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TI;RI\'IO DI{ CONTRATO QUE CELEBRAIVI I?NTRE SI .4
tJNIVl:RS{DADE FEI)EliAL DE SANTA CATARINA 1: A
EN'lPRESA A$1 ALl&TENTOS L'fDA.

A Universidade l ederal (te Santa Catarina (Ul:SC). autarquia educttcional criada e integrada ao
b,]inistério dEI E(]ucação (Ml:CI pela l-.ei n.' 3.849. de 18/'12/1960. inscrita no CNI'J/Nll; sob o n.'
83.899.526/'0001 -82, com sede no Campus l rniversitáiio. Baiii-o I'rindade, nesta Capital, representada
pelo Pró-Reitor- de .Administração: Jair Napoleão Filho, CPF n." 342.374.379-49, dará\'ante
dc'nominada CONTRATANTE e a h)lpresa Al\l ALll\LENTOS LTI)A. insci-ita no CNPJ n."
07.248.496/000]-66, com sede na Rua Williai)l Booth, n' 2901. bttil-ro 13oqueirão, CEP 81 .730-080,
Curitiba/PR, e-mail licitacao@ltigopar.com.br, am@frigopar.com.br, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pela Si-a. Luciane do Rodo Ferreiro, (- PF i].' 020.582.999-65,
Ht'mam o pl'esente TERMO cle contrato, de acordo com o Processo R.o 23080.044223/2017-98 c
Solicitação Digital n' 0111440/2018, com SL\feição às normas emanadtts da Leí n.' 8.666/93 e suas
alterações posteriores. Lei n' l0.520/02 e suas alterações posteriores. Lei n.' 9.784/99 e su?!s

altel-açõcs. Decreto n.' 5.450/05 e suas altei'ações. Decreto n.' 7.892/13 e suas alterzlções, e às
disposições estabe]ecidas no Editti] de ]'regão R.c' 360/2017 e nas comp]eíneníaÇÕes a e]e integra(]as-
zlos termos da pi-oposta vencedora e soh as seguintes cláusulas e condições:

CI.AI.JAULA Prol\LEIRA -- 0}3.JE'rO

1.1 . Este conLi-ato tem como clbjetcl a aquisição dc carnes para 1ltcndcr o Restaurante Universitário
da Uni\ersidade Fetlcral cle Santa Catarin:i - UFSC. conforme cluantidades, valores unitários c
totais estabelecidos lleste instru111ento, comi'onlle ANEXO l

1 .2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão identificado no preâmbulo e à proposta
vencedora, independentemeílte de transcrição.

CLÁUSULA SE(;UNDA - DO LOCAL E DO PlqAZO DE ENTliEGA DO OBJETO

2.1 . Os produtos,/materiais deverão ser ente'egues: .'\linoxarit'ado do Restaurante Universitário - RU da
L.rníversidadc federal dc Santa Catarina, localizado no (.:ampus Universitário Jogo David Ferreira
Lima, bairro Trind:tde. eln F]ai-i:\nópo]is,'SC, (.EP 88.040.900. das 08h00min às ] ]h00min. de

segunda a sexta feira. no sábado Lias 81l:00min às 09h:00mii). Sendo o responsável pelo recehiinento
Sr. Alcides José N4endes, lblle (48) 372 1 -2é)87

2. 1 . 1 . /A Contratada deverá entrar em cantata com o responsável pelo recebimento indicado na
solicitiição (le tk)lnecirnento })ara programar a entrega.
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2.2. o prazo para entrega d
contados do recebimento da sola citaçãoc clo Ih'n]n o ObjctL] desta licitação é de ] 0 (dez) dias (úteis):

3. O encanlinhamenlo da solicitação de .íbrnecimento poderá ser ehetuado mediante o envio, pela
/\dminístração. de con-espondencta eletz'única (e-mail) i.io coi'reis eletronico da Contratada constante
do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF ou na Ata de Registro de

eços assinada pela Contratada. A confirmação do envio da solicitação será af'árida nledíante o
recebimento de relatório de com'trmação de entrega. a ser automaticamente encaminhado pelo sistema
administrador de e-maias da UFSC, independentemente do envio de confirmação de leitura c/ou
recebimento pol' parte da Contratada.

2.4. Eventuais pedidos de prorrogação cle prazo de lbrnecimento deverão ser encaminhados, via o!:ício.
para o endereço eletrõnico nutrição.ru@jcontato.ufsc.br sendo obrígatól-ia a menção ao item e ao
Picgão a quc sc refci'e o pedido.

2.5. No caso de produtos/materiais perecíveis, o l)rezo (]e va]i(]a(le na data da entrega não poderá scr
interior a 6 (seis) meses: ou a metade do ])r2izo tota] recomen(lado pelo fltbricantc

CLÁUSULA TEliCEl1{.4 - 1)A VIGÊNCIA
3.1. O prazo de vigência do conta'ato será de 12 (doze) meses. a partir da data da assinatura do
instrumento. nas tctmos do artigo 57 da l,el n' 8.666/93, seno possibilidade de pl'orrogação.

3. 1 . 1 . As obrigações pertinentes à garantia contratual clo objeto, previstas na cláusula sexta. têm
prazo de vigência próprio e des\inculado do prazo acima citado, permiLiildo eventual aplicação
de penalidades em caso de descumpiimento de algum)la de suas condições, mesmo depois de
expirada a vigência contratual

CLAUsu LA QLTARTA - 013RI(;AÇÕES l)A CONTR.4TANTE
4

4.2
4,3

4.4
4.5

Acoinpitnhai e llscalizar a execução do forrlecimento coílTratado, bcrn como realizar testes ncls
bens foi'rlecidos. atestam' nas notas tlscttis/f'atura a cfctíva entrega do abeto contratado c o scu
aceite

Aplicar à Contratada as sanções regulamentares e contratuais

Prestar as inf'otillações e os esclarecimentos solicitados pela Como-aLa(ta, perLineiltes ao objeLO.
para a fiel execução do a\.ençaclo
Irlfk)amar il C'oiltiatada. toda e qual(luer irregularidade constatada na execução do obleto.
Atellder, colha i'ilação aos piodultos (químicos coiltiolaclos. cioso coilstelll iaeste lertllo, llzi ílltegra o
disposto na Lei 1 0.357/2001. no Decreto n' 3.665/2000, no [)ecreto no 4.262/'2002. na Portzlria n
1 .274/2C)03, e demais normati\as vigentes.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA C(:)NTRATADA

5.1. Fornecem' à Contratante a quantidade dos produtos/matei'tais discriminada na respectiva
Autorização de I'ornecimento, no prazo estabelecido no item 2.2 do presente l enfio de Contrato.

5.2. Corrigir, a suas expensas, quaiscluer clíinos causa(los [l (. ontratante e,''ou a tercei ros

5.3. Atender plontamenLe às exigências da Contratante inererltes ao objeto do lornecimejlto

5.4. blanter. dunn]te z] execução do tt)rneciiTlenro contrata(]o. as mesmas condições cla habilitacão
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5.5. (~olocai- à disflosição da (:oilLrataíttc to(los os rrleios ilctcssátios j)ala corilpro\;açào da qualidade
dos materiais. permitindo a veliílcação dc sua colllorrriitlacle com as especificações e exi.uêilcias do
Fldí t ;a l( 1]

5.ri. Responder por qualquer pie.juízo que seus em})regados ou preposlos causarem ao patnnlonio da
Contratante e/ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa. procedendo
imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumiu(]o o ónus referente

5.7. CoiTlunicar à Contratante, no prazo máximo de 48 horas club antecede a data (]a entrega. os
motivos que impossibiliteln o cumprimento do prazo previsto. coill a devida comprovação.

5.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas. previdenciários. fIscaIs,
comerciais, tarit'as. fl'eles, seguros, deslocamento de pessoal. prestação de gíliantia e cluatsquer outras
que incidam ou venham a incidir na execução do contrato

5.9. Não transferir a terceiros, por qualquer f\)]']na. nen] mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada.

5.10. Responsabiliz.ar-sc para quc os bcils sejam. prefercnclalmeiltc: acondicionados em ervlbalagcm
individual adequada. com o incnor volume pnssí\el. (]ue utilize materiais i'eciclá\eis: de fk)rma a
garantia a iilii\ima protcção duraiatc o Lransporlc c o armazenamento.

5. 1 1 . Rcsponsabilizai'-se pelo üarlsportc acoildicioJ)an)crio e entrega. inclusi\,c descarrcgaiilento dos
r'nateriais.

5.12. Assegura)r-se de que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da
recolllendada na direliva RalIS (Restriction ol' Certain l lazardous Substances): tais como mercúrio
ll lg). chumbo (Pb), cromo hexavalente (C:r(\'l)). cádmio (Cd): l)ifênil-polia)tomados (PBBs). éteres

di íeílil-policromados( PoDEs)
5.13. Res})onsabilizai-se pela remir?\da dos resíduos das elnbalagerls do local de entrega e
comprometer-se pela destinação correta dos mesmos.
5.14. Quando da utilização de adesivos, que estes soam à base de I'VA e, quando não possível. de
baixa emissão de formaldeídos.

5.15. Qualldo da utilização de revestimentos ern PVC ou laminados de borda, sejam utilizados
adesivos de contado à base de solventes não-agressivos.
5. 1fi. Clamo constem Produtos Químicos Controlados no termo de Referência. a empresa fornecedora
de\erá atendem nt] integra ao disposto na Lei l0.357/'2001, no Decreto n' 3.665/2000, no Decreto n'
4.2ó2.-'':3002, na Poí-faria n' 1 .274.'2003. e demais normativtts vigentes

CLAt[SULASEXTA-GARANTIA

6.1. A gai'antitt dca })rocluto, 110 pi'azo illínimo estipulado no Edital. coiasiste na picstaçãc), pela
Contratada. de todas as ot)rigações previstas ]la l.,ei n' 8.078/1990 c suas postal'toros alterações --
(:ódigo de Defesa do (:onsunlidor, bem como dos encargos previstos à (:ontratada no Edital c seus
Anexos.

6.2. O aceite/apto\ ação dcl(s) plodulo(s)/material(is) pelo ól'gão licitante não exclui a responsabilidade.
civil do í'ornecedor por vícios de quaTltidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as
especillcações estabelecidas. verlllctldas. posteríomlellte, gal'anuindo-se a UFSC as I'aculdades
previstas no at't. 1 8 da Lei n' 8.078,/] 990.
6.3. Caso, por clualquet razão: não possa ser processado o I'ecebinlento definjtiÀ/o no momento da
ciltrega. o objeto licitada será recebido pro\isorialllente para pastel'íor veriHcação de sua
corar)rmidade corri as cspcciücaçõcs cclnstailTcs da Nota dc Empenho e do I'especti\,o documctlto
fiscalL
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6.4. O produto/material que foi ente'eguc fala das condições estipuladas no Edital não será aceito.
devendo ser sutistiLuído ilo prazo cle aLé 5(cinco) dias(úteis), sendo o ónus decorrente da substituição
de responsal)iliclitde da Contratada

CLAUSLI LA SETA)'IA - 1)0 1'A(;.4N'lENTo

7.1. O \:alar estimado a ser pago à (:ONTRAT.AD.A pelo objeto do pl'escrlte contrato é de RS
435.375,00 (quatrocentos c trinta e cinco anil e trezentos e setenta e cinco reais)

7.2. A CONTRATANTE realizará o pagílmento crn conformidade com as condições previstas no
EGjtai.

7.3. Os recurscls necessários ao aLendimenLa das despesas do presente contrato correrão à conta do
(.)rçamento Geral da CONTRATANTE, no Programa de Trabalho: 1 2364208040020042. PTRES
1 08367. Natui'eza de Despesa: 33903007. c Fonte: 01 00000000.

7.4. Os pagamentos na CONTRATANTE são realizados en] conlbrmidade com a Lei n' 8.666/1 993 e
conforme disponibilidade de recursos ünancciros, pelo Departamento de Contabilidade e Finanças
(DCF). mediante crédito bancário, sala.,o:

7.4. 1 0s pagatnentos decorrentes (]e despesas Guias \alteres não ultrapasselTa o limite de que trata
o incisa 1 1 cto art. 34. cia Lei n' 8.666/1 993. serão elbtuados ilo przlzo de itlé 5 (cinco) dias úteis
conta({os da apresentação d;] noLzJ llscal,''f1ltura

7.5- C) pagamento será eletuado pejo DCF no prazo máximo de 30 (1iinta) dias. a contar do
recebimento dos materiais,'prestação (]os serviços e. assim como, da entrega da nota fiscal/altura
devidamente atestada, a qual deverá:

7.5. 1 . Sel- emitida conlbrme as previsões legais e regulamentares vigentes, em 2 (duas) \.ias ou
mais, co] ] nlesnlll razão social e numero cle inscrição no CNP.l/MI infk)i-ti)idos i)ara i.l
habilitação e oferecimento da proposta cle preços, t)em como de\erá conter todos os dados
necessários a perfeita compreensão do documento.

7.5.2. Conter registro da data (ie sua apresentação/recebimento e do servidor responsável por
este em todas as suas vias, assim como, em mecanismo complementar dc registro, como livro
protocolo de recebimento, aviso de recebimento ou outro, quando houver.

7.6. Quando da ocorrência de eventuais atnuos de pagamento provocados exclusivamente pelfl
AdrTlinístração. o valor devido dc\erá ser acrescido dc atualização flnanceila, e sua apuração se fará
cães(]e é] data de seu venctnlento até a data do efetivo pagamento: em que os juros clê mora serão
calculados à taxa dc 0,5%(meio por cento) ao íilês. ou 6%,(seis por cento) ao ano. l lcdiarltc aplicação
das segttimes tormulas

[=(TX/' ] OO)

365

x N x VP, onde

1= Índice de atualização llnanceira:

TX = Percentual da taxa de .l urss de mora anual

EM - Encargos moratórios;

N = N(lmero de dias entic a data prevista para o pagamento e a dc) efetivo pagamento

VP = Valor da parcela em atraso.

7.íi.l Na hipótese dc pagamento de.juros dc illoi-d c demais encargos
scr instruídos com as .justificativas c illotí\os, e ser submetidos à

por atl'aso, os autos de\;
af)reciação da autoria
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superior cornpctcnte. que adotalá as pro\ldências para \'eriflcai' sc é ou dão caso de apuração dc
responsabilidade. iclentiflcação dos envol\.idos e imputação cte ónus a quem deu causz]

7.7. Set-á considerado como data do pagamento o dia em (lue constar coillo emitida a ordem bancária
(OB) para l)agamento

7.8. o pagamento somente será autorizac]o depois (]e etêtuado o "ateste" pelo servidor competente,
revi(lamente identificado, na nota fiscal aprece'ntacltl e depois de veiitlcada a ieaularidade fiscal cio
piestii(lor dos ser\ içou

7.9 Ç)uanclo (to pagamento, serft efêtuada a ieLenção tributária. nos lenhos da legislação aplicável.

7.9.]. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), sela observado o
dis})oito na Lei Complementar n' 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.

7.9.2. A CONTRATADA regulamlente optantc pelo Sünples Nacional, lhos ten-nos da L.ei
Coillplemcntar n' 123, de 20061, i)ão sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto. o pagamento ficará condicionado à
apresentação de cclmpi'ovação por meia de docuuT er to oficial dc que faz .ius ao tratamento
tributário ftlvorecido previsto na ietêrida Lei Complementar.

7.10. A Administração deduzirá do mol)tange a ser pago os valores correspondelltes às multas e/ou
ildenizações de\ idas por parte da (:ONTRATADA.

7. 1 C).l- O descai)to dc qualquci' valor no pagalTlenfo dc\'ido a CONTRATADA sel-á precedido
de processo adlllinisEi-ati\.:o em que sertl garantido o contraditório e a itmpla del'esa, com os
i'ecursos c illcios qLic lllcs são tllcic'irc's

7.} ] E vedado a CONTRATADA transe'edil- a terceil'os os dileiLos ou créditos decorrentes (to contrato

7.12. Nenhum p:igamento sei-á el'etuado ao I'ornecedor ellquanto estiver pendente de liquidação
qualquer obrigação llnanceira que Ihe ti\ ej- sido illaposta em decoriência de inadimplência contratual

7.13.No interesse da ,\dmínistração poderá ocos'er a alltecípação de pagamento. sendo este em duas
hipóteses:

7. 13. 1 . Por meio cle comi'espondência com a antecipação da execução da obrigação, propiciando
descontos para a C(1)N'l'RA"1".4DA (artigo 40, XIV, 'cl'). Calculado à taxa de 0.Soro (meio por
cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, ÍTlediailtc aplicação da seguinte t'ói'mula:

1-(TX/1 00

365

[l) = 1 x N x VP. OI)de

1= Índice de atualização financeira

TX = Percentual da taxa de desconto;

[) = Desconto por anteci poção

N Número de dias entre a data prevista para o pagaiTlento e a clo efetivo pagíti lento antecipado

VP Valor da parcela a ser antecipada

7.]3.2.Nas contratações intemacionais, onde pclderá prevalecer disposição especial a ser
acordada entre as partes;
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CLÁUSULA OITO\'A - DO liça.JUSTO/REVISÃO DE PREÇOS
Os preços são fixos e irre4ustáveis, excito nos casos ptex' istos no Decreto n' 7.892/13:

S. l . l . Os })ruços registados poderão ser revistos en] clecon-ência de eventual redução dos preços
praticados no mercitdo ou cie ttito que ele\ e o custo dos serviços ou bens registrados, cal)endo ao
(ligão gerenciildor promover as negociações .junto aos fornecedores. ot)ser\idas as disposições
contidas na alínea ':d' do incisa 1 1 do capuz do Hil. 65 da Lei n' 8.6(l6.'93

8. 1 .2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço prêtücado no mercado por motivo
superveniente. o (}rçlão gerencíador convocada os totnece(cores para negocittrem a re(]ução (]os
preços tios valor'es praticados pelo mctcado

8.1

CLÁUSULA NONA FISCALIZ.4Ç:Ão [ ACo)IP.4NFIAh'lENTo
9. 1 . A CONTRATANTE designará um fiscal para acomparlhar e conta'alar a execução do contrato. a
qual será realizada em total ot)seivância ao corrido no Edital e, ainda. aos regramentos legais da l,ei n'
8.666/93

CI,ÁUSUI...\ DÉCIMA - SANÇÕES
0.1. O licitante,/t'otnecedor que. con\ocado delltro do prazo de \alidade de sua proposta, não assinar a

Ata de Registo de Preços. deixar de entregam documentação exigida neste EcliLttl. apreseiltal
doculílentação Êtlsa, enselar o retardamento da execução de seu ollteto. não mantix.,ej- {t pi'oposta/lzlnce.
ralhar ou J'raudai- na execução da Ata/(.ontrato, comportar-se de modo inidõneo. llzel- declaração Ihlsa
ou cometer fl'ande fiscal. gat-antido o direito à ?llnpla defesa, ficará impedido de licittLr e de contratar
caiu a L.illião e sei-á (tescredenciado do S[C .AF. pe]o prazo de aLé 5 (cinco) anos, sem prquízo das
sanções previstas neste Edital e na .Ata de RcSistro de I'l-egos e das demais comint\ções legais

1 0.2. 1)ela inexecução total ou parcial do contrato a /\dministração poderá. garílntida a pl-avia defestt.
aplicar à CONTRATAD.'\ as sanções pl-e\ iscas no iteill 18 do Edital dn Pregão ü.o 360/2017 desta
instituição, com seus Anexos.

CLÁUSU LA l)ACIMA PRIMEIRA- DA ALTERAÇÃO E liESCISÃO
A alteração deste contrato poderá ocorrer em consonância com o art. 1 2 do [)ecieto nü 7.892/ 1 3

l l.l.l. Os contratos decorrentes do Sistet-na dc Registro de Preços poderão ser alterados
observado o disposto na art. 65 da [.,ei n.' 8.666/93;

11. 1 .2. Em caso dc alteração contratual, o mesmo será fornlalizaclo por meio de tenho aditivo, a
ser assinado pelas })artes;

1 1 . 1 .3. Aios que não caracteiizem alteração de contrato poderão sej' iegistrados por simples
apostila.mento, dispensando a celebração de itditaillento

1 .2. ,A lcscisão deste contrato poderá sci

1 1 .2. 1 . Deter-iTlina(]a por ato unilateral e escrito dtt CONA R.'VI AN IE. nos casos enumeti:idos
nos incisos l a Xll do artigo 78 da Lei n' 8.666)./93. notillcanclo-se a CON'l'RA'IA[)A com
antecedência mínima de 30(trinta) dias:

1 1 .2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a tenlao. desde que haja conveniência
pmaaCONTRATANTE;

11 .2.3. .judicial, elos tenTlos da legislação vigente sobre a matéria

1 1 .2.4. DetenTlinado por ato unilateral e escrito da CONTRATANTl=, nos casos eilumerzldos
nos artigos 19,20 e 21 do Decreto n' 7.892/13.
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11.3. A CON'] RATAS)A reconhece os direitos dtt CON"IRATAN'l'l! elT] caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da ],ei n' 8.666. de ] 993. O temia de rescisão, sempre que possíx-el,
sel-á precedido:

1 1 .3.1 . Balanço dos eventos conta'atulais já cumpridos ou parcialmente curTlpridos

11 .3.2. Relação dons pagamentosjá efeíuados e ainda devidos:

1 .3.3. 1ndcni/açõcs c multas

C=1.,,&USU l.,A l) [CI l\tA Sl:GUN })/\- l)AS l)ISPOSIÇ:OES G ORAIS
12.1 . E vedado efetuar acréscimos nos qut\nTitativos Fixados pela ata de registro de preços que deu
causa e meti\:\ção a este termo cle contrato, inclusive o acréscimo cte (lue trata o $ 1g do all. 65 da Lel
n9 8Lei n' 8.666./93

12.2. ,'\s questões c os litígios oriul)dos do presente conttalo e não diriil)idos coílsensualnlente serão
reso[vi(]os a Subseção Judiciária (fe ]:]orian(]t)o]is (Seção .]udiciái-ia de Santa Catarina) Justiça
f'edil'alC

1 2.3. Integra este Termo de (:ontrato o Anexo 1, contemplado nas páginas n" 09 c 10, que detalha a
lista dos produtos/matei'tais e quantitativos adquiridos pela CONTRA'leDA.
1 2.4. A publicação resumida do instrumento dc contrato ou dc seus aditamentos na Imprensa Oficial.
que é condição indispensável para sua eficácia, sel'á provídci)dada pela Adininlstração.

E;, })or estarem assim justas e acordadas. llnla:tin as partes o presente instrumento em três \:ias de igua
teor c turma, ila presença das testemunhas abaixo.

í:lorianópolis. 06 de março de 20 1 8

.laír Na .0
CPF: 342.374.379-49

LÍit;K)ÉI dá tl'EG
CPF:020.582

Testemunhas

gzoliN c] }lle 'cos
b1 .553.68049(:PF
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G ['t] l)o/
Item l)escrição

t.Ibid.
Nledidâ Qtde.

Valor
Unirá i'io

(R$)

V:alar
Total (R$)  

ooo :l 23]541-LAGARTO(TATÜ)BOVINO
Caritcterísticas do Produto: cante bovina tipo lagarrcl
ítatú). resftiadzt. [)c prilncira clua]id:tdc. isenta dc
ossos, cona pouctt go!'dura (mâxitno 1 09-). sem
pelancas e ílerx os. {senías de aditivos cJU substâncias
.'str:tubas ao pro(lut ) cine se.l:tnl lnlpropnas pzlra n

collsunlo e quc alterem suas característicits naturais
aspecto e cor próprios da espécie. não de've estar
amolecida nem pegajosa. sem manchas es\eldei\das
ou pal'daceiltas. Apresentação: Êltias de tanta:lhos
uniformes(padronizar:ts). com 140 tl 1 80 gntmas
cada. EEnb2tlagcm: cmbítlagem plásticit, transparcllLe
\tóxica, à vácuo. limpa, não viola(i:t e resistente
garantindo zl intcgriditde do produto ttTé o motncnto
do consumo. Capacidade dc l Okg. Rotulagem: O
produto deverá ser rotL1lado dc acordo com
legislação vigente. (1) rótulo deverá conter: l.
Identificação de origem { Indústria Brasileira), além
do nome ou razão social e endereço) do
estatlelecímento; 2. Identificação do lote, da data de
Êtbricação e (to prazo de vala(jade: 3. Lista dc
ingj-edicntcs mesmo (quando o produto for dc
ingrediente úrlico. c composição do produto, ou sela.
ideníifícação do cof'te ou d:\ peça; 4. C:clilte(ldo
líqui(to: 5 Cttriinl)o oficial de Regisrro e Ins})cçào
Fe(letal oti Esta(iuttl do N-llnlsténo (la .í\unculturat

Registro no blinistério da .'\gricultui-a SIF 'DI PO,\
soh n" --,'--". Transporte: o transporte (levará ser
elêtuado de acordo com a legislação \agente em
condições que preservem as caractelístic:ts e ê]
dualidade do alimento. \'aiid:tule mínima: 7 a 10 dias
a cantai- da data de enüega do })i'oduto.
LAGARTO (T.ATEI) BC)\'INO

KG 1.500 É7,45 26.175.00

 

1 39270 - C:OXAO l\'FOLE B(.)VIÇO - Bíl?ES
('aiacteiísticas do }'ioduto: carne bovina tipo coxão
mole bovino, rcsíti:tdo. Dc primeira qu:t]idtt(]e,
isenta dc clsscls, com pouca gordura (máximo 1 0'}6).
sem pclancas e nervos. Isentas de aditivos ou
substâncias estranhzts ao produto que sejam
iinproplias parêt o co1lsumo e quc ttlterem su2}s
caracíeristicas ilatulais. Aspecto e cor prof)rios da
espécie. dão deve estar amolecida llerll pegajosa.
sei l r la! chás es\erdeadas ou pardacerltas.
\preseiltação : blfês de tamanhos unifbnlles

(padroílízaclos), çanl 140 a 160 plainas cada,

Embalagem: embttlagem plástica. transpaieitte
at(5xiczt. à \ água, limpa. não vfolítcla e tesistelvc
garítlltitldo a integridade do prcldtlto até o oíne to
=io conslmlo. Cilpacida(ie de até l Okg. ltotulítgem: O
oro({tito (i verít ser rc)tule(io cle :icol'(io cc)m
legislação vigeníc. O rótulo devera conter: l
ídelltlflcação de origem (Indústria Biasileíra), além  

!5.00o 19,00 285 .0oo . o o
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do ntime Oli razão social e erldereço do
estabelecimento: 2. IdenÍiRcacãa do lote. da data de
fabricação e do prazo de validade; 3. Lista de
Ingre(iielltes. mesmo (quando o prol(luto for ({e
íllgrediente único, e composição do pladuto, Ol! seja.
identificação do corte ou ({a peÇtt; 4. ColltcCKlo
líquido; 5 Carimbo oüicíal de Registro e Inspeção
Fcdela] ou Estadual do N'ministério dít Agricultura
Registro [lo Ministério da Agricultor:\ SÍF.T)IPOA

sob n" --/--". Transpor'te: o transporte deverá ser
efêtuado de acordo caiu a legislação vigente em
condições que preservem as calactejísticas e a
dualidade do aiilnento. Validade mínima: 7 a 10 dias
} conta!' da data de cjltl'ega do })I'odut(
í3íl !! D11('.4RN1.: 130Vi\.À l)l; I". l)llSoSS.\í)o
[']PO COX.40 f'..-BOLE. RESF'R[ADC). PES.\NDO
ENTRE t40 E i60 GR.AMAS. ],IN.'lPO. [,]\'iqE DF:
GOliDLTRAS EXCIESSl\''.\S OU lq.ES[DLTOS (
NER\'OS E PELANCA) EM EN'IB,\l.AGE»l .A
VACUOPROPRIAPARA ALIN4ENTOS.        

o005 24162 } - C=ARNE BO\'INA \-'DOIDA
Ca:actetísticas do Produto: Calhe bovina tipo Golão
duro. I'esfiiado. De prin)eira qualidade. isenta de
ossos, caril pouca gordura (máximo 1 09'8), sem
pelancas e nervos. Isentas de aditivos ou substârlcias
estranhas ao produto que se.jam improprlas pal'a o
consumo e que alterem suas características naturais
Aspecto e cor próprios da espécie, não deve estar
amolecida ne rll pegajosa. sem Ênanchas esverdeadas
ou parclacentí\s . Apíescntação : moída E mb:tiageln :
ela b:ilêtgen) plásíicz!. transpêticnte ttÍóxica, à \;acho
línlpa. não violada e iesisteilte gal:tt Lindo a
ii tegildil({e do prodLltc) ttte o ínotnento do consu1110
C:opacidade de 3 21 iOkg. Rotulagem: O l)reduto
deverá ser roLLliado de acatdo com legislação
vigente. O l-óculo deverá conter: l . Identificação de
origem ( Indúst!'ía Brasileira), além do dome ou razão
social e erldereço do estabeleciiuento; 2
Identificação do lote. da data de f'abdicação e do
prazo de validade: 3. Lista de irlgl'edientes. íllesmo
quando o produto R)r clc ingl'edietlte único, e
coln{)osição do produto. ou sda. identi flcação do
corte ou da peça: 4. (:onteúdo líquido; 5 Caiinlbo
oficial de Registlo e !nspeção Federal ou l:stadual
do N,ministério da .'\gi'lculttn'a: "Resistia no
Vlinistério da Agrlcultula SI F/'DIPOA sob il' --,'--

]'ranspol'te: o transpoNe deverá sel' efetuado de
acordo caril a legislação vigente em condições que
presetvein as catactefísticas e a qualidade do
\lira)ei[l:o. Validade r]ír i] a: 7 a 10 dias a coi]La!- cia

watt\ ( e entrega do produto
(I'ARNI) E30\,' iN.A \.-lo[t)A

1<o 2.0oo 1 5.1 0 30.200.0o

00i6 3683 1 6 - CARNE [)E FRANGO - Tipo) ]='íLE 11)E
PEITO
Claracterísticêts do Prol(iuEo: peito de frango in naturít,
origem a\ ícola, resfriado. caiu aspecto, col, cheiro e
sabor próprios. seno mancllas e parasitas. lselltas de
adití\os ou substâncias estranllas 2\o produto que

K(.; l o.ooo 9.4o 94.0oo.o0
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se.jan) il)lpiopiias para o coilsuillo e {llic tiliere:n suas
cai'actet'ísticas naturais. .Aspecto e cor pt'óprios da
espécie, r)ão deve estai- alTlolecida riem pegajosa.
sem mancllas esveldea($as ou pardacentas
Apresentttçãcl: corta(io ein cubos de tamanhos
unifotnles (padroníz:idos) clc 4cmx4cm ou isca\s clc
1 ,5cinx4cm. Embalagem: embalagem plástica.
transpareiltc ettóxica, à vácuo. limpa, não violadtt e
resistente gí\l'anuindo a integridade do EJroduto até o
momento do consumo. O produto deve esta!
acorldlcionado em caixas de até 1 0 kg, própl'ia para
alimentas. Rotulagem: O produto deverá ser
rotulado de acoí'dci com legislação vigente. O rótulo
dever'á conter: l . !dentiflcação de o!'igerll (Indústria
13iasiíeii'a). além do rlojne ou razão social e endereço
(]o estabelecimento; 2. Idc11tificação do lote. (!:t (it\t t

clc f'ab!'ilação c do prazo de valida(!e: 3. Lista de
Ingredientes, nlesnlo quando o produto ft>t dc
ingledieilte único. € composição do [)reduto. ou sq]:t,
í(tentitlc:\ção do corte ou da l)cça: 4. (. ante'údo
[í(lu]do; 5 Ctuintbo oficia de ]tegistro e ]nspeção
1:;edefal ou EstadLtal do Nlinistério da Agricultura:
Registro no NI inistéi-io da .Agi'lcultuJ-a Sll;. Dll'OA

sob ]l' --,/...-". I'railsparte: o transporte deverá sei
efêtuadc] de acordo com a legislação vigente em
corldições que preservem as características e a
(lualidí\cle do ê\limemo. Validade mínimtt: 7 a 1 0 dias
a coiltiu dÉ\ (iattt de eEltrega clo produto
C:ACNE DE FR.4NGO - TIPO FILE [)E PEITO        

X,'alar total(liS) 435.375,00
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRO-REITORIA DEADMINISTRAÇÃO

Departamento de Projetos, Contratos e Convênios - DPC
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima Trindade

CEP: 88040-900 Florianópolis - SC
Telefone: (48) 3721-9320 - Fax: (48) 3721-8422

E-mail: dpc(@contato.ufsc.br

PORTARIA NP 1 27/CCF/201 8 DE 6 de Março de 2018

O(A) Diretor(a) do Departamento de Projetos, Contratos e Convênios
no uso de suas atribuições, delegadas pela Portaria ne 1 005/GR/2016,

RES OLVE

DESIGNAR o(s) servidor(es) abaixo relacionados, para fiscalizar e acompanhar
os serviços prestados pela Instituição/Empresa AM ALIMENTOS LTDA - Processo ng
23080.044223/201 7-98 - Contrato ne 001 27/2018.

CARLA FERNANDA SILVA ATHAYDE DA SILVA
Nutricionista/habilitação, CPF 47407425949
RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO / RU/PRAZ(RU/PRAE)

JULIANASANTANA
Técnico Em Nutrição E Dietética, CPF 05.257.941 .902
RESTAURANTE UNIVERSITAFilO / RU/PRAZ(RU/PRAZ)

ÀJ;... ),..:. '21«;
Ufisses Ira. .....

Diretor Departamento de Projetos.
Contratos e Convénios

DPC/PROAD
Portaria 1005/2016/GR


