
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

 
Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários 

 

 
 

A Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários informa que não haverá funcionamento do 

Restaurante Universitário, no campus de Campina Grande, provavelmente durante 

os próximos trinta dias, tendo em vista os seguintes motivos: 

 

1. a aquisição de gêneros alimentícios para o Restaurante Universitário é 

realizada por meio de processo licitatório; 

 

2. a legislação que regulamenta a realização de processo licitatório para a citada 

aquisição exige justificativa fundamentada na quantidade de comensais 

previstos para o período e no quantitativo de gêneros, por comensal, de 

acordo com orientação de nutricionistas; 

 

3. cada processo licitatório gera contratos de fornecimento de gêneros 

alimentícios com validade de um ano; 

 

4. tendo em vista o aumento de comensais no Restaurante Universitário do 

campus de Campina Grande, durante 2016 e 2017, para a conclusão do 

período 2016.2, os gêneros alimentícios contratados para o período de um ano 

foram consumidos em dez meses;  

 

5. o novo processo licitatório, para a aquisição de gêneros alimentícios para o 

próximo intervalo de doze meses, foi aberto em tempo hábil, considerando 

que os atuais contratos têm validade até 1º de junho de 2017; 

 

6. ocorre que, mesmo havendo contratos em vigência, não há mais 

possibilidades de fornecimento de gêneros, haja vista que os quantitativos 

contratados foram todos já consumidos; 

 

7. o Pregão Eletrônico Nº. 48/2016, para a aquisição de gêneros alimentícios, 

está em tramitação, tendo ocorrido Recurso Administrativo de um dos 

concorrentes, o que impõe o seguinte cronograma, em cumprimento à 

legislação que regulamenta a matéria: 

a. Data de encerramento do recurso: 3 de maio de 2017; 

b. Data de encerramento de contra-razões: 8 de maio de 2017; 



c. Data limite para decisão Pregoeiro/Autoridade superior: 17 de maio 

de 2017. 

 

A Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários informa ainda que providências estão 

sendo tomadas, no sentido de apurar responsabilidades sobre as causas que 

geraram a presente situação, com a finalidade de evitar a sua repetição, e que, tão 

logo o Pregão Eletrônico Nº. 48/2016 gere os novos contratos, o funcionamento do 

Restaurante Universitário do campus de Campina Grande será restabelecido. 
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