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COMUNICADO PROAES Nº 11/2017 – Reinício dos serviços de entrega das refeições 
embaladas (quentinhas) por nova empresa fornecedora no Restaurante Universitário (RU) 

 

Seropédica, 18 de agosto de 2017.  

Prezados(as) discentes,  

 

Conforme informado anteriormente nos Comunicado PROAES nº 02 e 05 disponíveis no 
Portal da UFRRJ, o RU do Campus de Seropédica está passando pela 1ª etapa das obras de 
reforma e adaptação da sua infraestrutura, razão pela qual foi necessária a contratação, por meio 
de licitação, de uma empresa para o fornecimento de refeições embaladas (“quentinhas”), visando 
garantir a assistência alimentar aos discentes. 

 No primeiro semestre letivo de 2017, estes serviços foram prestados pela empresa Vitri 
Eventos LTDA, vencedora da licitação por meio do Pregão Eletrônico nº 21/2017. Em virtude do 
encerramento deste contrato, foi necessária a realização de uma nova licitação, por meio do 
pregão eletrônico nº 35/2017, processo nº 23083.003112/2017-00, no qual a vencedora foi a 
empresa Comissaria Aérea do Rio de Janeiro (COMRIO), que desde o dia 14/08/2017 vem 
realizando os serviços de entrega das “quentinhas” nos salões de refeições do RU.  

O acompanhamento do processo de produção e entrega das refeições embaladas está sob 
a responsabilidade de 01 (um) nutricionista da empresa contratada, sendo que a supervisão da 
distribuição das “quentinhas” na UFRRJ está sendo feita pela equipe técnica da área de 
alimentação do RU.  

Cumpre ressaltar que o contrato com a referida empresa prevê o atendimento exclusivo 
dos estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação e do 
colégio técnico da UFRRJ, do Campus de Seropédica, mediante a apresentação de 
documentação comprobatória.  

Diante do exposto, a PROAES e a Coordenação do RU recomendam a todos(as) que 
colaborem no cumprimento das seguintes orientações:  

1) É obrigatória a apresentação ao servidor(a) da recepção do RU, do tíquete (discentes não 
bolsistas) e da documentação indicada no quadro a seguir:  

Usuário Documento a ser apresentado 

Discentes de graduação bolsistas 
de Alimentação do RU 

 Carteirinha de Bolsista emitida pela PROAES/RU 

Discentes de graduação e pós-
graduação e alunos do CTUR não 
bolsistas 

 Carteirinha de estudante com foto; 

 Carteira da Biblioteca com foto; 

 Grade das disciplinas em que está matriculado 
acompanhado de documento com foto; 

 Comprovante de matricula acompanhado de 
documento com foto.   

 
2) Respeitar a ordem de chegada na fila, como forma de evitar transtornos e discussões 

desnecessárias entre usuários e, destes com os servidores do RU;  

3) Depositar adequadamente os resíduos das nas lixeiras instaladas na área externa do RU;  



4) Não alimentar os animais errantes que por ventura estejam circulando nas áreas externas 
do RU, da Praça da Alegria e dos Alojamentos Universitários;  

5) Nos casos necessidade de registro de reclamações e ou sugestões, os discentes deverão 
dirigir-se a um servidor integrante da equipe técnica da área de alimentação, que estiver 
presente no local;  

Outrossim, informamos que neste semestre letivo não será possível a distribuição aos 
bolsistas de alimentação alojados da refeição produzida no RU para o jantar nos dias de sábado e 
domingo, em virtude da impossibilidade de armazenamento de gêneros alimentícios nas câmaras 
de refrigeração, decorrentes da reforma de sua rede elétrica.  

Com o objetivo de garantir a segurança alimentar dos usuários do RU, em substituição a 
refeição do jantar do sábado e do domingo, ficou acordado com a empresa contratada, que será 
feita a distribuição de um kit lanche contendo itens com balanceamento nutricional equivalentes a 
uma refeição. Cumpre observar, que a refeição do almoço nos finais de semana será distribuída 
normalmente por meio da entrega de “quentinhas”.  

Na expectativa de podermos contar com o apoio, a compreensão e a colaboração de 
todos, neste momento de dificuldades, desde já agradecemos.  

 

 

Atenciosamente, 

  

Prof. César Augusto Da Ros 
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis 

 
Juliana Arruda 

Pró-Reitora Adjunta de Assuntos Estudantis 
 

Matildes das Dores de Oliveira Carneiro 
Coordenadora do Restaurante Universitário 

 

   


