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CHAMADA PÚBLICA n.º 01/2015-GR/PRA 

 
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para PAA - 
Programa de Aquisição de Alimentos, na modalidade de Compras Institucionais com 
dispensa de licitação, Lei 12.512/2011, de 14/10/2011 e Resolução nº 50, datada de 
26.09.2012. 
 
Processo Licitatório nº 23075.075143/2015-91 
 
Data de Abertura dos Envelopes: 21/07//2015 às 10:00 horas. 
 
 
                  A Universidade Federal do Paraná, pessoa jurídica de direito 
público, nos termos da lei n.º 1254 de 04 de dezembro de 1950, organizada sob a 
forma de autarquia de regime especial com sede à Rua XV de Novembro, nº 1299 – 
Bairro Centro, na cidade de Curitiba - Paraná, inscrita no CNPJ sob o nº 
75.095.679/0001-49, representada neste ato pelo seu Reitor, Professor Dr. Zaki Akel 
Sobrinho, no uso de suas prerrogativas legais, e considerando o disposto no artigo 
17 da Lei 12.512/2011; Resolução nº 50 de 26.09.2012, expedida pelo Grupo Gestor 
do Programa de Aquisição de Alimentos/Ministério do Desenvolvimento Agrário, 
através da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; Decreto nº 
7.775, de 04.07.2012, expedido pela Casa Civil da Presidência da República, que 
regulamenta o artigo 19 da Lei 10.696, de 02.07.2003, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto nº 8.293, de 13.08.2014, vem realizar Chamada Pública 
para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural, destinado ao atendimento a Modalidade Compra Institucional do 
Programa de Aquisição de Alimentos, durante o transcorrer do ano de 2015.    
             
                         As organizações de agricultores familiares deverão apresentar a 
documentação para Habilitação e Proposta de Venda até o dia 21/07/2015 às 
10h00, na Sala da Comissão de Licitação do Departamento de Serviços Gerais – 
Central de Compras, Contratos e Patrimônio - Térreo – Reitoria – UFPR.  
 
1. Objeto 

O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimentícios 
semiperecíveis da Agricultura Familiar, para o atendimento à modalidade de 
Compra Institucional do Programa Aquisição de Alimentos, de acordo com as 
normas estabelecidas neste Edital e seus Anexos I, II e III, conforme 
especificações dos produtos detalhadas no Anexo I – Termo de Referência, 
deste Edital.  

 
1.1.  As aquisições de alimentos, no âmbito da modalidade de Compra Institucional, 

serão realizadas com dispensa do procedimento licitatório, desde que, 
cumulativamente, sejam atendidas as seguintes exigências:  
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I – Que os preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado, em âmbito 
local ou regional, aferidos e definidos segundo metodologia instituída na 
Resolução nº 50, de 26.09.2012;       
    
II - os beneficiários fornecedores e organizações fornecedoras comprovem sua 
qualificação, na forma indicada nos incisos II e III do art. 4º do Decreto nº 
7.775, de 2012;  
        
III - seja respeitado o valor máximo anual de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para 
aquisições de alimentos, por unidade familiar, independente de os beneficiários 
fornecedores participarem de outras modalidades do PAA ou PNAE, observado 
o disposto no art. 19, § 1º, do Decreto nº 7.775, de 2012, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto 8.293, de 13/08.2014 e;    
       
IV - os alimentos adquiridos sejam de produção própria dos beneficiários 
fornecedores e cumpram os requisitos de controle de qualidade dispostos nas 
normas vigentes 

 
2. Das Condições de Participação 
2.1. Poderão participar da modalidade de Compra Institucional as organizações 
fornecedoras definidas como cooperativas e outras organizações formalmente 
constituídas como pessoa jurídica de direito privado que detenham a DAP Especial - 
Pessoa Jurídica ou outros documentos definidos por resolução do GGPAA. 
 
2.2. Serão beneficiários fornecedores da modalidade de Compra Institucional os 
agricultores familiares, assentados da reforma agrária, silvicultores, aquicultores, 
extrativistas, pescadores artesanais, comunidades 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.  
       
2.3. A comprovação da aptidão dos beneficiários fornecedores será feita por meio da 
apresentação da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Agricultura 
Familiar - PRONAF - DAP ou por outros documentos definidos pelo Ministério do 
Desenvolvimento Agrário - MDA, em articulação com outros órgãos da administração 
pública federal, em suas respectivas áreas de atuação. 
 
3. Da Dotação Orçamentária  
As despesas correrão por conta dos recursos provenientes das fontes 0100 e 112 - 
Tesouro Nacional – Ações 12.364.2032.4002.0041 - Assistência ao Estudante de 
Ensino Superior e 12.364.2032.20RK.0041 - Funcionamento das Instituições 
Federais de Ensino Superior, no Elemento de Despesa 3390.30 - Material de 
Consumo, até o limite de R$ 413.312,33 (quatrocentos e treze mil, trezentos e doze 
reais e trinta e três centavos).  
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4. Da Documentação - Envelope nº. 01 – Habilitação do Grupo Formal  
4.1  A organização de agricultores familiares deverá apresentar no Envelope nº 

01 os documentos abaixo relacionados, sob pena de desclassificação, a 
saber: 
 

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

b) Cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Jurídica para 
associações e cooperativas;       
   

c) Cópias das certidões negativas junto ao INSS, FGTS, Receita Federal e 
Dívida Ativa da União;        
  

d) Cópia do Estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade, registrado na 
Junta Comercial, no caso de cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas, no caso de associações. Em se tratando de 
empreendimentos familiares, deverá ser apresentada cópia do Contrato 
Social, registrado em Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas; 
  

e) Declaração emitida por representante legal devidamente comprovado, de que 
os alimentos adquiridos são de produção própria dos beneficiários 
fornecedores e que cumprem os requisitos de controle de qualidade dispostos 
nas normas vigentes, em conformidade com o art. 3º - inciso IV, da Resolução 
CCPAA, nº 50/2012.         
            

f) A empresa classificada para o Item 19 (Leite Integral) deverá apresentar 
Certidão de Licença Sanitária da fornecedora, bem como o registro no SIM, 
SIF ou SIP expedida pelos órgãos competentes, junto ao Serviço de Inspeção 
Sanitária da Secretaria de Agricultura e de Abastecimento Departamento de 
Fiscalização, Serviço de Inspeção do PR / Produtos de origem animal – 
SIP/POA.           
   

5. Da Proposta de Venda - Envelope nº. 02      
  

a. No envelope nº. 02 segue a entrega da Proposta de Venda.  
  

b. Os envelopes deverão ser entregues na Secretaria do Departamento 
de Serviços Gerais - Comissão de Licitação, até as  10h00 do dia 
21/07/2015, mediante declaração de recebimento, situado à Rua XV de 
Novembro, 1299 – Sobreloja –DSG – Comissão de Licitação - Bairro 
Centro – CEP 80060-000 – Curitiba - Paraná. 

 
3.2.1. Os envelopes entregues após o prazo estabelecido, mesmo que por 
motivos involuntários e independentemente do interstício de tempo, não 
integrarão os procedimentos desta Chamada Pública e serão devolvidos. 
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6.  Do Credenciamento  
6.1. A (s) reunião (ões) realizadas pela Comissão de Julgamento poderá (ão) ser 

assistida(s) por qualquer pessoa, porém só terão direito de usar a palavra, 
rubricar documentos, assinar a ata, consignar registros, os representantes 
devidamente credenciados para tanto, o qual deverá ser assinado pelo 
representante legal da proponente. 

 
6.1.1. O credenciamento deverá ser apresentado à Presidência da Comissão 

Julgadora, no início da reunião de abertura dos envelopes ou constar no 
envelope nº 01 (documentos de habilitação). 

 
6.2. Fica dispensado o credenciamento de que trata este item, caso a 

INTERESSADA esteja representada por seu responsável legal, que deverá 
comprovar essa condição por meio da apresentação contrato social, estatuto 
ou documento pertinente, antes do início da reunião. 

 
7. Da Abertura dos Envelopes 
7.1. Às 10h00 do dia 21.07.2015, em reunião pública, na Sala de Reuniões do 

Departamento de Serviços Gerais / Central de Compras, Contratos e 
Patrimônio, a Comissão de Julgamento especialmente designada para este fim 
pela Pró-Reitoria de Administração procederá à abertura dos envelopes nº 01 – 
Documentos para Habilitação, e distribuindo-os para apreciação e análise 
recíproca dos representantes das INTERESSADAS presentes, que os 
rubricarão, juntamente com os demais membros da Comissão, permanecendo 
lacrados e em poder da Comissão, os envelopes 02 – Proposta de Venda.  

 
7.2. Na hipótese da Comissão de Julgamento efetuar o julgamento e a classificação 

das propostas durante a reunião, desde que todas as INTERESSADAS 
estejam pessoalmente representadas ou renunciem ao prazo recursal mediante 
envio de manifestação escrita, a divulgação do resultado poderá ser feita na 
própria reunião e, caso as proponentes não tenham intenção de interpor 
recurso, tal fato será expressamente registrado na ata e ser dado sequência ao 
certame, por meio da abertura do envelope contendo os documentos de 
habilitação. 

 
7.3. Caso não ocorra desistência expressa ao direito de interpor recursos, nos 

termos do item anterior, os documentos constantes do envelope nº 02 
(proposta de venda) serão examinados em reunião previamente designada 
pela Comissão de Julgamento e divulgada às participantes, sendo os 
documentos rubricados pelos presentes credenciados, inabilitando-se a 
INTERESSADA cuja documentação estiver em desacordo com as exigências 
do presente Edital. 

              
7.4.  A Comissão fará o julgamento e classificação das propostas considerando 

vencedora a INTERESSADA que ofertar o Menor Preço, Por Item.  
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7.5 - O limite de venda por ano das organizações fornecedoras será a 
soma dos limites individuais dos beneficiários fornecedores que vendem 
produtos para as organizações que se enquadram nos critérios definidos neste 
artigo.          

7.6 - As vendas realizadas por organizações fornecedoras deverão ser 
originadas integralmente de beneficiários fornecedores.conforme definido neste 
artigo, devendo ser respeitado o limite individual.    
  

7.7 - Para definição dos preços de aquisição dos produtos da agricultura 
familiar e suas organizações, o órgão responsável pela compra deverá realizar, 
no mínimo, 3 (três) pesquisas devidamente documentadas no mercado local ou 
regional.        

7.8 - Na impossibilidade de pesquisa de preço para a compra de 
produtos orgânicos ou agroecológicos, os preços poderão ser acrescidos em 
até 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. 

          
7.9 - Fica facultada ao órgão responsável pela compra a utilização dos 

preços de referência estabelecidos nas aquisições do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar - PNAE.  

       
7.10 - A demanda por alimentos será divulgada por meio de Chamada 

Pública.   
         
7.11 - Serão habilitadas as propostas apresentadas que contemplem:

            
I - todos os documentos exigidos na Chamada Pública; e 
II - preços compatíveis com os de mercado, conforme art. 5º da 

Resolução nº 50, de 26.09.2012. 
 
7.12 - O edital de Chamada Pública poderá classificar as propostas 

segundo critérios de priorização de: 
 
I - agricultores familiares do município; 
II - comunidades tradicionais, quilombolas ou indígenas; 
III - assentamentos da reforma agrária; 
IV - grupos de mulheres; 
V - produção agroecológica ou orgânica. 

 
7.13 - Na hipótese de empate entre duas ou mais propostas, como critério de 

desempate, será realizado um sorteio público entre as respectivas empresas, 
do qual todos serão intimados.      

  
7.14 - Serão desclassificadas as propostas: 

 
a) que não atendam as exigências deste Edital; 
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b) rasuradas ou de interpretação dúbia; 
c) que oferecerem vantagens baseadas nas propostas dos demais 

proponentes; 
 
7.15 -  Proclamado o resultado final do certame, o objeto será adjudicado à 

vencedora e encaminhado o processo à homologação pela autoridade 
competente. 

 
     8. Da Publicação do Resultado 

8.1. O resultado do presente certame será divulgado mediante comunicado aos 
participantes e publicado no Jornal O Estado do Paraná/Tribuna do Paraná – 
Seção de Atas e Editais.  

 
8.2. Os demais comunicados e/ou contatos da Comissão de Julgamento serão 

efetuados diretamente ao representante indicado pela empresa na proposta.  
 

9. Impugnações ao Edital 
9.1. Ficará impedido de impugnar os termos deste Edital de Chamada Pública, 

perante a administração o proponente que não o fizer até o 2º (segundo) dia 
útil que anteceder a abertura dos envelopes nº 01 (documentos de habilitação). 

9.2. A impugnação deverá ser entregue no Protocolo Geral do DSG/Central de 
Compras, Contratos e Patrimônio da UFPR, sito à Rua XV de Novembro, 1299 
– Reitoria - Bairro Centro e endereçada ao Senhor Pró-Reitor de 
Administração. 

9.3. O DSG/Central de Compras, Contratos e Patrimônio, após receber a 
impugnação, instruirá o processo e o encaminhara à decisão pela autoridade 
competente.         

9.4. A decisão sobre a impugnação será (comunicada ao representante da empresa 
proponente), indicado na proposta, através de fac-símile, e-mail ou 
comunicação pessoal certificada no processo e, caso procedente a 
impugnação, o Edital será retificado e republicado obedecendo do prazo 
original. 

 
10. Dos Recursos Administrativos  
 10.1. O prazo para interposição de eventuais recursos contra os resultados de 

julgamento de classificação/desclassificação e habilitação/inabilitação será de 5 
(cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil após a intimação do ato ou 
lavratura da ata de cada fase da licitação, desde que não haja desistência dos 
proponentes presentes à reunião em que foi divulgado o resultado de julgamento.  

 
10.2. Ocorrendo desistência expressa por parte de todas as INTERESSADAS, do 
direito de interpor recurso, quanto à classificação/desclassificação de propostas, o 
que constará em Ata, a Comissão procederá na mesma reunião, a abertura do 
envelope nº 02 (proposta de venda), das proponentes classificadas. 
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10.3  O(s) recurso(s), por escrito, deverá (ão) ser entregues no Departamento de 
Serviços Gerais - Central de Compras da Pró-Reitoria de Administração e 
endereçada à Comissão Julgadora designada.  

10.4. O DSG/Central de Compras, Contratos e Patrimônio, após receber o(s) 
recurso(s), fará o protocolo dos mesmos e solicitará à Comissão a instrução do 
processo e após, notificará aos demais proponentes da interposição. 

10.5. Os demais proponentes terão 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da 
notificação feita pela Comissão, para apresentação de contrarrazões ao 
recurso. 

10.6. Transcorrido o prazo para apresentação das razões do recurso, o processo 
será encaminhado à autoridade competente para decisão final. 

 
10.7. A decisão sobre o recurso será divulgada no site próprio da UFPR, na 

Imprensa Oficial e ao representante da empresa, indicado na proposta, através 
de fac-símile, e-mail ou comunicação pessoal certificada no processo. 

 
10.8. Os envelopes nº 02 (proposta de venda) dos proponentes desclassificados 

permanecerão lacrados e, após apreciação de eventuais recursos, ficarão à 
disposição para retirada junto à DSG/Central de Compras, Contratos e 
Patrimônio da UFPR. 

 
10.9. A não retirada dos envelopes após 30 (trinta) dias de sua disponibilização 

acarretará o descarte dos mesmos. 
 
10.10. A desclassificação da INTERESSADA importa preclusão de seu direito de 

participar da fase subsequente da licitação. 
 
11. Das Amostras dos Produtos 
As amostras dos produtos deverão ser entregues junto ao Almoxarifado Geral dos 
Restaurantes Universitários, situado à Avenida Coronel Francisco Heráclito dos 
Santos, nº 210 – Bairro Jardim das Américas – Centro Politécnico – Curitiba-PR – 
CEP 81531-970 – Responsáveis pela recepção: Andréa Vargas e Kátia dos Santos 
– Telefones: 41-3208-6185, 3208-6187 e 3208-6186 em até 07 (sete) dias corridos, 
a partir da convocação, para avaliação e seleção dos produtos a serem adquiridos, 
os quais deverão ser submetidos aos testes necessários, com posterior emissão de 
Pareceres Técnicos.  
 
12. Local e Periodicidade de Entrega dos Produtos 
12.1. Todos os itens da presente Chamada Pública serão solicitados aos 
fornecedores na quantidade média de 10% (dez por cento) ao mês ou na sua 
totalidade, dependendo da quantidade do item.   
 
12.2. Após solicitação, os produtos deverão ser entregues no prazo de até 5 (cinco) 
dias corridos no seguinte endereço: Universidade Federal do Paraná - Campus 
Centro Politécnico - Avenida Coronel Heráclito dos Santos, nº 210, Jardim das 
Américas-Curitiba-Paraná, no Almoxarifado Geral dos Restaurantes Universitários.   
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13. Do Pagamento 
O pagamento será realizado de forma única, em até 30 (trinta) dias corridos  após 
cada entrega do(s) produto(s), por meio de Nota de Empenho, mediante 
apresentação de documento fiscal correspondente ao fornecimento efetuado, 
vedada antecipação de pagamento, para cada faturamento. 
 
14. Do Critério de Julgamento de Demais Disposições 
14.1 - O critério de Julgamento será o de Menor Preço Por Item e atendimento aos 
requisitos desta Chamada Pública. 
 
15. Da Vigência do Contrato 
O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua 
assinatura ou até o cumprimento integral da execução do Cronograma de Entrega 
dos Produtos disposto no título 12 do Edital. 
 
16. Da Publicação 
16.1. O presente Edital de Chamada Pública estará disponibilizado para fotocópia 
mediante solicitação através do endereço eletrônico licita@ufpr.br a partir da data de 
divulgação do Edital publicado no Diário Oficial da União – Seção 3 – Universidade 
Federal do Paraná.   
 
16.2. Informações através dos telefones números: 41-3360-5212 e 3360-5484 – Fax 
nº 41-3360-5386 e endereços eletrônicos licita@ufpr.br com Fausto ou mila@ufpr.br 
com Profª Mila. 
           
 
             Curitiba, 29 de junho de 2015.  
 
 
 
     Fausto Fernandes Filho 
    Presidente da Comissão de Licitação 
     Matrícula 76929 UFPR 
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ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO Nº 23075.075143/2015-91 

SETOR/ UNIDADE REQUISITANTE: RESTAURANTE UNIVERISTÁRIO 

1. Da justificativa da aquisição 
 

O presente pregão tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios 
semiperecíveis, com vigência de 12 (doze) meses a contar da assinatura do 
Contrato para aquisição parcelada, conforme a necessidade, com distribuição para 
as unidades dos RUs em Curitiba.  
A entrega pelos fornecedores será no Almoxarifado Geral dos Restaurantes 
Universitários, no Campus Centro Politécnico, com entrega entre as 8h e 11h e das 
13h30 às 15h30. Os itens atenderão a demanda de produto destinado às Unidades 
do Restaurante Universitário dos Campi Central, Centro Politécnico, Jardim Botânico 
e Agrárias, os quais serão utilizados como insumos para preparação de refeições 
destinadas à comunidade acadêmica. 

 
 
2. Da especificação dos produtos 
 

Item 
Set
or 

Especificação do produto Embalagem Quantidade 
Cód. 

SIDEC 

1 RU 

Açúcar mascavo; conter somente açúcar natural 
integral na composição; não conter aditivos 
químicos; apresentar cor, sabor e odor 
característicos. Embalagem de 1 Kg. A embalagem 
do produto deverá ser a original do fabricante, conter 
rótulo (em conformidade à exigência da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA), 
descrevendo: data de fabricação/envasamento; data 
de validade; número do lote; informação nutricional; 
peso do produto; nome do produto; marca; modo de 
preparo e rendimento (quando aplicável); fabricante 
do produto; Registro no Ministério da Saúde (quando 
necessário). Devem estar íntegras, limpas, sem 
amassados ou estufadas, não rasgadas ou aberta, 
livres de qualquer parasita ou sujidade que possam 
comprometer a qualidade do produto. O mesmo 
deverá ser entregue com prazo de validade de no 
máximo 1/3 da data de fabricação ou embalagem. O 
produto que for entregue fora desta exigência será 
devolvido ao fornecedor para troca. Validade mínima 
de 12 meses. 

Embalagem      
1Kg 

300 264030 
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2 RU 

Amendoim inteiro; torrado; sem casca; sem sal; 
conter cor, sabor, odor e textura características; 
os grãos devem estar íntegros, uniformes, sem 
manchas ou bolores ou qualquer outra substância 
que prejudique a qualidade do produto; dentro na 
embalagem não deve haver sujidades, insetos ou 
qualquer outro tipo de grão misturado ao 
amendoim. Embalagem de 500 g. A embalagem do 
produto deverá ser a original do fabricante, conter 
rótulo (em conformidade à exigência da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA), 
descrevendo: data de fabricação/envasamento; data 
de validade; número do lote; informação nutricional; 
peso do produto; nome do produto; marca; modo de 
preparo e rendimento (quando aplicável); fabricante 
do produto; Registro no Ministério da Saúde (quando 
necessário). Devem estar íntegras, limpas, sem 
amassados ou estufadas, não rasgadas ou aberta, 
livres de qualquer parasita ou sujidade que possam 
comprometer a qualidade do produto. O mesmo 
deverá ser entregue com prazo de validade de no 
máximo 1/3 da data de fabricação ou embalagem. O 
produto que for entregue fora desta exigência será 
devolvido ao fornecedor para troca. Validade mínima 
de 12 meses. 

Embalagem   
500g 

500 233881 

3 RU 

Amido de milho; apresentar cor, sabor e odor 
característicos; não conter matéria terrosa, 
parasitos ou qualquer outro tipo de sujidade não 
característica ao produto. O produto deverá estar 
isento de umidade, não estar rançoso ou 
fermentado. Não conter mistura de amido com 
fécula, apresentar somente o amido na 
composição. Embalagem de 1 Kg. A embalagem do 
produto deverá ser a original do fabricante, conter 
rótulo (em conformidade à exigência da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA), 
descrevendo: data de fabricação/envasamento; data 
de validade; número do lote; informação nutricional; 
peso do produto; nome do produto; marca; modo de 
preparo e rendimento (quando aplicável); fabricante 
do produto; Registro no Ministério da Saúde (quando 
necessário). Devem estar íntegras, limpas, sem 
amassados ou estufadas, não rasgadas ou aberta, 
livres de qualquer parasita ou sujidade que possam 
comprometer a qualidade do produto. O mesmo 
deverá ser entregue com prazo de validade de no 
máximo 1/3 da data de fabricação ou embalagem. O 
produto que for entregue fora desta exigência será 
devolvido ao fornecedor para troca. Validade mínima 
de 12 meses. 

Embalagem 
1Kg 

500 217004 

mailto:licita@ufpr.br
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4 RU 

Arroz branco tipo 1; classe longo fino; conter 
grãos íntegros, sem manchas, inteiros; apresentar 
quantidade muito baixa de grãos quebrados ou 
defeituosos. O Fator de Rendimento deve ser de 
no mínimo 2,5. Embalagem de 5 Kg. A embalagem 
do produto deverá ser a original do fabricante, conter 
rótulo (em conformidade à exigência da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA), 
descrevendo: data de fabricação/envasamento; data 
de validade; número do lote; informação nutricional; 
peso do produto; nome do produto; marca; modo de 
preparo e rendimento (quando aplicável); fabricante 
do produto; Registro no Ministério da Saúde (quando 
necessário). Devem estar íntegras, limpas, sem 
amassados ou estufadas, não rasgadas ou aberta, 
livres de qualquer parasita ou sujidade que possam 
comprometer a qualidade do produto. O mesmo 
deverá ser entregue com prazo de validade de no 
máximo 1/3 da data de fabricação ou embalagem. O 
produto que for entregue fora desta exigência será 
devolvido ao fornecedor para troca. Validade mínima 
de 12 meses. 

Embalagem 
5Kg 

300 217008 

5 RU 

Arroz integral tipo 1; classe longo fino; não 
polido; não conter cascas soltas dos grãos de 
arroz; conter grãos íntegros, sem manchas, 
inteiros; apresentar quantidade muito baixa de 
grãos quebrados ou defeituosos. O Fator de 
Rendimento deve ser de no mínimo 2,5. 
Embalagem de 1 Kg. A embalagem do produto 
deverá ser a original do fabricante, conter rótulo (em 
conformidade à exigência da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - ANVISA), descrevendo: data de 
fabricação/envasamento; data de validade; número 
do lote; informação nutricional; peso do produto; 
nome do produto; marca; modo de preparo e 
rendimento (quando aplicável); fabricante do produto; 
Registro no Ministério da Saúde (quando necessário). 
Devem estar íntegras, limpas, sem amassados ou 
estufadas, não rasgadas ou aberta, livres de qualquer 
parasita ou sujidade que possam comprometer a 
qualidade do produto. O mesmo deverá ser entregue 
com prazo de validade de no máximo 1/3 da data de 
fabricação ou embalagem. O produto que for 
entregue fora desta exigência será devolvido ao 
fornecedor para troca. Validade mínima de 12 meses. 

Embalagem 
1Kg 

6.000   

mailto:licita@ufpr.br
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6 RU 

Arroz parboilizado tipo 1; classe longo fino; 
polido; conter grãos íntegros, sem manchas, 
inteiros; apresentar quantidade muito baixa de 
grãos quebrados ou defeituosos. O Fator de 
Rendimento deve ser de no mínimo 2,7.  
Embalagem de 5 Kg. A embalagem do produto 
deverá ser a original do fabricante, conter rótulo (em 
conformidade à exigência da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - ANVISA), descrevendo: data de 
fabricação/envasamento; data de validade; número 
do lote; informação nutricional; peso do produto; 
nome do produto; marca; modo de preparo e 
rendimento (quando aplicável); fabricante do produto; 
Registro no Ministério da Saúde (quando necessário). 
Devem estar íntegras, limpas, sem amassados ou 
estufadas, não rasgadas ou aberta, livres de qualquer 
parasita ou sujidade que possam comprometer a 
qualidade do produto. O mesmo deverá ser entregue 
com prazo de validade de no máximo 1/3 da data de 
fabricação ou embalagem. O produto que for 
entregue fora desta exigência será devolvido ao 
fornecedor para troca. Validade mínima de 12 meses. 

Embalagem 
5Kg 

2.000 244124 

7 RU 

Farinha de mandioca torrada; tipo 1; classe fina; 
conter cor, sabor, odor e textura característicos; 
não conter sujidades ou insetos, como também 
outros amidos misturados ao produto. 
Embalagem de 1 Kg. A embalagem do produto 
deverá ser a original do fabricante, conter rótulo (em 
conformidade à exigência da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - ANVISA), descrevendo: data de 
fabricação/envasamento; data de validade; número 
do lote; informação nutricional; peso do produto; 
nome do produto; marca; modo de preparo e 
rendimento (quando aplicável); fabricante do produto; 
Registro no Ministério da Saúde (quando necessário). 
Devem estar íntegras, limpas, sem amassados ou 
estufadas, não rasgadas ou aberta, livres de qualquer 
parasita ou sujidade que possam comprometer a 
qualidade do produto. O mesmo deverá ser entregue 
com prazo de validade de no máximo 1/3 da data de 
fabricação ou embalagem. O produto que for 
entregue fora desta exigência será devolvido ao 
fornecedor para troca. Validade mínima de 12 meses. 

Embalagem 
1Kg 

2.000 217200 

mailto:licita@ufpr.br


 
                                                     

Rua XV de Novembro, 1299 – Centro – CEP 80060-000 – Curitiba – PR – Fone (41) 3360-5043 - Fax (41) 3360-5189 - E-mail: licita@ufpr.br 

 
 

13 

 

8 RU 

Farinha de milho biju (flocos); amarela; apresentar 
maior porcentagem de flocos inteiros no pacote; 
conter cor, sabor, odor e textura característicos; 
não conter sujidades ou insetos, como também 
outros amidos misturados ao produto. Apresentar 
no ingrediente somente farinha de milho em 
flocos. Embalagem de 1 Kg. A embalagem do 
produto deverá ser a original do fabricante, conter 
rótulo (em conformidade à exigência da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA), 
descrevendo: data de fabricação/envasamento; data 
de validade; número do lote; informação nutricional; 
peso do produto; nome do produto; marca; modo de 
preparo e rendimento (quando aplicável); fabricante 
do produto; Registro no Ministério da Saúde (quando 
necessário). Devem estar íntegras, limpas, sem 
amassados ou estufadas, não rasgadas ou aberta, 
livres de qualquer parasita ou sujidade que possam 
comprometer a qualidade do produto. O mesmo 
deverá ser entregue com prazo de validade de no 
máximo 1/3 da data de fabricação ou embalagem. O 
produto que for entregue fora desta exigência será 
devolvido ao fornecedor para troca. Validade mínima 
de 12 meses. 

Embalagem 
1 Kg 

2.000 300139 

9 RU 

Farinha de rosca; classe fina; conter cor, sabor, 
odor e textura característicos; não conter 
sujidades ou insetos, como também outros 
amidos misturados ao produto. Embalagem de 
500 g. A embalagem do produto deverá ser a original 
do fabricante, conter rótulo (em conformidade à 
exigência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
- ANVISA), descrevendo: data de 
fabricação/envasamento; data de validade; número 
do lote; informação nutricional; peso do produto; 
nome do produto; marca; modo de preparo e 
rendimento (quando aplicável); fabricante do produto; 
Registro no Ministério da Saúde (quando necessário). 
Devem estar íntegras, limpas, sem amassados ou 
estufadas, não rasgadas ou aberta, livres de qualquer 
parasita ou sujidade que possam comprometer a 
qualidade do produto. O mesmo deverá ser entregue 
com prazo de validade de no máximo 1/3 da data de 
fabricação ou embalagem. O produto que for 
entregue fora desta exigência será devolvido ao 
fornecedor para troca. Validade mínima de 06 meses. 

Embalagem 
500g 

2.000 241285 

mailto:licita@ufpr.br
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10 RU 

Farinha de trigo especial; tipo 1; composta 
exclusivamente da moagem do miolo do grão de 
trigo, fortificada com ferro e ácido fólico 
alimentícios. O produto deve estar isento de 
sujidades, matérias estranhas ao meio e umidade; 
não conter outros amidos misturados ao produto; 
apresentar cor, sabor e odor característicos. 
Pacote de 5 Kg. A embalagem do produto deverá ser 
a original do fabricante, conter rótulo (em 
conformidade à exigência da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - ANVISA), descrevendo: data de 
fabricação/envasamento; data de validade; número 
do lote; informação nutricional; peso do produto; 
nome do produto; marca; modo de preparo e 
rendimento (quando aplicável); fabricante do produto; 
Registro no Ministério da Saúde (quando necessário). 
Devem estar íntegras, limpas, sem amassados ou 
estufadas, não rasgadas ou aberta, livres de qualquer 
parasita ou sujidade que possam comprometer a 
qualidade do produto. O mesmo deverá ser entregue 
com prazo de validade de no máximo 1/3 da data de 
fabricação ou embalagem. O produto que for 
entregue fora desta exigência será devolvido ao 
fornecedor para troca. Validade mínima de 04 meses. 

Embalagem 
5Kg 

1.000 244023 

11 RU 

Farinha de trigo integral; conter cor, sabor e odor 
característicos; consistência fina; conter somente 
a farinha integral fina nos ingredientes, não conter 
outros amidos misturados ao produto; estar livre 
de sujidades; embalagem de 1Kg. A embalagem do 
produto deverá ser a original do fabricante, conter 
rótulo (em conformidade à exigência da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA), 
descrevendo: data de fabricação/envasamento; data 
de validade; número do lote; informação nutricional; 
peso do produto; nome do produto; marca; modo de 
preparo e rendimento (quando aplicável); fabricante 
do produto; Registro no Ministério da Saúde (quando 
necessário). Devem estar íntegras, limpas, sem 
amassados ou estufadas, não rasgadas ou aberta, 
livres de qualquer parasita ou sujidade que possam 
comprometer a qualidade do produto. O mesmo 
deverá ser entregue com prazo de validade de no 
máximo 1/3 da data de fabricação ou embalagem. O 
produto que for entregue fora desta exigência será 
devolvido ao fornecedor para troca. Validade mínima 
de 03 meses. 

Embalagem 
1 Kg 

500 232211 

mailto:licita@ufpr.br
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12 RU 

Farinha de trigo para quibe; conter cor, sabor, 
odor e textura característicos; apresentar nos 
ingredientes somente grão integral de trigo, 
quebrado e torrado, não conter outros amidos 
misturados ao produto; não conter sujidades ou 
insetos misturados ao produto. Embalagem de 
500 g. A embalagem do produto deverá ser a original 
do fabricante, conter rótulo (em conformidade à 
exigência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
- ANVISA), descrevendo: data de 
fabricação/envasamento; data de validade; número 
do lote; informação nutricional; peso do produto; 
nome do produto; marca; modo de preparo e 
rendimento (quando aplicável); fabricante do produto; 
Registro no Ministério da Saúde (quando necessário). 
Devem estar íntegras, limpas, sem amassados ou 
estufadas, não rasgadas ou aberta, livres de qualquer 
parasita ou sujidade que possam comprometer a 
qualidade do produto. O mesmo deverá ser entregue 
com prazo de validade de no máximo 1/3 da data de 
fabricação ou embalagem. O produto que for 
entregue fora desta exigência será devolvido ao 
fornecedor para troca. Validade mínima de 05 meses. 

Embalagem 
500g 

1.000 326330 

13 RU 

Feijão carioca (de cor ou classe cores); tipo 1; 
safra nova; os grãos não devem estar ardidos, 
carunchados ou germinados; não deve conter 
sujidades, insetos, matérias estranhas ou mofos 
misturados ao produto. O Fator de Rendimento 
deve ser de no mínimo 2,0 (sem caldo); o tempo 
de cozimento deve ser de aproximadamente 40 
minutos em panela de pressão. O produto deverá 
estar de acordo com a Instrução Normativa nº12, 
de 28 de março de 2008 – Regulamento Técnico 
do feijão. Embalagem de 1 Kg. A embalagem do 
produto deverá ser a original do fabricante, conter 
rótulo (em conformidade à exigência da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA), 
descrevendo: data de fabricação/envasamento; data 
de validade; número do lote; informação nutricional; 
peso do produto; nome do produto; marca; modo de 
preparo e rendimento (quando aplicável); fabricante 
do produto; Registro no Ministério da Saúde (quando 
necessário). Devem estar íntegras, limpas, sem 
amassados ou estufadas, não rasgadas ou aberta, 
livres de qualquer parasita ou sujidade que possam 
comprometer a qualidade do produto. O mesmo 
deverá ser entregue com prazo de validade de no 
máximo 1/3 da data de fabricação ou embalagem. O 
produto que for entregue fora desta exigência será 
devolvido ao fornecedor para troca. Validade mínima 
de 12 meses. 

Embalagem 
1Kg 

2.000 217214 

mailto:licita@ufpr.br
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14 RU 

Feijão cavalo; classe cores; tipo 1; safra nova; os 
grãos não devem estar ardidos, carunchados ou 
germinados; não deve conter sujidades, insetos, 
matérias estranhas ou mofos misturados ao 
produto. O Fator de Rendimento deve ser de no 
mínimo 2,0 (sem caldo); o tempo de cozimento 
deve ser de aproximadamente 40 minutos em 
panela de pressão. O produto deverá estar de 
acordo com a Instrução Normativa nº12, de 28 de 
março de 2008 – Regulamento Técnico do feijão.  
Embalagem 500 g. A embalagem do produto deverá 
ser a original do fabricante, conter rótulo (em 
conformidade à exigência da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - ANVISA), descrevendo: data de 
fabricação/envasamento; data de validade; número 
do lote; informação nutricional; peso do produto; 
nome do produto; marca; modo de preparo e 
rendimento (quando aplicável); fabricante do produto; 
Registro no Ministério da Saúde (quando necessário). 
Devem estar íntegras, limpas, sem amassados ou 
estufadas, não rasgadas ou aberta, livres de qualquer 
parasita ou sujidade que possam comprometer a 
qualidade do produto. O mesmo deverá ser entregue 
com prazo de validade de no máximo 1/3 da data de 
fabricação ou embalagem. O produto que for 
entregue fora desta exigência será devolvido ao 
fornecedor para troca. Validade mínima de 12 meses. 

Embalagem 
500g 

1.000 260214 

15 RU 

Feijão classe branco; tipo 1; safra nova; os grãos 
não devem estar ardidos, carunchados ou 
germinados; não deve conter sujidades, insetos, 
matérias estranhas ou mofos misturados ao 
produto. O Fator de Rendimento deve ser de no 
mínimo 2,0 (sem caldo); o tempo de cozimento 
deve ser de aproximadamente 40 minutos em 
panela de pressão. O produto deverá estar de 
acordo com a Instrução Normativa nº12, de 28 de 
março de 2008 – Regulamento Técnico do feijão.  
Embalagem 500 g. A embalagem do produto deverá 
ser a original do fabricante, conter rótulo (em 
conformidade à exigência da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - ANVISA), descrevendo: data de 
fabricação/envasamento; data de validade; número 
do lote; informação nutricional; peso do produto; 
nome do produto; marca; modo de preparo e 
rendimento (quando aplicável); fabricante do produto; 
Registro no Ministério da Saúde (quando necessário). 
Devem estar íntegras, limpas, sem amassados ou 
estufadas, não rasgadas ou aberta, livres de qualquer 
parasita ou sujidade que possam comprometer a 
qualidade do produto. O mesmo deverá ser entregue 
com prazo de validade de no máximo 1/3 da data de 
fabricação ou embalagem. O produto que for 
entregue fora desta exigência será devolvido ao 
fornecedor para troca. Validade mínima de 12 meses. 

Embalagem 
500g 

500 259722 

mailto:licita@ufpr.br
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16 RU 

Feijão classe preto; tipo 1; safra nova; os grãos 
não devem estar ardidos, carunchados ou 
germinados; não deve conter sujidades, insetos, 
matérias estranhas ou mofos misturados ao 
produto. O Fator de Rendimento deve ser de no 
mínimo 2,0 (sem caldo); o tempo de cozimento 
deve ser de aproximadamente 40 minutos em 
panela de pressão. O produto deverá estar de 
acordo com a Instrução Normativa nº12, de 28 de 
março de 2008 – Regulamento Técnico do feijão. 
Embalagem de 1 Kg. A embalagem do produto 
deverá ser a original do fabricante, conter rótulo (em 
conformidade à exigência da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - ANVISA), descrevendo: data de 
fabricação/envasamento; data de validade; número 
do lote; informação nutricional; peso do produto; 
nome do produto; marca; modo de preparo e 
rendimento (quando aplicável); fabricante do produto; 
Registro no Ministério da Saúde (quando necessário). 
Devem estar íntegras, limpas, sem amassados ou 
estufadas, não rasgadas ou aberta, livres de qualquer 
parasita ou sujidade que possam comprometer a 
qualidade do produto. O mesmo deverá ser entregue 
com prazo de validade de no máximo 1/3 da data de 
fabricação ou embalagem. O produto que for 
entregue fora desta exigência será devolvido ao 
fornecedor para troca. Validade mínima de 12 meses. 

Embalagem 
1 Kg 

2.000 214213 

17 RU 

Fubá de milho amarelo; tipo fino; apresentar cor, 
sabor, odor e textura característicos; não conter 
sujidades ou insetos misturados ao produto; 
embalagem de 1 Kg. A embalagem do produto 
deverá ser a original do fabricante, conter rótulo (em 
conformidade à exigência da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - ANVISA), descrevendo: data de 
fabricação/envasamento; data de validade; número 
do lote; informação nutricional; peso do produto; 
nome do produto; marca; modo de preparo e 
rendimento (quando aplicável); fabricante do produto; 
Registro no Ministério da Saúde (quando necessário). 
Devem estar íntegras, limpas, sem amassados ou 
estufadas, não rasgadas ou aberta, livres de qualquer 
parasita ou sujidade que possam comprometer a 
qualidade do produto. O mesmo deverá ser entregue 
com prazo de validade de no máximo 1/3 da data de 
fabricação ou embalagem. O produto que for 
entregue fora desta exigência será devolvido ao 
fornecedor para troca. Validade mínima de 12 meses. 

Embalagem 
1Kg 

1.500 241566 

mailto:licita@ufpr.br
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18 RU 

Grão de bico; apresentar grãos inteiros, sem 
manchas ou bolores, claros e uniformes; os grãos 
devem ser médios, redondos e possuir ótimo 
crescimento quando cozidos; não conter 
sujidades ou insetos misturados ao produto; 
embalagem de 500 g. O Fator de Rendimento deve 
ser de no mínimo 1,5. A embalagem do produto 
deverá ser a original do fabricante, conter rótulo (em 
conformidade à exigência da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - ANVISA), descrevendo: data de 
fabricação/envasamento; data de validade; número 
do lote; informação nutricional; peso do produto; 
nome do produto; marca; modo de preparo e 
rendimento (quando aplicável); fabricante do produto; 
Registro no Ministério da Saúde (quando necessário). 
Devem estar íntegras, limpas, sem amassados ou 
estufadas, não rasgadas ou aberta, livres de qualquer 
parasita ou sujidade que possam comprometer a 
qualidade do produto. O mesmo deverá ser entregue 
com prazo de validade de no máximo 1/3 da data de 
fabricação ou embalagem. O produto que for 
entregue fora desta exigência será devolvido ao 
fornecedor para troca. Validade mínima de 12 meses. 

Embalagem 
500g 

1.000 109231 

19 RU 

Leite Integral (3% de gordura) UHT ou longa vida; 
acondicionado em embalagem tipo “Tetra Pak” de 
1 litro; apresentar registro no SIF/SIP. A 
embalagem deve estar íntegra e livre de 
sujidades. A embalagem do produto deverá ser a 
original do fabricante, conter rótulo (em conformidade 
à exigência da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária - ANVISA), descrevendo: data de 
fabricação/envasamento; data de validade; número 
do lote; informação nutricional; peso do produto; 
nome do produto; marca; modo de preparo e 
rendimento (quando aplicável); fabricante do produto; 
Registro no Ministério da Saúde (quando necessário). 
Devem estar íntegras, limpas, sem amassados ou 
estufadas, não rasgadas ou aberta, livres de qualquer 
parasita ou sujidade que possam comprometer a 
qualidade do produto. O mesmo deverá ser entregue 
com prazo de validade de no máximo 1/3 da data de 
fabricação ou embalagem. O produto que for 
entregue fora desta exigência será devolvido ao 
fornecedor para troca. Validade mínima de 04 meses. 

Embalagem 
1L 

30.000 216709 

mailto:licita@ufpr.br
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20 RU 

Macarrão espaguete integral; sem ovos; conter 
cor, sabor e odor característicos; conter nos 
ingredientes somente sêmola integral de trigo 
durum e água. Não conter sujidades ou insetos 
misturados ao produto. Embalagem de 500 g. A 
embalagem do produto deverá ser a original do 
fabricante, conter rótulo (em conformidade à 
exigência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
- ANVISA), descrevendo: data de 
fabricação/envasamento; data de validade; número 
do lote; informação nutricional; peso do produto; 
nome do produto; marca; modo de preparo e 
rendimento (quando aplicável); fabricante do produto; 
Registro no Ministério da Saúde (quando necessário). 
Devem estar íntegras, limpas, sem amassados ou 
estufadas, não rasgadas ou aberta, livres de qualquer 
parasita ou sujidade que possam comprometer a 
qualidade do produto. O mesmo deverá ser entregue 
com prazo de validade de no máximo 1/3 da data de 
fabricação ou embalagem. O produto que for 
entregue fora desta exigência será devolvido ao 
fornecedor para troca. Validade mínima de 12 meses. 

Embalagem 
500g  

1.000 217226 

21 RU 

Macarrão espaguete, sem ovos; conter cor, sabor 
e odor característicos; apresentar nos 
ingredientes: farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico e corantes naturais (urucum 
e/ou cúrcuma). Não conter sujidades ou insetos 
misturados ao produto. Embalagem de 500 g. A 
embalagem do produto deverá ser a original do 
fabricante, conter rótulo (em conformidade à 
exigência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
- ANVISA), descrevendo: data de 
fabricação/envasamento; data de validade; número 
do lote; informação nutricional; peso do produto; 
nome do produto; marca; modo de preparo e 
rendimento (quando aplicável); fabricante do produto; 
Registro no Ministério da Saúde (quando necessário). 
Devem estar íntegras, limpas, sem amassados ou 
estufadas, não rasgadas ou aberta, livres de qualquer 
parasita ou sujidade que possam comprometer a 
qualidade do produto. O mesmo deverá ser entregue 
com prazo de validade de no máximo 1/3 da data de 
fabricação ou embalagem. O produto que for 
entregue fora desta exigência será devolvido ao 
fornecedor para troca. Validade mínima de 12 meses. 

Embalagem 
500g 

2.000 217234 
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22 RU 

Macarrão Fusilli (parafuso) integral; sem ovos; 
conter cor, sabor e odor característicos; conter 
nos ingredientes somente sêmola integral de trigo 
durum e água. Não conter sujidades ou insetos 
misturados ao produto.  Embalagem de 500 g. A 
embalagem do produto deverá ser a original do 
fabricante, conter rótulo (em conformidade à 
exigência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
- ANVISA), descrevendo: data de 
fabricação/envasamento; data de validade; número 
do lote; informação nutricional; peso do produto; 
nome do produto; marca; modo de preparo e 
rendimento (quando aplicável); fabricante do produto; 
Registro no Ministério da Saúde (quando necessário). 
Devem estar íntegras, limpas, sem amassados ou 
estufadas, não rasgadas ou aberta, livres de qualquer 
parasita ou sujidade que possam comprometer a 
qualidade do produto. O mesmo deverá ser entregue 
com prazo de validade de no máximo 1/3 da data de 
fabricação ou embalagem. O produto que for 
entregue fora desta exigência será devolvido ao 
fornecedor para troca. Validade mínima de 12 meses. 

Embalagem 
500g 

1.000 217227 

23 RU 

Macarrão Fusilli (parafuso) sem ovos; conter cor, 
sabor e odor característicos; conter nos 
ingredientes: farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico e corantes naturais (urucum 
e/ou cúrcuma). Não conter sujidades ou insetos 
misturados ao produto. Embalagem de 500 g. A 
embalagem do produto deverá ser a original do 
fabricante, conter rótulo (em conformidade à 
exigência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
- ANVISA), descrevendo: data de 
fabricação/envasamento; data de validade; número 
do lote; informação nutricional; peso do produto; 
nome do produto; marca; modo de preparo e 
rendimento (quando aplicável); fabricante do produto; 
Registro no Ministério da Saúde (quando necessário). 
Devem estar íntegras, limpas, sem amassados ou 
estufadas, não rasgadas ou aberta, livres de qualquer 
parasita ou sujidade que possam comprometer a 
qualidade do produto. O mesmo deverá ser entregue 
com prazo de validade de no máximo 1/3 da data de 
fabricação ou embalagem. O produto que for 
entregue fora desta exigência será devolvido ao 
fornecedor para troca. Validade mínima de 12 meses. 

Embalagem 
500g 

1.000 217235 
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24 RU 

Macarrão Ave-maria (para sopa) sem ovos; conter 
cor, sabor e odor característicos; conter nos 
ingredientes: farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico e corantes naturais (urucum 
e/ou cúrcuma). Embalagem de 500 g. A embalagem 
do produto deverá ser a original do fabricante, conter 
rótulo (em conformidade à exigência da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA), 
descrevendo: data de fabricação/envasamento; data 
de validade; número do lote; informação nutricional; 
peso do produto; nome do produto; marca; modo de 
preparo e rendimento (quando aplicável); fabricante 
do produto; Registro no Ministério da Saúde (quando 
necessário). Devem estar íntegras, limpas, sem 
amassados ou estufadas, não rasgadas ou aberta, 
livres de qualquer parasita ou sujidade que possam 
comprometer a qualidade do produto. O mesmo 
deverá ser entregue com prazo de validade de no 
máximo 1/3 da data de fabricação ou embalagem. O 
produto que for entregue fora desta exigência será 
devolvido ao fornecedor para troca. Validade mínima 
de 12 meses. 

Embalagem 
500g 

1.000   

25 RU 

Margarina vegetal, cremosa; apresentar cor, 
sabor, odor e textura característicos; conter no 
mínimo 60% de lipídios na composição; não 
conter na composição produtos de origem animal; 
sem sal; apresentar ótimo derretimento e 
dissolução; para uso geral; embalagem/balde de 
15 Kg. Linha Food Service. A embalagem do 
produto deverá ser a original do fabricante, conter 
rótulo (em conformidade à exigência da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA), 
descrevendo: data de fabricação/envasamento; data 
de validade; número do lote; informação nutricional; 
peso do produto; nome do produto; marca; modo de 
preparo e rendimento (quando aplicável); fabricante 
do produto; Registro no Ministério da Saúde (quando 
necessário). Devem estar íntegras, limpas, sem 
amassados ou estufadas, não rasgadas ou aberta, 
livres de qualquer parasita ou sujidade que possam 
comprometer a qualidade do produto. O mesmo 
deverá ser entregue com prazo de validade de no 
máximo 1/3 da data de fabricação ou embalagem. O 
produto que for entregue fora desta exigência será 
devolvido ao fornecedor para troca. Validade mínima 
de 06 meses. 

Balde 15 Kg 300   

mailto:licita@ufpr.br
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26 RU 

Margarina vegetal, cremosa; apresentar cor, 
sabor, odor e textura característicos; conter 
aproximadamente 50% de lipídios na composição; 
não conter na composição produtos de origem 
animal; com sal; para passar em pães; 
embalagem/pote de 500 g. A embalagem do produto 
deverá ser a original do fabricante, conter rótulo (em 
conformidade à exigência da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - ANVISA), descrevendo: data de 
fabricação/envasamento; data de validade; número 
do lote; informação nutricional; peso do produto; 
nome do produto; marca; modo de preparo e 
rendimento (quando aplicável); fabricante do produto; 
Registro no Ministério da Saúde (quando necessário). 
Devem estar íntegras, limpas, sem amassados ou 
estufadas, não rasgadas ou aberta, livres de qualquer 
parasita ou sujidade que possam comprometer a 
qualidade do produto. O mesmo deverá ser entregue 
com prazo de validade de no máximo 1/3 da data de 
fabricação ou embalagem. O produto que for 
entregue fora desta exigência será devolvido ao 
fornecedor para troca. Validade mínima de 06 meses. 

Embalagem 
500g 

200   

27 RU 

Massa para lasanha; festonada; seca; apresentar 
cor, sabor, odor e textura característicos; as 
massas não devem estar quebradas, em sua 
maioria; conter nos ingredientes somente sêmola 
de trigo e corantes naturais (urucum e/ou 
cúrcuma); não conter sujidades ou insetos 
misturados ao produto; embalagem de 500 g. A 
embalagem do produto deverá ser a original do 
fabricante, conter rótulo (em conformidade à 
exigência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
- ANVISA), descrevendo: data de 
fabricação/envasamento; data de validade; número 
do lote; informação nutricional; peso do produto; 
nome do produto; marca; modo de preparo e 
rendimento (quando aplicável); fabricante do produto; 
Registro no Ministério da Saúde (quando necessário). 
Devem estar íntegras, limpas, sem amassados ou 
estufadas, não rasgadas ou aberta, livres de qualquer 
parasita ou sujidade que possam comprometer a 
qualidade do produto. O mesmo deverá ser entregue 
com prazo de validade de no máximo 1/3 da data de 
fabricação ou embalagem. O produto que for 
entregue fora desta exigência será devolvido ao 
fornecedor para troca. Validade mínima de 12 meses. 

Embalagem 
500g 

300   
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28 RU 

Milho para canjica; classe branca; tipo 1; grupo 
misturada; subgrupo despeliculada; grãos secos; 
os grãos não devem conter coloração escurecida 
ou bolores; apresentar cor, sabor e odor 
característicos; não conter sujidades ou insetos 
misturados ao produto; embalagem de 500 g. A 
embalagem do produto deverá ser a original do 
fabricante, conter rótulo (em conformidade à 
exigência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
- ANVISA), descrevendo: data de 
fabricação/envasamento; data de validade; número 
do lote; informação nutricional; peso do produto; 
nome do produto; marca; modo de preparo e 
rendimento (quando aplicável); fabricante do produto; 
Registro no Ministério da Saúde (quando necessário). 
Devem estar íntegras, limpas, sem amassados ou 
estufadas, não rasgadas ou aberta, livres de qualquer 
parasita ou sujidade que possam comprometer a 
qualidade do produto. O mesmo deverá ser entregue 
com prazo de validade de no máximo 1/3 da data de 
fabricação ou embalagem. O produto que for 
entregue fora desta exigência será devolvido ao 
fornecedor para troca. Validade mínima de 12 meses. 

Embalagem 
500g 

200 348183 

29 RU 

Óleo de soja; refinado; tradicional; sem aromas 
ou condimentados; apresentar cor, sabor e odor 
característicos; óleo homogêneo; nos 
ingredientes conter somente o óleo refinado de 
soja e antioxidantes. Embalagem frasco Pet de 
900 ml. A embalagem do produto deverá ser a 
original do fabricante, conter rótulo (em conformidade 
à exigência da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária - ANVISA), descrevendo: data de 
fabricação/envasamento; data de validade; número 
do lote; informação nutricional; peso do produto; 
nome do produto; marca; modo de preparo e 
rendimento (quando aplicável); fabricante do produto; 
Registro no Ministério da Saúde (quando necessário). 
Devem estar íntegras, limpas, sem amassados ou 
estufadas, não rasgadas ou aberta, livres de qualquer 
parasita ou sujidade que possam comprometer a 
qualidade do produto. O mesmo deverá ser entregue 
com prazo de validade de no máximo 1/3 da data de 
fabricação ou embalagem. O produto que for 
entregue fora desta exigência será devolvido ao 
fornecedor para troca. Validade mínima de 06 meses. 

Embalagem 
900ml 

20.000 244364 
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30 RU 

Proteína texturizada de soja (PTS); granulada; 
média; clara; conter nos ingredientes somente a 
PTS, não conter corantes; embalagem de 500g. A 
embalagem do produto deverá ser a original do 
fabricante, conter rótulo (em conformidade à 
exigência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
- ANVISA), descrevendo: data de 
fabricação/envasamento; data de validade; número 
do lote; informação nutricional; peso do produto; 
nome do produto; marca; modo de preparo e 
rendimento (quando aplicável); fabricante do produto; 
Registro no Ministério da Saúde (quando necessário). 
Devem estar íntegras, limpas, sem amassados ou 
estufadas, não rasgadas ou aberta, livres de qualquer 
parasita ou sujidade que possam comprometer a 
qualidade do produto. O mesmo deverá ser entregue 
com prazo de validade de no máximo 1/3 da data de 
fabricação ou embalagem. O produto que for 
entregue fora desta exigência será devolvido ao 
fornecedor para troca. Validade mínima de 09 meses. 

Embalagem 
500g 

400 297483 

31 RU 

Proteína texturizada de soja (PTS); PTS grossa 
(em pedaços); conter nos ingredientes somente a 
PTS; conter cor, sabor e odor característicos; 
embalagem de 250 g. A embalagem do produto 
deverá ser a original do fabricante, conter rótulo (em 
conformidade à exigência da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - ANVISA), descrevendo: data de 
fabricação/envasamento; data de validade; número 
do lote; informação nutricional; peso do produto; 
nome do produto; marca; modo de preparo e 
rendimento (quando aplicável); fabricante do produto; 
Registro no Ministério da Saúde (quando necessário). 
Devem estar íntegras, limpas, sem amassados ou 
estufadas, não rasgadas ou aberta, livres de qualquer 
parasita ou sujidade que possam comprometer a 
qualidade do produto. O mesmo deverá ser entregue 
com prazo de validade de no máximo 1/3 da data de 
fabricação ou embalagem. O produto que for 
entregue fora desta exigência será devolvido ao 
fornecedor para troca. Validade mínima de 09 meses. 

Embalagem 
250g 

800 297483 

32 RU 

Quirera de milho amarelo (canjiquinha); classe 
fina; apresentar cor, sabor, odor e textura 
característicos; não conter sujidades ou insetos 
misturados ao produto; embalagem de 500 g. A 
embalagem do produto deverá ser a original do 
fabricante, conter rótulo (em conformidade à 
exigência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
- ANVISA), descrevendo: data de 
fabricação/envasamento; data de validade; número 
do lote; informação nutricional; peso do produto; 
nome do produto; marca; modo de preparo e 
rendimento (quando aplicável); fabricante do produto; 
Registro no Ministério da Saúde (quando necessário). 
Devem estar íntegras, limpas, sem amassados ou 
estufadas, não rasgadas ou aberta, livres de qualquer 
parasita ou sujidade que possam comprometer a 

Embalagem 
500g 

2.000 235763 
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qualidade do produto. O mesmo deverá ser entregue 
com prazo de validade de no máximo 1/3 da data de 
fabricação ou embalagem. O produto que for 
entregue fora desta exigência será devolvido ao 
fornecedor para troca. Validade mínima de 06 meses. 

33 RU 

Soja em grão; grupo 1; classe amarela; Tipo 1; 
conter grãos uniformes e sem manchas ou 
bolores; não conter grande quantidade de grãos 
quebrados. Não apresentar sujidades ou insetos 
dentro do pacote. O Fator de Rendimento deve ser 
de no mínimo 2,0. Embalagem de 1 Kg. A 
embalagem do produto deverá ser a original do 
fabricante, conter rótulo (em conformidade à 
exigência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
- ANVISA), descrevendo: data de 
fabricação/envasamento; data de validade; número 
do lote; informação nutricional; peso do produto; 
nome do produto; marca; modo de preparo e 
rendimento (quando aplicável); fabricante do produto; 
Registro no Ministério da Saúde (quando necessário). 
Devem estar íntegras, limpas, sem amassados ou 
estufadas, não rasgadas ou aberta, livres de qualquer 
parasita ou sujidade que possam comprometer a 
qualidade do produto. O mesmo deverá ser entregue 
com prazo de validade de no máximo 1/3 da data de 
fabricação ou embalagem. O produto que for 
entregue fora desta exigência será devolvido ao 
fornecedor para troca. Validade mínima de 12 meses. 

Embalagem 
1Kg 

500 60712 

34 RU 

Trigo em grão; grupo 1; Tipo 1; conter somente 
grãos de trigo no ingrediente; apresentar grãos 
uniformes e sem manchas ou bolores; não conter 
grande quantidade de grãos quebrados. Não 
apresentar sujidades ou insetos dentro do pacote. 
Embalagem de 1 Kg. A embalagem do produto 
deverá ser a original do fabricante, conter rótulo (em 
conformidade à exigência da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - ANVISA), descrevendo: data de 
fabricação/envasamento; data de validade; número 
do lote; informação nutricional; peso do produto; 
nome do produto; marca; modo de preparo e 
rendimento (quando aplicável); fabricante do produto; 
Registro no Ministério da Saúde (quando necessário). 
Devem estar íntegras, limpas, sem amassados ou 
estufadas, não rasgadas ou aberta, livres de qualquer 
parasita ou sujidade que possam comprometer a 
qualidade do produto. O mesmo deverá ser entregue 
com prazo de validade de no máximo 1/3 da data de 
fabricação ou embalagem. O produto que for 
entregue fora desta exigência será devolvido ao 
fornecedor para troca. Validade mínima de 12 meses. 

Embalagem 
1Kg 

100   
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3. Dos prazos 
 

- O fornecimento do produto será solicitado na quantidade média de 10% (dez por cento) ao 
mês ou na sua totalidade, dependendo da quantidade do item; de acordo com as 
necessidades do Restaurante, pelo período de 12 (doze) meses contados da assinatura do 
Contrato.  
 
- A distribuição deverá ocorrer no período da manhã entre as 08h as 11h, e/ou no período 
da tarde das 13h30 as 15h30. O Serviço de Nutrição do Almoxarifado dos Restaurantes 
ficará responsável pelo encaminhamento dos pedidos, podendo haver alterações de 
quantidades e/ou cancelamentos, posteriormente. 
 
- Após solicitação, os produtos deverão ser entregues no prazo de até 5 (cinco) dias corridos 
no seguinte endereço: Almoxarifado Geral dos Restaurantes Universitários - Centro 
Politécnico, - Avenida Coronel Francisco Heráclito dos Santos, 210, Jardim das Américas - 
Curitiba - PR, 81531-970 - responsáveis pela recepção: Andrea Vargas e Kátia dos Santos – 
fones: (41) 3208-6185 / (41) 3208-6186 / (41) 3208-6187  

 
4. Documentos a serem apresentados juntamente com a proposta de preços 

 

- A empresa deverá estar com a documentação regular para participar do processo de licitação de 

acordo com a Lei 8.666/93.  

 

- Apresentar registro no SICAF para linha de bens e serviços compatível com o objeto licitado. 

 

- A empresa classificada para o Item 19 (Leite Integral) deverá apresentar Certidão de Licença 

Sanitária da fornecedora, bem como o registro no SIM, SIF ou SIP expedida pelos órgãos 

competentes, junto ao Serviço de Inspeção Sanitária da Secretaria de Agricultura e de 

Abastecimento Departamento de Fiscalização, Serviço de Inspeção do PR / Produtos de origem 

animal – SIP/POA. 

 
5. Deveres do contratado 
 

- A empresa classificada e contratada deverá manter as condições de habilitação e qualificação 
exigida no Edital de Chamada Pública durante toda a vigência do contrato, ficando facultado ao 
RU/PRA/UFPR, a qualquer momento, exigir a apresentação de parte ou totalidade dos 
documentos apresentados quando daquelas fases.  
 
- A empresa fornecedora responsabilizar-se-á pela entrega e transporte do produto, não 
cabendo à Universidade Federal do Paraná custear qualquer tipo de despesa referente ao 
transporte, manuseio ou despesas de outra natureza. 
 
- No dia da entrega ou no momento do pré-preparo, caso o produto não atenda às 
especificações, será devolvido, cabendo à empresa fornecedora substituir o mesmo no prazo 
máximo de 5 (cinco) horas (salvo impossibilidades por localização geográfica) a contar do 
horário de entrega, sujeita a penalizações previstas na Lei 8.666/93; 
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- Os produtos deverão estar devidamente embalados e rotulados conforme Portaria Federal nº 
304 MA de 22/04/1996; 
 
- As embalagens de todos os produtos deverão conter rótulo, conforme exigência da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), descrevendo principalmente: data de 
fabricação/envasamento; data de validade, número do lote; informação nutricional; peso do 
produto (bruto e/ou líquido); nome do produto; marca; modo de preparo e rendimento (quando 
aplicável); fabricante do produto; Registro no Ministério da Saúde (quando necessário); 
 
- A embalagem primária dos produtos (que entra diretamente em contato com o alimento) deve 
ser derivada de material apropriado para o tipo de alimento, sendo atóxico, resistente e termo 
soldável. Ainda, para os produtos que serão entregues também em embalagem secundária, a 
mesma deve ser resistente, de material apropriado para o uso, sem sujidades ou qualquer outra 
substância que possa comprometer a qualidade do produto; 
 
- Todas as embalagens devem estar íntegras, limpas, sem amassados ou estufadas, não 
rasgadas ou abertas e livres de qualquer parasita ou sujidade que possam comprometer a 
qualidade do produto; 
 
- As empresas fornecedoras deverão apresentar registro atualizado no Ministério da Agricultura, 
contendo o Certificado de Registro no SIM, SIP ou SIF (sendo necessários apenas para o item 
19 – Leite Integral – derivado de origem animal) e o número da inspeção do órgão oficial 
emissor, atualizado e em plena validade. O registro deverá estar presente também no rótulo do 
produto;  
 
- Todos os produtos deverão ser entregues com prazo de no máximo 1/3 da data de fabricação 
ou embalagem. O produto que for entregue fora desta exigência será devolvido ao fornecedor 
para troca.  
 
- Em atendimento aos artigos 73/76 da lei 8.666/93, a mercadoria deverá ser substituída ou 
reposta quando apresentar: 
 

a) Embalagens danificadas, defeituosas ou inadequadas, que exponham o produto à 
contaminação e/ou deterioração; 
 

b) Presença de insetos como caruncho, por exemplo, dentro dos grãos ou pacotes; e/ou 
 

c) Algum outro problema antes do término do prazo de validade; 
 
- As empresas participantes deverão encaminhar amostras que serão entregues no Almoxarifado 
Geral do Restaurante Universitário e não precisam ter, necessariamente, o mesmo peso do 
solicitado em edital. As embalagens devem conter quantidade suficiente para que se realizem os 
testes de aceitação pela equipe de nutrição da UFPR. Porém estas embalagens entregues com 
menor peso devem ser comerciais e originais, estando devidamente lacradas e com as 
informações obrigatórias impressas. Solicitamos DUAS UNIDADES DE CADA AMOSTRA. A não 
entrega das amostras implicará na desclassificação da empresa; 
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- As entregas deverão ser realizadas quinzenalmente ou conforme a demanda dos restaurantes 
no Almoxarifado Geral dos Restaurantes, conforme pedido realizado pela equipe de nutrição do 
Restaurante Universitário. Eventualmente, e quando necessário, poderá ser enviada uma 
previsão de entrega; 
 
- O prazo de pagamento é de até 30 dias da data de entrega, será faturado em nome de: 
Universidade Federal do Paraná – UFPR, CGC 75.095.679/0001-49, Rua XV de Novembro, 
1299, Centro, Curitiba-Paraná; 
 
- Apresentar, juntamente com os documentos de habilitação, a Certidão de Pessoa Jurídica – em 
situação regular, atualizada e em plena validade – emitida pelo Serviço Público Federal da 
empresa fornecedora e da contratada. Quando necessário; 
 
- Uma cópia da ata do Pregão Eletrônico, contendo os dados da empresa vencedora, será 
enviada ao CRVM para fins de fiscalização do conselho durante o contrato com a UFPR; 
Quando aplicável (Item 19 – Leite Integral); 
 
- As empresas fornecedora e contratada estarão sujeitas a visitas técnicas realizadas por 
nutricionistas do Restaurante Universitário.  
 
- Os itens 13, 14, 15 e 16 (Feijão) devem seguir o descrito na Instrução Normativa nº12, de 28 de 
março de 2008 – Regulamento Técnico do Feijão. 
 
 

 
 

6. Procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato 
 

 

- Se for constatado que o fornecimento dos produtos não atende às condições estipuladas 
no edital, o RU/PRA/UFPR se reserva o direito de suspender o pagamento até que sejam 
sanadas as irregularidades, sem que isso lhe acarrete encargos financeiros adicionais. 
 
- No caso de descumprimento de qualquer obrigação avençada, fica a empresa fornecedora 
sujeita às penalidades previstas no edital de Pregão Eletrônico, bem como das sanções 
constantes nos artigos 86 e 87, da lei nº 8.666/93, pela inobservância das condições 
estabelecidas para o fornecimento. 
 
-O controle de qualidade do material do objeto dentro da especificação definida, inclusive 
em edital licitatório, será de responsabilidade, tanto na recepção e instalação dos mesmos 
e, durante a sua utilização no decorrer do prazo de sua garantia pelo Serviço de Nutrição: 
Andrea Vargas Mat.: 202221 Telefones: (41) 3208-6186 e pela  responsável pelo serviço do 
Almoxarifado dos Restaurantes Universitários: Kátia dos Santos – Matrícula 145742 
Telefones: (41) 3208-6185 / (41) 3208-6187 
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7. Critérios de aceitação do objeto 
 

Menor preço unitário, dentro das especificações de produto e fornecimento. 

 
8. Valor global estimado da compra 
 

R$ 413.312,33 (Quatrocentos e treze mil, trezentos e doze reais e trinta e três centavos) 

 
      
Karollyna Krambeck Stiegler  - Aux. em Administração                                         

Bernardo Almeida Villanueva - Administrador 

Lineu Dal Lago - Diretor Rest. Universitários 

 

 

                                                      _________________________ 

De acordo  

EDELVINO RAZZOLINI FILHO                                                                       
 PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO 

ORDENADOR DE DESPESA 
                                                                       MAT. 200114 
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ANEXO II 

 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA  – PESSOA JURÍDICA 
 

 
 
                         Declaro para os devidos fins que de acordo com o art. 3° - inciso IV 

da Resolução nº 50/12, alterada pela Resolução nº 64, do GGPAA, os produtos 

ofertados no edital de Chamada Pública nº 01/2015 para aquisição de gêneros 

alimentícios da agricultura familiar para PAA – modalidade de compra institucional, 

com dispensa de licitação prevista no art. 17 da Lei 12.512/2011 e demais normas 

vigentes, são oriundos da produção própria dos associados desta entidade. Declaro, 

também, para os mesmos fins, que será respeitado o valor máximo anual de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais) por unidade familiar, de acordo com o disposto no art. 3° 

da Resolução 50/2012 do GGPAA, concomitante ao art. 19, I, alínea “e” do Decreto 

nº 8.293, de 12 de Agosto de 2014.  

 
 
________________ / _____ de ____________________ de 2015. 
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          ANEXO III  
 
       MINUTA DE CONTRATO 
 
 
CONTRATO N.º ......./2015 
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2015 – GR / PRA 

     AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 
 
 

           A Universidade Federal do Paraná, pessoa jurídica de direito público, nos termos 
da lei n.º 1254 de 04 de dezembro de 1950, organizada sob a forma de autarquia de regime 
especial com sede à Rua XV de Novembro, nº 1299 – Bairro Centro, na cidade de Curitiba - 
Paraná, inscrita no CNPJ sob o nº 75.095.679/0001-49, representado neste ato pelo seu 
Reitor, Professor Dr. Zaki Akel Sobrinho, no uso de suas prerrogativas legais que lhe 
confere o artigo 30, inciso XII do estatuto da UFPR e, considerando o disposto no artigo 17 
da Lei 12.512/2011; Resolução nº 50 de 26.09.2012 expedida pelo Grupo Gestor do 
Programa de Aquisição de Alimentos/MDA, através da Secretaria Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional; Decreto nº 7.775, de 04.07.2012, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto nº 8.293, de 13.08.2014, expedido pela Casa Civil da Presidência da 
República, que regulamenta o artigo 19 da Lei 10.696, de 02.07.2003, doravante 
denominado CONTRATANTE, e por outro lado____ (nome do grupo formal) com sede à 
_____________, n.º____, em ______/UF, inscrita no CNPJ sob n.º _________________, 
doravante denominado(a) CONTRATADO (a), fundamentados nas disposições contidas na 
Lei n.º 12.512, de 14/10/2011 e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 
01/2015 – Processo Licitatório nº 23075.075143/2015-91-GR/PRA/DSG, resolvem celebrar o 
presente contrato mediante as cláusulas que seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: 
É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR, para atendimento da demanda regular dos órgãos e entidades da administração 
pública, de acordo com o edital da Chamada Pública n.º 01/2015-GR/PRA, o qual fica 
fazendo parte integrante do presente Contrato, independentemente de anexação ou 
transcrição. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: 
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar 
ao CONTRATANTE conforme descrito na Proposta de Venda de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, parte integrante deste Instrumento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA:  
O limite individual de venda de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar será de até R$ 
20.000,00 (vinte mil reais) por Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP por ano civil, 
referente à sua produção, conforme a legislação do Programa de Aquisição de Alimentos na 
Modalidade de Compras Institucionais. 
 
CLÁUSULA QUARTA: 
Todos os itens da presente Chamada Pública serão solicitados ao fornecedor(es) na 
quantidade média de 10% (dez por cento) ao mês ou em sua totalidade, dependendo da 
quantidade solicitada no processo licitatório. 
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Parágrafo Primeiro: Após solicitação, os produtos deverão ser entregues no prazo de até 5 
(cinco) dias corridos no período da manhã das 08h as 11h e tarde das 13h30 as 15h30, no 
seguinte endereço: Universidade Federal do Paraná - Campus Centro Politécnico - Avenida 
Coronel Heráclito dos Santos, nº 210, Jardim das Américas-Curitiba-Paraná, no 
Almoxarifado Geral dos Restaurantes Universitários.   
Parágrafo Segundo: A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita nos locais, dias e 
quantidades de acordo com a chamada pública n.º 01/2015-GR/PRA.   
Parágrafo Terceiro: O recebimento dos gêneros alimentícios dar-se-á mediante 
apresentação das Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no 
local de entrega. 
 
CLÁUSULA QUINTA:  
Pelo fornecimento do produto, nos quantitativos descritos na Proposta de venda de Gêneros 
Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ 
__________ (__________________). 
 
CLÁUSULA SEXTA: 
No valor mencionado na cláusula quinta estão incluídas as despesas com frete, seguros, 
embalagens, recursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, 
comerciais, trabalhistas e previdenciários, seguros e quaisquer outras despesas necessárias 
ao cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA:  
O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula quarta parágrafo 
segundo e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu 
pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior.  
 
Parágrafo Único: Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto 
houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 
 
CLÁUSULA OITAVA: 
O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do 
CONTRATADO FORNECEDOR, deverá pagar multa de 2% (dois por cento), mais juros de 
0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia, sobre o valor da parcela vencida. 
 
CLÁUSULA NONA: 
Nos casos de inadimplência da CONTRATANTE, proceder-se-á conforme o que determina 
as legislações relacionadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: 
O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos, cópias das 
Notas Fiscais de Venda, ou congêneres, dos produtos participantes da Proposta de Venda 
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, estando à disposição para comprovação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 05 (cinco) anos as Notas 
Fiscais de Compra apresentadas nas prestações de contas, bem como a Proposta de 
Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, estando à disposição para 
comprovação. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 
É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento de 
danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 
O CONTRATANTE em razão da supremacia do interesse público sobre os interesse 
particular poderá: 
 
I. modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse 
público, respeitando os direitos do CONTRATADO;   
  
II. rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do 
CONTRATADO;          
   
III. fiscalizar a execução do contrato;       
   
IV. aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. 
 
Parágrafo Único: Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa 
do CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o 
aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada 
judicialmente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do Diretor dos Restaurantes 
Universitários, servidor Lineu Dal Lago-matrícula 63029-UFPR. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 
O presente contrato rege-se, ainda, pela Chamada Pública n.º 01/2015-GR/PRA, pela 
Resolução do Grupo Gestor do PAA n.º 50, de 26.09.2012, pela Lei n.º 12.512, de 
14/10/2011 e pelo Decreto nº 8.293, de 13.08.2014, em todos os seus termos, a qual será 
aplicada, também, onde o contrato for omisso. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: 
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as 
partes, resguardada as suas condições essenciais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: 
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de 
carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento, por fac-
simile transmitido pelas partes. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA: 
Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por carta, 
consoante Cláusula Vigésima, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente 
de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: 

a) por acordo entre as partes; 

b) pela inobservância de qualquer de suas condições; 

c) qualquer dos motivos previstos em lei. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA:  
O presente contrato vigorará pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 
sua assinatura ou até o cumprimento integral da execução do Cronograma de Entrega dos 
Produtos disposto no título 12 do Edital. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: 
Por força do disposto no artigo 109, inciso I da Constituição Federal, o foro da Justiça 
Federal - Seção Judiciária do Paraná / Subseção Judiciária de Curitiba será competente 
para dirimir dúvidas e /ou questões resultantes de interpretações e / ou execução do 
presente instrumento. 
 
Curitiba- PR, ____de________ de 2015. 
  

______________________________________________ 
CONTRATANTE 
 

 _____________________________________________ 
CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 
 
1.  
 
2. 
 
3. 
 
4. 
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