
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Rua Dr. Faivre 405, - - Bairro Centro, Curitiba/PR, CEP 80060-240

Telefone: 3360-5000 - http://www.ufpr.br/
  

Ofício nº 3/2022/UFPR/R/PRA
Curitiba, 18 de fevereiro de 2022.

 

Ao Sinditest,
  
Assunto: Resposta ao Ofício 011/22.
 
  

Prezados senhores,
 
Em resposta ao Ofício 011/22, primeiramente cabe ressaltar que

o OFÍCIO-CIRCULAR Nº 1/2019/DIFES/SESU/SESU-MEC recomenda ao Ministério da
Educação, nos termos do art. 250, III, do Regimento Interno do TCU, que expeça
orientação geral às instituições federais de ensino acerca da vedação legal para o
fornecimento de refeição com preço subsidiado a servidores, inclusive professores, e
a empregados terceirizados, de forma acumulada com o pagamento de auxílio/vale
alimentação.

Adicionalmente, a nota NOTA n. 00247/2019/GAB/
PROC/PFUFPR/PGF/AGU destaca a  necessidade de que seja dado cumprimento à
recomendação do MEC e a NOTA n. 00037/2020/GAB/ PROC/PFUFPR/PGF/AGU
manifesta "que os servidores não podem receber qualquer subsídio para refeições
oferecidas pela Universidade, sejam eles alunos ou não da instituição".

Postos os fatos expostos acima, que suspenderam os subsídios
anteriormente concedidos aos servidores da instituição, informo que os contratos
firmados entre UFPR e empresas de terceirização da produção de refeições para os
Restaurantes Universitários da UFPR são reajustados anualmente a partir de índices
oficiais de medição de inflação no país. Processos licitatórios elaborados até o ano de
2017, que é o caso do Pregão 103/2017 vencido pela Blumenauense tem como índice
de reajuste anual o IGP-M, e contratos assinados a partir de 2018 são indexados pelo
IPCA.  

O Contrato nº 07/2018 (documento SEI nº 0750002), firmado entre
UFPR e Blumenauense Refeições Coletivas Ltda, define na CLÁUSULA NONA - DO
REAJUSTE, que:   

"Os preços contratados somente poderão ser reajustados após 12
(doze) meses de vigência deste contrato, aplicando-se, a partir da data de
apresentação da proposta, a correspondente variação do IGPM ou outro índice que
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venha oficialmente substituí-lo."
Em janeiro de 2020 foi assinado Termo de Apostilamento (documento SEI

nº 2445528), e os preços foram reajustados em 3,3817% com base no IGP-M de 12
meses a partir da data de envio da proposta de preços pela empresa (período entre
10/2018 a 09/2019), e o café passou de R$ 3,05 para R$ 3,15, almoço de R$ 7,75
para R$ 8,01, e jantar de R$ 7,67 para R$ 7,93.  

Devido à pandemia de COVID-19, entre os meses de março/2020 a
janeiro/2022, o contrato foi suspenso, e para retomada das atividades em
31/01/2022, foram aplicados os índices de reajustes devidos à empresa, referentes
ao ano de 2021 (10/2019 a 09/2020), na ordem de 17,9368%, e de 2022 (10/2020 a
09/2021), de 24,8571%. Esse reajuste encontra-se formalizado no Nono Termo
Aditivo do contrato (documento SEI nº 4164048). Em função disso, no ano de 2022,
as refeições passaram a R$ 4,64 (café), R$ 11,80 (almoço), e R$ 11,67 (jantar),
valores atualmente praticados. 

Cabe ressaltar que os preços das refeições encontram-se abaixo das
médias de mercado encontradas em pesquisa realizada recentemente no Painel de
Preços do Governo Federal, considerando licitações de outras Universidades, onde a
média de valores encontradas ficou em R$ 7,72 para café da manhã, e R$ 17,75
almoço e jantar (anexo).

Adicionalmente, informo que o Contrato nº 139/2019, firmado entre
UFPR e Caleche Comercio e Serviços LTDA - ME, para atendimento ao RU Palotina, é
indexado pelo IPCA tendo sido aplicado para o período de 2019 a 2020 - 3,1351%, e
de 2020 a 2021 - 10,2463%, formalizados através do Terceiro Termo Aditivo
(documento SEI nº 4169055). Os valores de café da manhã passaram de R$ 2,50
para R$ 2,84, do almoço de R$ 7,24 para R$ 8,24, e do jantar de R$ 6,30 para R$
7,17. (Entretanto, o fornecedor relata dificuldades na manutenção desses valores, e
em reunião esta semana com a Coordenação dos RUs informou sobre a intenção de
rescisão contratual). 

Informo, ainda, que no período da pandemia, os demais contratos dos
restaurantes foram rescindidos, e novos fornecedores contratados: 

 

CAMPUS EMPRESA CONTRATOCAFÉ ALMOÇOJANTAR

Matinhos Onecel serviços de alimentação LTDA 91/2021 R$ 6,50 R$ 15,40 R$ 15,40

Mirassol Onecel serviços de alimentação LTDA 91/2021 R$ 7,50 R$ 17,50 R$ 15,50

Jandaia do
Sul RF Soni 009/2022 R$ 7,00 R$ 15,00 R$ 15,00

Toledo CRS Eventos e Serviços de
alimentação LTDA - ME 78/2020 R$ 4,17 R$ 13,16 R$ 13,16

CEM Onecel serviços de alimentação LTDA 007/2022 R$ 6,00 R$ 15,50 R$ 15,50
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  LICITAÇÕES VIGENTES ATÉ 2019 PREÇOS CONTRATUAIS

CAMPUS EMPRESA CONTRATOCAFÉ ALMOÇOJANTAR

Matinhos IRS Refeições Coletivas 003/2018 R$ 4,83 R$ 9,54 R$ 9,59

Mirassol Adriana Minaif 91/2017 R$ 5,46 R$ 13,14 R$ 13,63

Jandaia do
Sul Juscelindos 015/2019 R$ 3,59 R$ 9,16 R$ 9,44

Toledo IRS Refeições Coletivas 137/2018 R$ 3,50 R$ 8,49 R$ 8,48

CEM Onecel serviços de alimentação LTDA 19/2015 R$ 6,23 R$ 13,80 R$ 13,43

 

 Atenciosamente, 

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTONIO RIBAS CAVALIERI, PRO
REITOR ADMINISTRACAO, em 03/03/2022, às 13:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 4272165 e
o código CRC 0A15489C.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23075.008232/2022-51 SEI nº 4272165
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