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Ao Pregão,

 

Trata-se do Pedido de Esclarecimento (Id. SEI/GDF n.º 92520533), referente ao item 08 -
Kit lanche do Edital de Licitação DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 07/2022 (SEI nº 91588688), pleiteado pela
Licitante NATURAL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI , inscrita no CNPJ sob o n.º 27.050.836/0001-57.

Preliminarmente é importante esclarecer que Kit Lanche é o termo usual do mercado para
se referir a uma refeição embalada e preparada para consumo individual em eventos de curta duração, se
não vejamos:

O que é Kit Lanche?
São lanches que compõe um kit embalado para consumo alimentar individual.
Como se trata de um serviço muito funcional, a sua aceitação e procura por
parte de empresas e ins�tuições vem grada�vamente aumentando.

[...]
O Kit Lanche é uma solução prá�ca, econômica e higiênica. Sendo assim,
podem ser distribuídos e consumidos em qualquer local. Não há manuseios e
nem aglomerações/conversas próximas aos alimentos que propiciam
contaminação como em um coffee break, por exemplo.
[...]

Composição do Kit Lanche
Basicamente, os formatos gerais são: variedades de lanche com sanduiche,
lanche sem sanduiche, lanche vegetariano e lanche infan�l.
 

Fonte.: HOMEM, Marcelo. O que é Kit Lanche?. Linkedin, Disponível em:
<h�ps://www.linkedin.com/pulse/o-que-%C3%A9-kit-lanche-kit-break-lanches-
embalados/?originalSubdomain=pt>.

 

Por conseguinte apresentamos ainda alguns endereços eletrônicos  que demonstram a
terminologia usual de Kit Lanche no mercado:

<<h�ps://www.snackbordo.com.br/kit-lanche-em-sp-para-eventos-feiras-
congressos-sp/>>
<<h�ps://www.lpgmais.com.br/kit-lanche/>>;
<<h�ps://kitlancheecestasbrasilia.com.br/cardapio/>>

<<h�ps://www.desapega.net/p/shekinah-kits-lanches-para-eventos/>>;
<<h�ps://www.clasf.com.br/kit-lanche-ofx-eventos-em-rio-de-janeiro-
11790948/>>.

 

https://www.snackbordo.com.br/kit-lanche-em-sp-para-eventos-feiras-congressos-sp/
https://www.lpgmais.com.br/kit-lanche/
https://kitlancheecestasbrasilia.com.br/cardapio/
https://www.desapega.net/p/shekinah-kits-lanches-para-eventos/
https://www.clasf.com.br/kit-lanche-ofx-eventos-em-rio-de-janeiro-11790948/


Desse modo, verificamos que consta no mercado uma ampla variedade de kits, sendo do
básico aos mais completos e para o atendimento do Objeto para o qual se requer a  aquisição dos
referidos kits entendemos pela necessidade do fornecimento dos seguintes produtos obrigatoriamente,
01 (um) biscoito, 01 (um) suco e 01 (uma) fruta, restando as especificidades a critério da licitante. 

 

Pelo exposto, não há o que se tratar de especificações adicionais ao Termo de Referência,
em razão de as informações necessárias ao fiel cumprimento do Objeto já estarem presentes. Assim,
todas as proposições e exigência postuladas pela requente não merecem prosperar. 

 

Elaborado pela Equipe de Planejamento de Contratação:

 

 

CINTHYA TORRES MOTA

Membro

 

JOÃO DE DEUS DA COSTA FILHO

Membro 
 

SABRINA AMORIM CATUNDA SAMPAIO 
 Membro

 

Documento assinado eletronicamente por CINTHYA TORRES MOTA - Matr.0245756-3, Membro
da Equipe, em 04/08/2022, às 18:30, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro
de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por SABRINA AMORIM CATUNDA SAMPAIO -
Matr.0278677-X, Membro da Equipe, em 04/08/2022, às 18:36, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO DE DEUS DA COSTA FILHO - Matr.0277603-0,
Membro da Equipe, em 05/08/2022, às 13:06, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 92641087 código CRC= D3F6493E.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor Comercial Sul, edi�cio Luiz Carlos Botelho, quadra 04 ? bloco A, 6º e 7º andares. - Bairro Asa Sul - CEP 70.304-000 - DF

6140421828

00220-00003088/2022-78 Doc. SEI/GDF 92641087


