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COMUNICADO AOS USUÁRIOS DOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS 

Petrolina/PE, 30 de setembro de 2015. 

Comunidade Acadêmica, 

A Secretaria de Administração - SECAD/UNIVASF, por meio da Coordenação Geral dos 

Restaurantes Universitários, informa aos usuários dos Restaurantes Universitários que o 

Contrato n2  550/2014, firmado entre esta IFES e a empresa FERNANDA DE SANTANA MOURA E 

CIA LTDA será rescindido. Tal medida foi motivada pela desistência da referida empresa em 

continuar prestando os serviços com o mesmo preço, exigências de qualidade e condições 

estabelecidas nos termos do edital de licitação e contrato. 

Diante deste cenário, a Secretaria de Administração tinha três alternativas: 1) realizar 

uma nova licitação, 2) contratar empresa remanescente da licitação anterior ou 3) efetuar 

contratação emergencial pelo menor preço cotado. 

A primeira opção mostrou-se inviável em virtude do período de greve em que se 

encontram os servidores da UNIVASF. Frisamos que a Secretaria de Administração visa discutir 

com a comunidade discente as melhorias no serviço que serão elencadas em um novo edital de 

licitação e novo contrato. Tal medida participativa restaria frustrada diante da interrupção das 

aulas em virtude da greve docente. Além disso, considerando a greve dos técnico-

administrativos em educação desta universidade, não haveria tempo hábil para finalizar uma 

nova licitação, o que acarretaria a interrupção na prestação dos serviços dos restaurantes. 

A segunda opção restou prejudicada pelo elevado preço apresentado pela empresa MS 

SOUSA MIRANDA ALIMENTAÇÃO LTDA classificada no anterior certame licitatório, a saber 

R$15,50 (quinze reais e cinquenta centavos) para a comunidade interna e R$ 17,00 (dezessete 

reais) para a comunidade externa. 
Diante deste contexto, restou a contratação emergencial como instituto viável a garantir 

a continuidade do serviço dos restaurantes universitários a um preço mais acessível tanto para 

a comunidade interna quanto para a comunidade externa. Assim sendo, lançando mão de todo 

o procedimento legal necessário, a Secretaria de Administração - SECAD informa que será 

realizada a contratação emergencial da empresa BOM GOSTO REFEIÇÕES COLETIVAS ME, 

possuindo comprovada qualificação técnica através de atestados de prestação de serviços a 

outras empresas da cidade de Petrolina/PE. O prazo de vigência desse novo contrato será de 

180 dias iniciados em 05 de outubro de 2015. Ademais, frisamos que não identificamos 

qualquer tipo de ligação desta pessoa jurídica com a anteriormente contratada. 
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INFORMAÇÕES GERAIS: 

• Não haverá alteração do valor pago pelos estudantes cadastrados no programa de 

assistência estudantil gerido pela Pró-Reitoria de Assistência Estudantil — PROAE; 

• A comunidade acadêmica que não faz jus ao programa de assistência estudantil será 

cobrado o valor de R$ 7,80 (sete reais e oitenta centavos) por refeição; 

• Aos usuários pertencentes ao público externo será cobrado o valor de R$ 9,50 (nove 

reais e cinquenta centavos) por refeição; 

• Foi instituída uma Comissão de Encerramento do Contrato 550/2014 e de transição 

para nova empresa contratada dos Restaurantes Universitários com as seguintes 

atribuições: Recebimento, inventário e vistoria dos espaços e bens dos RUs, 

estabelecer cronograma e acompanhamento de transição durante 30 dias da nova 

contratada e comunicações oficiais e relatório final da transição, sob a presidência 

do Coordenador Geral dos RUs, Neldson Felipe Falcão Monte. Assim, no prazo de 

trinta dias, essa Comissão fará o levantamento dos bens nos RUs para avaliar 

possíveis avarias nos bens da UNIVASF e exigir o ressarcimento pelos prejuízos 

causados, como também, liberar os bens de propriedade da empresa FERNANDA DE 

SANTANA MOURA E CIA LIDA; 

• Os membros da comunidade acadêmica que possuem saldo remanescente nos 

cartões magnéticos, emitidos pela empresa FERNANDA DE SANTANA MOURA E CIA 

LTDA, orientamos solicitarem, até dia 30/10/2015, a restituição junto aos servidores 

responsáveis pela fiscalização dos RUs. Os pedidos serão encaminhados à Comissão 

de Acompanhamento e Transição para avaliação e notificação da empresa para 

restituição dos valores; 

• Considerando a necessidade de transição entre as empresas, informamos que no 

dia 02 de outubro de 2015 os restaurantes universitários não funcionarão. Tal data 

será utilizada para organização dos espaços e acomodações dos insumos. No dia 05 

de outubro de 2015 os Restaurantes Universitários retomam a prestação do 

serviço com a nova empresa contratada; 

• O prazo de vigência da contratação emergencial será utilizado para elaborar nova 

licitação pública. Para tanto serão convocados representantes da comunidade 
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discente para discussão sobre as melhorias necessárias do serviço prestado nos 

Restaurantes universitários; 

A Secretaria de Administração — SECAD, por meio da Coordenação Geral dos Restaurantes 

Universitários, encontra-se disponível para dirimir qualquer dúvida sobre os restaurantes 

universitários por meio do e-mail ruPunivastedu.br.  

Atenciosamente, 

Se retário de Administração 

	Carvalho Neto Lemne Co-  *e  agagi 	 Oscar Detfino de Ca  
Assistente em Administração 
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