

R$ 

7.686,05 

56 3.010 Kg 

Repolho verde - as cabeças devem ser 

firmes, compactas e sem rachaduras; as 

folhas devem estar livres de manchas 

escuras e de perfurações; deve apresentar 

textura e consistência de vegetal fresco. 

R$ 

2,75 

R$ 

8.277,50 
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57 1.290 Kg 

Repolho verde orgânico - as cabeças 

devem ser firmes, compactas e sem 

rachaduras; as folhas devem estar livres 

de manchas escuras e de perfurações; 

deve apresentar textura e consistência de 

vegetal fresco. 

R$ 

3,57 

R$ 

4.605,30 

58 655 Kg 

Rúcula - as folhas devem apresentar 

aspecto de produto fresco, sem áreas 

escuras, livre de folhas murchas ou 

amareladas. 

R$ 

6,72 

R$ 

4.401,60 

59 280 Kg 

Rúcula orgânica - as folhas devem 

apresentar aspecto de produto fresco, sem 

áreas escuras, livre de folhas murchas ou 

amareladas. 

R$ 

8,73 

R$ 

2.444,40 

60 11 Kg 

Salsa - pode apresentar folhas crespas ou 

lisas, na cor verde escuro, com aspecto de 

produto fresco, sem pontos amarelados ou 

escuros. 

R$ 

13,80 

R$ 

151,80 

61 07 Kg 

Salsa orgânica - pode apresentar folhas 

crespas ou lisas, na cor verde escuro, com 

aspecto de produto fresco, sem pontos 

amarelados ou escuros. 

R$ 

17,94 

R$ 

125,58 

62 281 Kg 
Tempero verde - combinação de 50% de 

cebolinha e 50% de salsinha. 

R$ 

13,97 

R$ 

3.925,57 

63 121 Kg 
Tempero verde orgânico - combinação 

de 50% de cebolinha e 50% de salsinha. 

R$ 

18,16 

R$ 

2.197,36 

64 19.775 Kg 

Tomate para salada - tipo longa vida ou 

gaúcho, precisam ter cor uniforme e serem 

firmes e lisos, íntegro, com textura e 

consistência de vegetal fresco, maturação 

adequada para consumo, livre de 

podridão, sem manchas, furos ou 

ferimentos. 

R$ 

4,71 

R$ 

93.140,25 

65 8.475 Kg 

Tomate para salada orgânico - tipo longa 

vida ou gaúcho, precisam ter cor uniforme 

e serem firmes e lisos, íntegro, com textura 

e consistência de vegetal fresco, 

maturação adequada para consumo, livre 

de podridão, sem manchas, furos ou 

ferimentos. 

R$ 

6,12 

R$ 

51.867,00 

66 205 Kg 

Uva preta ou rosada - devem ser 

carnudas, firmemente presas, o caule 

deve ser verde e flexível; não podem estar 

enrugadas e com áreas descoradas ao 

redor do caule. 

R$ 

5,91 

R$ 

1.211,55 
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67 703 Kg 

Vagem higienizada processada e 

resfriada - com aproximadamente 5g de 

peso e medindo 1x3cm de comprimento - 

vegetal firme e íntegro; textura e 

consistência de vegetal fresco, de primeira 

qualidade; embalada em filme 

multicamadas nylon-poli a vácuo garantido 

a integridade do produto até o consumo. 

Embalagens contendo 7 Kg e 1Kg, 

transportados em veículo refrigerado com 

alvará da vigilância sanitária, em caixas 

plásticas devidamente higienizadas para 

tal fim. 

R$ 

11,28 

R$ 

7.929,84 

 
VALOR TOTAL: 

R$ 

524,96 

R$ 

1.076.969,74 

PEDIDO RE Nº 077/2018 – LATICÍNIOS 

ITEM QTDE UNID ESPECIFICAÇÃO DETALHADA  

VALOR 

UNITÁRIO 

ACEITÁVEL  

VALOR 

TOTAL 

ACEITÁVEL 

01 1.610 Litro 

Bebida Láctea sabor morango - 

elaborados com fermentos lácteos; 

conservado entre 1-8ºC; acondicionado 

em embalagem de 1 litro. Suas condições 

deverão estar de acordo com a RDC nº 40, 

de 21 de março de 2001 - ANVISA. O 

prazo de validade, que deve estar 

claramente expresso na embalagem do 

produto, deverá ser de, no mínimo, 30 dias 

a contar da data de entrega. 

 

R$ 

2,85 

 

R$ 

4.588,50 

02 1.360 Litro 

Bebida Láctea sabor salada de frutas - 

elaborados com fermentos lácteos; 

conservado entre 1-8ºC; acondicionado 

em embalagem de 1 litro. Suas condições 

deverão estar de acordo com a RDC nº 40, 

de 21 de março de 2001 - ANVISA. O 

prazo de validade, que deve estar 

claramente expresso na embalagem do 

produto, deverá ser de, no mínimo, 30 dias 

a contar da data de entrega. 

R$ 

2,85 

R$ 

3.876,00 

03 354 Kg 

Creme de leite fresco (nata) - 

apresentando teor de matéria gorda entre 

35 e 40%; embalado em baldes de 3,0 ou 

3,5 Kg, em conformidade com a legislação 

vigente. O prazo de validade, que deve 

estar claramente expresso na embalagem 

R$ 

13,17 

R$ 

4.662,18 



 

 
  

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - UFPEL 

FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO - FAU 
PROGRAMA INTERDISCIPLINAR DE RESTAURANTE ESCOLA - PIRES 
 

Página 30 de 41 
 

do produto, deverá ser de, no mínimo, 10 

dias a contar da data de entrega. 

04 470 Kg 

Leite integral em pó - elaborado através 

de leite fluido integral, com umidade 

máxima de 3,5%; acondicionado em 

pacotes aluminados de 1 Kg. O prazo de 

validade, que deve estar claramente 

expresso na embalagem do produto, 

deverá ser de, no mínimo, 30 dias a contar 

da data de entrega. 

R$ 

20,37 

R$ 

4.622,18 

05 155 Kg 

Queijo tipo lanche fatiado - embalado em 

plástico inviolável, em pacotes de 2 Kg. 

Suas condições deverão estar de acordo 

com a legislação vigente. O prazo de 

validade, que deve estar claramente 

expresso na embalagem do produto, 

deverá ser de, no mínimo, 15 dias a contar 

da data de entrega.   

R$ 

24,76 

R$ 

3.837,80 

06 156 Kg 

Queijo tipo ricota fresca de consistência 

semidura, quebradiça e textura compacta; 

sem glúten e sem gorduras trans. 

Embalagem de 500g. O prazo de validade, 

que deve estar claramente expresso na 

embalagem do produto, deverá ser de, no 

mínimo, 15 dias a contar da data de 

entrega. 

R$ 

16,01 

R$ 

2.497,56 

VALOR TOTAL: 
R$ 

80,01 

R$ 

29.035,94 

PEDIDO RE Nº 078/2018 – SCHIMIERS 

ITEM QTDE UNID ESPECIFICAÇÃO DETALHADA  
VALOR 

UNITÁRIO 

ACEITÁVEL  

VALOR 

TOTAL 

ACEITÁVEL 

 

01 

 

315 

 

Kg 

Doce de leite pastoso - isento de 

sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, 

cor, odor e sabor próprios, acondicionados 

em potes de 400gr, com validade mínima 

de 10 meses a partir da sua data de 

entrega. 

 

R$ 

14,67 

 

R$ 

4.621,05 

 

02 

 

53 

 

Kg 

Schimier sabor abóbora - obtida da 

cocção de frutas inteiras ou em pedaços na 

proporção de 50 partes de frutas ou seu 

equivalente e 50 partes de açúcar; ausente 

de corantes e aromatizantes artificiais; 

admitindo adição de glicose ou açúcar 

invertido; isento de sujidades, parasitos e 

larvas; livre de fermentações e substâncias 

 

R$ 

12,63 

 

R$ 

669,39 
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estranhas a sua composição; suas 

condições deverão estar de acordo com a 

RDC 272 de 22/09/2005 da ANVISA, e 

suas alterações posteriores; embalagens 

de 1 Kg. O prazo de validade, que deve 

estar claramente expresso na embalagem 

do produto, deverá ser de, no mínimo, 30 

dias a contar da data de entrega.   

03 

 

48 

 

Kg 

Schimier sabor ameixa - obtida da 

cocção de frutas inteiras ou em pedaços na 

proporção de 50 partes de frutas ou seu 

equivalente e 50 partes de açúcar; ausente 

de corantes e aromatizantes artificiais; 

admitindo adição de glicose ou açúcar 

invertido; isento de sujidades, parasitos e 

larvas; livre de fermentações e substâncias 

estranhas a sua composição; suas 

condições deverão estar de acordo com a 

RDC 272 de 22/09/2005 da ANVISA, e 

suas alterações posteriores; embalagens 

de 1 Kg. O prazo de validade, que deve 

estar claramente expresso na embalagem 

do produto, deverá ser de, no mínimo, 30 

dias a contar da data de entrega.  

R$ 

13,93 

R$ 

668,64 

04 95 Kg 

Schimier sabor goiaba - obtida da cocção 

de frutas inteiras ou em pedaços na 

proporção de 50 partes de frutas ou seu 

equivalente e 50 partes de açúcar; ausente 

de corantes e aromatizantes artificiais; 

admitindo adição de glicose ou açúcar 

invertido; isento de sujidades, parasitos e 

larvas; livre de fermentações e substâncias 

estranhas a sua composição; suas 

condições deverão estar de acordo com a 

RDC 272 de 22/09/2005 da ANVISA, e 

suas alterações posteriores; embalagens 

de 1 Kg. O prazo de validade, que deve 

estar claramente expresso na embalagem 

do produto, deverá ser de, no mínimo, 30 

dias a contar da data de entrega.  

R$ 

13,20 

R$ 

1.254,00 

05 160 Kg 

Schimier sabor morango - obtida da 

cocção de frutas inteiras ou em pedaços na 

proporção de 50 partes de frutas ou seu 

equivalente e 50 partes de açúcar; ausente 

de corantes e aromatizantes artificiais; 

admitindo adição de glicose ou açúcar 

invertido; isento de sujidades, parasitos e 

R$ 

13,63 

R$ 

2.180,80 
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larvas; livre de fermentações e substâncias 

estranhas a sua composição; suas 

condições deverão estar de acordo com a 

RDC 272 de 22/09/2005 da ANVISA, e 

suas alterações posteriores; embalagens 

de 1 Kg. O prazo de validade, que deve 

estar claramente expresso na embalagem 

do produto, deverá ser de, no mínimo, 30 

dias a contar da data de entrega.  

 

06 

 

115 

 

Kg 

Schimier sabor pêssego - obtida da 

cocção de frutas inteiras ou em pedaços na 

proporção de 50 partes de frutas ou seu 

equivalente e 50 partes de açúcar; ausente 

de corantes e aromatizantes artificiais; 

admitindo adição de glicose ou açúcar 

invertido; isento de sujidades, parasitos e 

larvas; livre de fermentações e substâncias 

estranhas a sua composição; suas 

condições deverão estar de acordo com a 

RDC 272 de 22/09/2005 da ANVISA, e 

suas alterações posteriores; embalagens 

de 1 Kg. O prazo de validade, que deve 

estar claramente expresso na embalagem 

do produto, deverá ser de, no mínimo, 30 

dias a contar da data de entrega.  

 

R$ 

13,20 

 

R$ 

1.518,00 

 

07 

 

40 

 

Kg 

Schimier sabor uva - obtida da cocção de 

frutas inteiras ou em pedaços na 

proporção de 50 partes de frutas ou seu 

equivalente e 50 partes de açúcar; ausente 

de corantes e aromatizantes artificiais; 

admitindo adição de glicose ou açúcar 

invertido; isento de sujidades, parasitos e 

larvas; livre de fermentações e substâncias 

estranhas a sua composição; suas 

condições deverão estar de acordo com a 

RDC 272 de 22/09/2005 da ANVISA, e 

suas alterações posteriores; embalagens 

de 1 Kg. O prazo de validade, que deve 

estar claramente expresso na embalagem 

do produto, deverá ser de, no mínimo, 30 

dias a contar da data de entrega.   

 

R$ 

13,30 

 

R$ 

532,00 

VALOR TOTAL: 
R$  

94,56 

R$  

11.443,88 

 

3. DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
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3.1. Os produtos acima deverão ser apresentados com boa qualidade higiênico 

sanitária, ou seja, livres de enfermidades, bolores, insetos, moluscos e larvas.  

3.1.1. O produto que não atender aos critérios expostos e que, portanto, oferecer 

repugnância ou risco de doença aos comensais, deverá ser reposto em quantidade 

igual a não aproveitada/indicada ao consumo humano. 

3.2. Da qualidade da embalagem: 

3.2.1. No ato da entrega, a embalagem (recipiente) deve apresentar-se íntegra, limpa 

e dentro do prazo de validade observado e cumprido, para fins de entrega, conforme 

exigência constante de seus itens. 

3.2.2. O alimento não deve estar em contato direto com papelão, jornal, revistas, papel 

ou plásticos reciclados ou outro material não higiênico ou impróprio para embalar 

alimentos, e sem outras injúrias que comprometam o acondicionamento adequado do 

produto. 

3.2.3. A embalagem primária do produto deve ser apresnetada atóxica, limpa e íntegra, 

ou seja, sem rasgos, amassados, estofamentos, trincas, quebras ou ferrugem. Além 

disso, a embalagem primária deverá ter espessura compatível ao acondicionamento 

adequado do produto, evitando assim que a embalagem se rompa com facilidade e haja 

desperdício de produtos estocados. 

3.3. Condições exigidas para transporte e entrega dos produtos: 

3.3.1. O meio de transporte utilizado para a entrega deve estar de acordo com as 

normas previstas para transporte de alimentos, de acordo com a Portaria nº 78/2009 

da Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul Adjunta, e outras legislações 

vigentes cabíveis. 

3.3.2. O entregador (pessoa física responsável pela entrega) ao realizar a entrega dos 

produtos deve trajar uniforme ou jaleco limpo, incluindo equipamentos de proteção: 

touca (cobrindo totalmente o cabelo), botas ou sapatos fechados, e em adequadas 

condições de higiene. 

3.3.3. As atividades do entregador (pessoa física responsável pela entrega) referem-se 

ao acompanhamento da pesagem (quando for o caso) e a conferência dos produtos na 
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área de recepção, não sendo permitida a circulação nas áreas de: armazenamento 

seco, refrigerado e produção. 

4. DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS E NOTIFICAÇÃO 

4.1. A devolução dos produtos poderá ocorrer na etapa da recepção ou, posteriormente, 

nos casos em que a inadequação for detectada na etapa do pré-preparo. Todas as 

ocorrências nas entregas dos produtos serão notificadas ao fornecedor através de 

“Termo de Recusa e Devolução”.  

4.2. O proponente é responsável pela reposição dos produtos devolvidos em 

quantidade igual a não aproveitada/indicada ao consumo humano, exceto quando o 

setor de nutrição dispensar a reposição. 

4.3. Critérios para devolução dos produtos e notificação dos fornecedores: 

4.3.1. Notificação com devolução imediata (durante a recepção): temperatura 

inadequada; embalagem primária sem integridade; rotulagem inadequada; horário da 

entrega fora dos padrões determinados, sem aviso prévio; embalagem secundária 

com vestígios de líquidos exsudativos ou suja; o meio de transporte em condições 

insalubres; vida útil na recepção superior a estabelecida no Edital; tamanho das 

unidades em desacordo com a descrição do Edital. 

4.3.2. Notificação com devolução posterior (na etapa de pré-preparo): identificação de 

materiais macroscópicos estranhos e indesejados; resultados dos testes físico-

químicos indicativos de deterioração; resultados dos testes sensoriais indicativos de 

deterioração; resultados dos testes microbiológicos em não conformidade com os 

padrões; tamanho das unidades em desacordo com a descrição do Edital. 

4.3.3. Notificação sem devolução do produto: inadequações no meio transporte que 

não comprometem a sanidade dos produtos; horário da entrega fora dos padrões 

determinados, conforme parecer do serviço de nutrição; inadequações na embalagem 

que não comprometam a sanidade dos produtos e que permitam a utilização do mesmo 

pelo serviço; entregador (pessoa física responsável pela entrega) indevidamente 

uniformizado e/ou equipado (incompleto ou sujo). 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
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5.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos 

recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, 

para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

5.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou 

corrigido; 

5.4. A FAU não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 

com terceiros, ainda que vinculados à execução da presente Autorização de Compra, 

bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, 

de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

5.5. Constatando-se a inobservância dos prazos de entrega ora estipulados, a 

CONTRATANTE estará livre para rescindir/cancelar imediatamente a Autorização de 

Compra, sem prejuízo de aplicação das sanções cabíveis. 

6. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

6.1. Somente serão aceitos produtos que estiverem de acordo com as especificações 

exigidas, estando sua aceitação condicionada à devida fiscalização do representante 

designado (profissional com experiência na área), para acompanhar e fiscalizar a 

entrega dos produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução desta Chamada Pública, indicando dia, mês e ano, bem como o nome 

do entregar eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 

regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis. 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA – FORNECEDORES INDIVIDUAIS 

(CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2018) 

 

Eu,_______________________________, CPF nº ________________________ e 

DAP Física nº___________________________________, declaro, para fins de 

participação no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que os produtos 

relacionados na proposta de venda em meu nome são oriundos de produção própria. 

 
 
 
            Local, ____/____/_____ 

 
 

       ______________________________________________ 
                                        Assinatura 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA – GRUPOS FORMAIS 

(CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2018) 

 

Eu,__________________________________ representante da Cooperativa e/ou  

Outras Organizações__________________________________________, com CNPJ 

nº__________________________________________ e DAP Jurídica nº 

___________________________________declaro, para fins de participação na 

modalidade Compra Institucional, do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que 

os produtos relacionados na proposta de venda são oriundos de produção dos 

cooperados/associados que possuem DAP física e compõem esta 

cooperativa/associação. 

 

 

                                                       Local, ____/____/_____ 

 
 

       ______________________________________________ 
                                        Assinatura 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO CONTROLE DO ATENDIMENTO 

DO LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA DOS COOPERADOS/ASSOCIADOS - 

GRUPOS FORMAIS 

(CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2018) 

 

O(A) (nome do Grupo Formal) ________________________________________, 

CNPJ nº __________________, DAP jurídica nº ____________________ com sede 

__________________________________________________, neste ato 

representado(a) por (nome do representante legal de acordo com a Proposta de Venda) 

______________________________________________, portador (a) da Cédula de 

Identidade RG nº _____________, CPF nº ___________________, nos termos do 

Estatuto Social, DECLARA que se responsabilizará pelo controle do limite individual de 

venda de gêneros alimentícios dos Agricultores e Empreendedores de Base Familiar 

Rural que compõem o quadro social desta Entidade, no valor de R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais) por ano, por órgão comprador, na modalidade Compra Institucional, conforme 

Art. 19, inc. I, do Decreto nº 7.775, de 04 de julho de 2012 – Redação dada pelo Decreto 

nº 8.293, de 12 de agosto de 2014e demais documentos normativos, no que couber. 

 

 

 

          Local, ____/____/_____ 
 
 

       ______________________________________________ 
                                         Assinatura 
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ANEXO V 

MODELO DE PROPOSTA DE VENDA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA 

FAMILIAR – FORNECEDORES INDIVIDUAIS 

(CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2018) 

PROPOSTA DE VENDA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 

(CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2018) 

I – FORNECEDORES INDIVIDUAIS 
1. Nome do Proponente  

 

2. CPF  

 

3. Endereço  

4. Município/UF 

 

5. CEP 6. Nº da DAP Física  

  

7. DDD/Telefone Fixo 

 

8. DDD/Telefone Móvel 9. E-mail  

10. Banco  

 

11. Nº da Agência  12. Nº da Conta Corrente  

II – DETALHAMENTO DOS PRODUTOS, QUANTIDADES E VALORES 

 
1. Item 

 
2. Produto 

 
3. Unidade 

 
4. Quantidade 

 
5. Valor Unitário 

 
6. Valor Total 

      

      

Total da Proposta   

IV - DESCREVER OS MECANISMOS DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

 
 
 
 

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas nesta proposta e que as informações 
acima conferem com as condições de fornecimento. 

 

               Local, ____/____/_____ 
 

       _____________________________________________ 
                                         Assinatura 
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ANEXO VI 

MODELO DE PROPOSTA DE VENDA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA 

FAMILIAR – GRUPOS FORMAIS 

(CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2018) 

PROPOSTA DE VENDA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 

(CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2018) 

I – FORNECEDORES INDIVIDUAIS 
1. Nome do Proponente  

 

2. CNPJ  

 

3. Endereço  

4. Município/UF  

 

5. CEP 6. Nº da DAP Jurídica  

  

7. DDD/Telefone Fixo  

 

8. DDD/Telefone Móvel 9. E-mail  

10. Banco  

 

11. Nº da Agência  12. Nº da Conta Corrente  

11. Nome do Representante 

Legal  

11.1. CPF  11.2. DDD/Telefone Fixo ou 

Móvel  

11.3. Endereço 

 

11.4. Município/UF 11.5. CEP  

 

II – DETALHAMENTO DOS PRODUTOS, QUANTIDADES E VALORES 

 
1. Item 

 
2. Produto 

 
3. Unidade 

 
4. Quantidade 

 
5. Valor Unitário 

 
6. Valor Total 

      

      

Total da Proposta     

III - RELAÇÃO DE FORNECEDORES 

 1. Identificação do Agricultor Familiar 2. Produto 3. Valor Total 

 
Nome   

Nº DAP 

CPF 

 
Nome   

Nº DAP 

CPF 
 Nome   
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Nº DAP 

CPF 

  Total da Proposta  

IV - DESCREVER OS MECANISMOS DE ENTREGA DOS PRODUTOS 

 

 

 

 

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas nesta proposta e que as informações 
acima conferem com as condições de fornecimento. 

 

             
              Local, ____/____/_____ 

 
 

       ______________________________________________ 
                                        Assinatura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


