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Prezados Senhores,

ITEM COTA RESERVADA VINCULADA AO ITEM 01 - 10%  - LANCHE Nº 01:    Produto: Kit 

Lanche, porção individual, composto de: 01 Pão doce Careca, tipo cachorro quente, 01 

Queijo Processado UHT, 01 Mini bolo sabor Laranja, 01 suco de Uva integral, 01 Banana 

Prata, 01 Colher tipo pazinha de plástico descartável e 02 Guardanapos de papel. O Kit 

deverá ser acondicionado em embalagem individual de plástico transparente, atóxico, 

lacrado, com etiqueta de identificação constando as seguintes informações do Pão doce 

Careca, tipo cachorro quente, tais como: identificação do produto, data de fabricação / 

embalagem, data de validade, peso líquido, ingredientes e informação nutricional. 

Adotar informações de presença ou ausência de glúten conforme legislação. A etiqueta 

deverá conter também o nome e endereço do fornecedor, componentes do kit, data da 

montagem, prazo de consumo, condições de conservação e com a inscrição de 

"PRODUTO INSTITUCIONAL – PROIBIDA A VENDA”.  Prazo de validade: 02 (dois) dias a 

partir da data de entrega nas Instituições Parceiras (SENAC e SENAI), Unidades Escolares 

ou outro local, dentro do Distrito Federal, indicado por essa Secretaria. Período de 

aquisição: semanal para as Instituições Parceiras (SENAC e SENAI) e sob demanda de 

acordo com a necessidade de cada Unidade Escolar, em virtude das atividades e 

festividades extraclasse anuais, a serem informadas pela Secretaria de Educação. Local 

de entrega: diretamente nas Instituições Parceiras (SENAC e SENAI), Unidades Escolares 

de Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, ou outro local, dentro 

do Distrito Federal, indicado por essa Secretaria, em virtude das atividades e 

festividades extraclasse anuais: Embalagem Primária: sacola plástica, transparente, 

atóxica, lacrada. 

                                                 Composição do KIT: 

    PÃO DOCE CARECA:                                                                                                                                                                             

Pão doce careca, tipo cachorro quente, com 50g a unidade. O produto apresenta 

aparência de massa cozida, formato e tamanho padrão, característico ao tipo do pão. 

Apresenta casca com aparência lisa e homogênea; maciez e elasticidade tátil mediana. 

Isento de recheio ou cobertura doce. Produto fabricado com matérias primas de 

primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 

conservação. O pão careca será entregue cortado ao meio. O produto tem prazo de 

validade de 6 (seis) dias a partir da entrega. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida 

com ferro e ácido fólico; água; óleo vegetal de soja, livre de gordura trans; açúcar; sal, 

ovo, fermento biológico, melhorador de farinha (INS 300) e alfa amilase e conservador 

propionato de cálcio. O produto não contem leite e derivados. O produto não contem 

gordura trans, corantes artificiais e aromatizantes sintéticos. Embalagem primária: 

plástico filme de PVC transparente, atóxico e inodoro. Embalagem secundária: o 

produto será acondicionado em embalagem primária do Kit lanche (sacola plástica, 

transparente, atóxica, lacrada). Advertência: contém Glúten. Alérgicos: contém ovos e 

derivados de trigo e soja. Não contém lactose, leite ou derivados. Prazo de consumo 

após a abertura da embalagem primária: consumir imediatamente após a abertura da 

embalagem individual, uma vez que o produto perderá, progressivamente, suas 

propriedades organolépticas (cor, textura, odor e sabor). INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

(Porção de 50g - 01 unidade); Quantidade por porção (% VD *): Valor energético 154kcal 

=647KJ - 8%; Carboidratos 29g  10%; Proteínas 7g - 9%; Gorduras totais 2g - 4%; 

Gorduras saturadas  0g   *; Gordura Trans 0g  * *; Colesterol 38mg - 13%; Fibra 

Alimentar  1,0g - 4%; Sódio  133 mg - 5%.  Nota: *Não contém quantidade significativa; 

**Valor diário não estabelecido. % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal 

ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das 

necessidades energéticas individuais.

QUEIJO PROCESSADO UHT: 

Queijo, tipo processado UHT, com 17g a unidade, sabor original, em cubos, embalado 

em alumínio, massa lisa, brilhante e hemogênea, de cor amarelo claro e formato 

quadrado com quinas bem definidas, textura fundente, cremosa, untuosa, se dissolve na 

boca com facilidade, espalhável. Predominante de queijo, leve de leite em pó, com odor 

levemente ácido e lático. Ingredientes:  queijos (leite pasteurizado, cloreto de sódio 

(sal), cloreto de cálcio, coalho e fermento lácteo), concentrado proteico de leite, leite 

desnatado reconstituído, água, manteiga, cloreto de sódio (sal), vitamina A, D  e E, 

estabilizantes polifosfato de sódio, citrato de sódio, pirofosfato tetrassódico, 

tripolifosfato de potássio, pirofosfato ácido de sódio e pirofosfato tetrapotássico, 

regulador de acidez ácido cítrico, espessantes carragena e goma jataí e conservaodr 

ácido sórbico. Alérgicos: contém derivados de leite e soja. Pode conter ovo. Contém 

lactose. Não contém glúten.  Embalagem primária: alumínio prateado laqueado, mais 

tircel poliester (PPVR). Embalagem secundária: o produto será acondicionado em 

embalagem primária do Kit lanche (sacola plástica, transparente, atóxica, lacrada).  

Prazo de consumo após a abertura da embalagem primária: consumir imediatamente 

após a abertura da embalagem individual. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (Porção de 30g - 

02 unidades); Quantidade por porção (% VD *): Valor energético 76kcal =318kJ - 4%; 

Carboidratos 1,1g  0%; Proteínas 3g - 4%; Gorduras totais 6,6g - 12%; Gorduras 

saturadas  4,1g - 18%; Gordura Trans 0,3g  * *; Fibra Alimentar  0g - 0%; Sódio  213mg - 

9%; cálcio 101mg - 10%; vitamina A - 90mcg -15%; vitamina D - 080mcg - 16%; vitamina 

E 1,5mg - 15%; * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ.  

Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das necessidades 

energéticas individuais. **Valor diário não estabelecido.  Produto registrado no 

Ministerio da Agricultura SIF/DIPOA sob nº 0491/1600.

Apresentamos PROPOSTA DE PREÇOS acordo com as especificações, condições e prazos estabelecidos no Pregão EletrônicoSRP n.º 18/2022-SUAG/SEE-DF, dos quais nos comprometemos a cumprir integralmente.

Declaramos que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e seus respecti vos Anexos.

Nossa cotação para entrega dos materiais e/ou equipamentos são conforme abaixo:

VALOR UNIT.
CUSTO 

BRUTO
ITEM QTA

OUTROS 

CUSTOS

CUSTO C/ 

TRANSPORT

E

VALOR TOTALUNID.   ESPECIFICAÇÃO MARCA E MODELO

 R$                          5,80 

                                                                 PROPOSTA DE PREÇOS

À

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL                                                   

CONTRIGO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

2 10.500 UNID.  R$          1,61  R$        4,18  R$           11,59  R$          11,59  R$                     121.695,00 



MINIBOLO SABOR LARANJA:

Mini bolo, com 40g a unidade, tipo muffin, sabor Laranja, em formato arredondado. 

Apresenta tamanho característico ao tipo do bolo, miolo leve, elástico, com porosidade 

regular e coloração clara e uniforme. Superfície lisa, de tonalidade uniforme. Isento de 

recheio ou cobertura doce, fabricado com matérias primas de primeira qualidade, 

isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Prazo de 

validade: 5 (cinco) dias a partir da entrega. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida 

com ferro e ácido fólico; água, açucar, óleo vegetal de soja, livre de gordura trans; leite 

em pó, ovos, sal, fermento químico pirofosfato ácido de sódio e fosfato monocálcico, 

conservadores propionato de cálcio, sorbato de potássio e aroma natural de laranja. 

Produto livre de gorduras trans, corantes artificiais e aromatizantes sintéticos. 

Embalagem primária: aluminizada, atóxica e inviolável e forminha de papel impermeável 

própria para uso em fornos, não gruda e solta fácil e de cor neutra. Embalagem 

secundária: o produto será acondicionado em embalagem primária do Kit lanche (sacola 

plástica, transparente, atóxica, lacrada). Advertência: contém Glúten. Alérgicos: 

contém ovos, leite e derivados de trigo e soja.  Prazo de consumo após a abertura da 

embalagem primária: consumir imediatamente após a abertura da embalagem 

individual, uma vez que o produto perderá, progressivamente, suas propriedades 

organolépticas (cor, textura, odor e sabor). INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (Porção de 40g - 

01 unidade); Quantidade por porção (% VD *): Valor energético 136,8kcal=663KJ - 7%; 

Carboidratos 29g 8%; Proteínas 2g - 5%; Gorduras totais 3g - 6%; Gorduras saturadas 

0,8g – 3%; Gordura Trans 0g - 0; Colesterol 18mg - 6%; Fibra Alimentar 0 - 0%; Cálcio 

64mg – 6%; Ferro 0,8mg – 5%; Sódio 14,4mg – 0,6%.  Nota: *Não contém quantidade 

significativa; **Valor diário não estabelecido. % Valores Diários com base em uma dieta 

de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores 

dependendo das necessidades energéticas individuais.

SUCO DE UVA INTEGRAL:

Suco de uva tinto integral, em embalagem de 200ml a unidade. Suco apresentado na 

sua concentração e composição natural (não submetido à concentração ou 

reconstituição), aparencia bordô, turvo, obtido de uvas sãs, frescas e maduras, sem 

adição de água, açúcares, aromas ou corantes ou adição de outro tipo de açúcar. O 

produto não necessita de refrigeração. Prazo de validade: 15 (quinze) meses a partir da 

data de fabricação.  Ingredientes: Suco de uva integral, sem conservantes e demais 

aditivos alimentares. Embalagem primária: cartonada hermeticamente fechada, com 

canudo plástico. Embalagem secundária:  o produto será acondicionado em embalagem 

primária do Kit lanche (sacola plástica, transparente, atóxica, lacrada).  Advertência: não 

contém Glúten. Alérgicos: produto livre de alergênicos, conforme especificado na RDC 

26/2015.  INFORMAÇÃO NUTRICIONAL:  Porção de 200 (1 copo); quantidade por porção 

- % VD (*); valor energético 102 kcal = 428 kj - 5%; carboidratos 25g, dos quais: - 8%; 

açucares 25g - **; fibra alimentar 0,7g - 3%. Não contém quantidade significativas de 

proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio. *% Valores 

Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser 

maiores ou menores dependendo das necessidades energéticas individuais. ** valores 

diários de referência mão estabelecidos. Produto registrado no MAPA: PR -  Nº 00139-

2.000056.

BANANA PRATA:

Fruto com peso unitário mínimo de 90g, destinado ao consumo in natura, com aspecto, 

cheiro e sabor típico da fruta. Deverá apresentar estágio de desenvolvimento 

característico da espécie, grau de maturação adequado para o consumo, inteiras, 

higienizadas (livres de poeira, resíduos de tratamento ou de outras matérias estranhas), 

sãs e livres de odores estranhos com aspecto e sabor típico da variedade. Prazo de 

validade: 02 (dois) dias após a entrega. Embalagem primária: Plástico filme de PVC, 

transparente, atoxico e inodoro. Embalagem secundária:  o produto será acondicionado 

em embalagem primária do Kit lanche (sacola plástica, transparente, atóxica, lacrada). 

COLHER TIPO PAZINHA DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL: 

01 colher tipo pazinha de plástico descartável, atóxica, com aproximadamente 5,5 a 7,5 

cm de altura, a ser utilizada para passar o Queijo processado UHT no pão. Embalagem 

primária: Eembalada individualmente em embalagem transparente, atóxica, 

hermeticamente fechada ou junto à embalagem do guardanapo de papel. Embalagem 

secundária: o produto será acondicionado em embalagem primária do Kit lanche (sacola 

plástica, transparente, atóxica, lacrada).

GUARDANAPOS DE PAPEL:

02 guardanapos de papel com folhas duplas, sem logotipo, boa absorção, dimensão 

mínima de 15cm x 15cm embalado individualmente em embalagem transparente, 

atóxica, hermeticamente fechada.  Embalagem secundária: o produto será 

acondicionado em embalagem primária do Kit lanche (sacola plástica, transparente, 

atóxica, lacrada).

ITEM COTA PRINCIPAL – 90% - KIT LANCHE Nº 02: Produto: Kit Lanche, porção 

individual, composto de: 01 Pão doce Careca, tipo cachorro quente, 01 Queijo 

Processado UHT, 01 Mini bolo sabor Laranja, 01 suco de Uva integral, 01 Maçã Nacional, 

01 Colher tipo pazinha de plástico descartável e 02 Guardanapos de papel. O Kit deverá 

ser acondicionado em embalagem individual de plástico transparente, atóxico, lacrado, 

com etiqueta de identificação constando as seguintes informações do Pão doce Careca, 

tipo cachorro quente, tais como: identificação do produto, data de fabricação / 

embalagem, data de validade, peso líquido, ingredientes e informação nutricional. 

Adotar informações de presença ou ausência de glúten conforme legislação. A etiqueta 

deverá conter também o nome e endereço do fornecedor, componentes do kit, data da 

montagem, prazo de consumo, condições de conservação e com a inscrição de  

"PRODUTO INSTITUCIONAL – PROIBIDA A VENDA”.  Prazo de validade: 02 (dois) dias a 

partir da data de entrega nas Instituições Parceiras (SENAC e SENAI), Unidades Escolares 

ou outro local, dentro do Distrito Federal, indicado por essa Secretaria. Período de 

aquisição: semanal para as Instituições Parceiras (SENAC e SENAI) e sob demanda de 

acordo com a necessidade de cada Unidade Escolar, em virtude das atividades e 

festividades extraclasse anuais, a serem informadas pela Secretaria de Educação. Local 

de entrega: diretamente nas Instituições Parceiras (SENAC e SENAI), Unidades Escolares 

de Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, ou outro local, dentro 

do Distrito Federal, indicado por essa Secretaria, em virtude das atividades e 

festividades extraclasse anuais: Embalagem Primária: sacola plástica, transparente, 

atóxica, lacrada. 

                                                 Composição do KIT: 

94.500 UNID.  R$          5,80  R$        1,61  R$              4,18  R$          11,59  R$                 1.095.255,00 

 R$                          5,80 

3

2 10.500 UNID.  R$          1,61  R$        4,18  R$           11,59  R$          11,59  R$                     121.695,00 



    PÃO DOCE CARECA:                                                                                                                                                                             

Pão doce careca, tipo cachorro quente, com 50g a unidade. O produto apresenta 

aparência de massa cozida, formato e tamanho padrão, característico ao tipo do pão. 

Apresenta casca com aparência lisa e homogênea; maciez e elasticidade tátil mediana. 

Isento de recheio ou cobertura doce. Produto fabricado com matérias primas de 

primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 

conservação. O pão careca será entregue cortado ao meio. O produto tem prazo de 

validade de 6 (seis) dias a partir da entrega. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida 

com ferro e ácido fólico; água; óleo vegetal de soja, livre de gordura trans; açúcar; sal, 

ovo, fermento biológico, melhorador de farinha (INS 300) e alfa amilase e conservador 

propionato de cálcio. O produto não contem leite e derivados. O produto não contem 

gordura trans, corantes artificiais e aromatizantes sintéticos. Embalagem primária: 

plástico filme de PVC transparente, atóxico e inodoro. Embalagem secundária: o 

produto será acondicionado em embalagem primária do Kit lanche (sacola plástica, 

transparente, atóxica, lacrada). Advertência: contém Glúten. Alérgicos: contém ovos e 

derivados de trigo e soja. Não contém lactose, leite ou derivados. Prazo de consumo 

após a abertura da embalagem primária: consumir imediatamente após a abertura da 

embalagem individual, uma vez que o produto perderá, progressivamente, suas 

propriedades organolépticas (cor, textura, odor e sabor). INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

(Porção de 50g - 01 unidade); Quantidade por porção (% VD *): Valor energético 154kcal 

=647KJ - 8%; Carboidratos 29g  10%; Proteínas 7g - 9%; Gorduras totais 2g - 4%; 

Gorduras saturadas  0g   *; Gordura Trans 0g  * *; Colesterol 38mg - 13%; Fibra 

Alimentar  1,0g - 4%; Sódio  133 mg - 5%.  Nota: *Não contém quantidade significativa; 

**Valor diário não estabelecido. % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal 

ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das 

necessidades energéticas individuais.

CONTRIGO

QUEIJO PROCESSADO UHT: 

Queijo, tipo processado UHT, com 17g a unidade, sabor original, em cubos, embalado 

em alumínio, massa lisa, brilhante e hemogênea, de cor amarelo claro e formato 

quadrado com quinas bem definidas, textura fundente, cremosa, untuosa, se dissolve na 

boca com facilidade, espalhável. Predominante de queijo, leve de leite em pó, com odor 

levemente ácido e lático. Ingredientes:  queijos (leite pasteurizado, cloreto de sódio 

(sal), cloreto de cálcio, coalho e fermento lácteo), concentrado proteico de leite, leite 

desnatado reconstituído, água, manteiga, cloreto de sódio (sal), vitamina A, D  e E, 

estabilizantes polifosfato de sódio, citrato de sódio, pirofosfato tetrassódico, 

tripolifosfato de potássio, pirofosfato ácido de sódio e pirofosfato tetrapotássico, 

regulador de acidez ácido cítrico, espessantes carragena e goma jataí e conservaodr 

ácido sórbico. Alérgicos: contém derivados de leite e soja. Pode conter ovo. Contém 

lactose. Não contém glúten.  Embalagem primária: alumínio prateado laqueado, mais 

tircel poliester (PPVR). Embalagem secundária: o produto será acondicionado em 

embalagem primária do Kit lanche (sacola plástica, transparente, atóxica, lacrada).  

Prazo de consumo após a abertura da embalagem primária: consumir imediatamente 

após a abertura da embalagem individual. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (Porção de 30g - 

02 unidades); Quantidade por porção (% VD *): Valor energético 76kcal =318kJ - 4%; 

Carboidratos 1,1g  0%; Proteínas 3g - 4%; Gorduras totais 6,6g - 12%; Gorduras 

saturadas  4,1g - 18%; Gordura Trans 0,3g  * *; Fibra Alimentar  0g - 0%; Sódio  213mg - 

9%; cálcio 101mg - 10%; vitamina A - 90mcg -15%; vitamina D - 080mcg - 16%; vitamina 

E 1,5mg - 15%; * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ.  

Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das necessidades 

energéticas individuais. **Valor diário não estabelecido.  Produto registrado no 

Ministerio da Agricultura SIF/DIPOA sob nº 0491/1600.

POLENGUINHO

MINIBOLO SABOR LARANJA:

Mini bolo, com 40g a unidade, tipo muffin, sabor Laranja, em formato arredondado. 

Apresenta tamanho característico ao tipo do bolo, miolo leve, elástico, com porosidade 

regular e coloração clara e uniforme. Superfície lisa, de tonalidade uniforme. Isento de 

recheio ou cobertura doce, fabricado com matérias primas de primeira qualidade, 

isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Prazo de 

validade: 5 (cinco) dias a partir da entrega. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida 

com ferro e ácido fólico; água, açucar, óleo vegetal de soja, livre de gordura trans; leite 

em pó, ovos, sal, fermento químico pirofosfato ácido de sódio e fosfato monocálcico, 

conservadores propionato de cálcio, sorbato de potássio e aroma natural de laranja. 

Produto livre de gorduras trans, corantes artificiais e aromatizantes sintéticos. 

Embalagem primária: aluminizada, atóxica e inviolável e forminha de papel impermeável 

própria para uso em fornos, não gruda e solta fácil e de cor neutra. Embalagem 

secundária: o produto será acondicionado em embalagem primária do Kit lanche (sacola 

plástica, transparente, atóxica, lacrada). Advertência: contém Glúten. Alérgicos: 

contém ovos, leite e derivados de trigo e soja.  Prazo de consumo após a abertura da 

embalagem primária: consumir imediatamente após a abertura da embalagem 

individual, uma vez que o produto perderá, progressivamente, suas propriedades 

organolépticas (cor, textura, odor e sabor). INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (Porção de 40g - 

01 unidade); Quantidade por porção (% VD *): Valor energético 136,8kcal=663KJ - 7%; 

Carboidratos 29g 8%; Proteínas 2g - 5%; Gorduras totais 3g - 6%; Gorduras saturadas 

0,8g – 3%; Gordura Trans 0g - 0; Colesterol 18mg - 6%; Fibra Alimentar 0 - 0%; Cálcio 

64mg – 6%; Ferro 0,8mg – 5%; Sódio 14,4mg – 0,6%.  Nota: *Não contém quantidade 

significativa; **Valor diário não estabelecido. % Valores Diários com base em uma dieta 

de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores 

dependendo das necessidades energéticas individuais.

CONTRIGO

SUCO DE UVA INTEGRAL:

Suco de uva tinto integral, em embalagem de 200ml a unidade. Suco apresentado na 

sua concentração e composição natural (não submetido à concentração ou 

reconstituição), aparencia bordô, turvo, obtido de uvas sãs, frescas e maduras, sem 

adição de água, açúcares, aromas ou corantes ou adição de outro tipo de açúcar. O 

produto não necessita de refrigeração. Prazo de validade: 15 (quinze) meses a partir da 

data de fabricação.  Ingredientes: Suco de uva integral, sem conservantes e demais 

aditivos alimentares. Embalagem primária: cartonada hermeticamente fechada, com 

canudo plástico. Embalagem secundária:  o produto será acondicionado em embalagem 

primária do Kit lanche (sacola plástica, transparente, atóxica, lacrada).  Advertência: não 

contém Glúten. Alérgicos: produto livre de alergênicos, conforme especificado na RDC 

26/2015.  INFORMAÇÃO NUTRICIONAL:  Porção de 200 (1 copo); quantidade por porção 

- % VD (*); valor energético 102 kcal = 428 kj - 5%; carboidratos 25g, dos quais: - 8%; 

açucares 25g - **; fibra alimentar 0,7g - 3%. Não contém quantidade significativas de 

proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio. *% Valores 

Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser 

maiores ou menores dependendo das necessidades energéticas individuais. ** valores 

diários de referência mão estabelecidos. Produto registrado no MAPA: PR -  Nº 00139-

2.000056.

CAMPO LARGO
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MAÇA NACIONAL: 

Fruto com peso unitário mínimo de 90g, destinado ao consumo in natura, com aroma e 

cor próprios da espécie. Deverá apresentar estágio de desenvolvimento característico da 

espécie, grau de maturação adequado para o consumo, higienizadas (livres de poeira, 

resíduos de tratamento ou de outras matérias estranhas), sãs e livres de odores 

estranhos, com aspecto e sabor típico da variedade. Embalagem primária: Plástico filme 

de PVC transparente, atóxico e inodoro. Embalagem secundária: O produto será 

acondicionado em embalagem primária do Kit lanche (sacola plástica, transparente, 

atóxica, lacrada). 

CEASA

COLHER TIPO PAZINHA DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL: 

01 colher tipo pazinha de plástico descartável, atóxica, com aproximadamente 5,5 a 7,5 

cm de altura, a ser utilizada para passar o Queijo processado UHT no pão. Embalagem 

primária: Eembalada individualmente em embalagem transparente, atóxica, 

hermeticamente fechada ou junto à embalagem do guardanapo de papel. Embalagem 

secundária: o produto será acondicionado em embalagem primária do Kit lanche (sacola 

plástica, transparente, atóxica, lacrada).

STRAWPLAST

GUARDANAPOS DE PAPEL:

02 guardanapos de papel com folhas duplas, sem logotipo, boa absorção, dimensão 

mínima de 15cm x 15cm embalado individualmente em embalagem transparente, 

atóxica, hermeticamente fechada.  Embalagem secundária: o produto será 

acondicionado em embalagem primária do Kit lanche (sacola plástica, transparente, 

atóxica, lacrada).

PLUMA

ITEM COTA RESERVADA VINCULADA AO ITEM 03 - 10% - KIT LANCHE Nº 02: Produto: Kit 

Lanche, porção individual, composto de: 01 Pão doce Careca, tipo cachorro quente, 01 

Queijo Processado UHT, 01 Mini bolo sabor Laranja, 01 suco de Uva integral, 01 Maçã 

Nacional, 01 Colher tipo pazinha de plástico descartável e 02 Guardanapos de papel. O 

Kit deverá ser acondicionado em embalagem individual de plástico transparente, 

atóxico, lacrado, com etiqueta de identificação constando as seguintes informações do 

Pão doce Careca, tipo cachorro quente, tais como: identificação do produto, data de 

fabricação / embalagem, data de validade, peso líquido, ingredientes e informação 

nutricional. Adotar informações de presença ou ausência de glúten conforme legislação. 

A etiqueta deverá conter também o nome e endereço do fornecedor, componentes do 

kit, data da montagem, prazo de consumo, condições de conservação e com a inscrição 

de "PRODUTO INSTITUCIONAL – PROIBIDA A VENDA”.  Prazo de validade: 02 (dois) dias 

a partir da data de entrega nas Instituições Parceiras (SENAC e SENAI), Unidades 

Escolares ou outro local, dentro do Distrito Federal, indicado por essa Secretaria. 

Período de aquisição: semanal para as Instituições Parceiras (SENAC e SENAI) e sob 

demanda de acordo com a necessidade de cada Unidade Escolar, em virtude das 

atividades e festividades extraclasse anuais, a serem informadas pela Secretaria de 

Educação. Local de entrega: diretamente nas Instituições Parceiras (SENAC e SENAI), 

Unidades Escolares de Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, 

ou outro local, dentro do Distrito Federal, indicado por essa Secretaria, em virtude das 

atividades e festividades extraclasse anuais: Embalagem Primária: sacola plástica, 

transparente, atóxica, lacrada. 

                                                                     Composição do KIT: 

    PÃO DOCE CARECA:                                                                                                                                                                                     

Pão doce careca, tipo cachorro quente, com 50g a unidade. O produto apresenta 

aparência de massa cozida, formato e tamanho padrão, característico ao tipo do pão. 

Apresenta casca com aparência lisa e homogênea; maciez e elasticidade tátil mediana. 

Isento de recheio ou cobertura doce. Produto fabricado com matérias primas de 

primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 

conservação. O pão careca será entregue cortado ao meio. O produto tem prazo de 

validade de 6 (seis) dias a partir da entrega. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida 

com ferro e ácido fólico; água; óleo vegetal de soja, livre de gordura trans; açúcar; sal, 

ovo, fermento biológico, melhorador de farinha (INS 300) e alfa amilase e conservador 

propionato de cálcio. O produto não contem leite e derivados. O produto não contem 

gordura trans, corantes artificiais e aromatizantes sintéticos. Embalagem primária: 

plástico filme de PVC transparente, atóxico e inodoro. Embalagem secundária: o 

produto será acondicionado em embalagem primária do Kit lanche (sacola plástica, 

transparente, atóxica, lacrada). Advertência: contém Glúten. Alérgicos: contém ovos e 

derivados de trigo e soja. Não contém lactose, leite ou derivados. Prazo de consumo 

após a abertura da embalagem primária: consumir imediatamente após a abertura da 

embalagem individual, uma vez que o produto perderá, progressivamente, suas 

propriedades organolépticas (cor, textura, odor e sabor). INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

(Porção de 50g - 01 unidade); Quantidade por porção (% VD *): Valor energético 154kcal 

=647KJ - 8%; Carboidratos 29g  10%; Proteínas 7g - 9%; Gorduras totais 2g - 4%; 

Gorduras saturadas  0g   *; Gordura Trans 0g  * *; Colesterol 38mg - 13%; Fibra 

Alimentar  1,0g - 4%; Sódio  133 mg - 5%.  Nota: *Não contém quantidade significativa; 

**Valor diário não estabelecido. % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal 

ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das 

necessidades energéticas individuais.

CONTRIGO

QUEIJO PROCESSADO UHT: 

Queijo, tipo processado UHT, com 17g a unidade, sabor original, em cubos, embalado 

em alumínio, massa lisa, brilhante e hemogênea, de cor amarelo claro e formato 

quadrado com quinas bem definidas, textura fundente, cremosa, untuosa, se dissolve na 

boca com facilidade, espalhável. Predominante de queijo, leve de leite em pó, com odor 

levemente ácido e lático. Ingredientes:  queijos (leite pasteurizado, cloreto de sódio 

(sal), cloreto de cálcio, coalho e fermento lácteo), concentrado proteico de leite, leite 

desnatado reconstituído, água, manteiga, cloreto de sódio (sal), vitamina A, D  e E, 

estabilizantes polifosfato de sódio, citrato de sódio, pirofosfato tetrassódico, 

tripolifosfato de potássio, pirofosfato ácido de sódio e pirofosfato tetrapotássico, 

regulador de acidez ácido cítrico, espessantes carragena e goma jataí e conservaodr 

ácido sórbico. Alérgicos: contém derivados de leite e soja. Pode conter ovo. Contém 

lactose. Não contém glúten.  Embalagem primária: alumínio prateado laqueado, mais 

tircel poliester (PPVR). Embalagem secundária: o produto será acondicionado em 

embalagem primária do Kit lanche (sacola plástica, transparente, atóxica, lacrada).  

Prazo de consumo após a abertura da embalagem primária: consumir imediatamente 

após a abertura da embalagem individual. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (Porção de 30g - 

02 unidades); Quantidade por porção (% VD *): Valor energético 76kcal =318kJ - 4%; 

Carboidratos 1,1g  0%; Proteínas 3g - 4%; Gorduras totais 6,6g - 12%; Gorduras 

saturadas  4,1g - 18%; Gordura Trans 0,3g  * *; Fibra Alimentar  0g - 0%; Sódio  213mg - 

9%; cálcio 101mg - 10%; vitamina A - 90mcg -15%; vitamina D - 080mcg - 16%; vitamina 

E 1,5mg - 15%; * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ.  

Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das necessidades 

energéticas individuais. **Valor diário não estabelecido.  Produto registrado no 

Ministerio da Agricultura SIF/DIPOA sob nº 0491/1600.

POLENGUINHO
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MINIBOLO SABOR LARANJA:

Mini bolo, com 40g a unidade, tipo muffin, sabor Laranja, em formato arredondado. 

Apresenta tamanho característico ao tipo do bolo, miolo leve, elástico, com porosidade 

regular e coloração clara e uniforme. Superfície lisa, de tonalidade uniforme. Isento de 

recheio ou cobertura doce, fabricado com matérias primas de primeira qualidade, 

isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Prazo de 

validade: 5 (cinco) dias a partir da entrega. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida 

com ferro e ácido fólico; água, açucar, óleo vegetal de soja, livre de gordura trans; leite 

em pó, ovos, sal, fermento químico pirofosfato ácido de sódio e fosfato monocálcico, 

conservadores propionato de cálcio, sorbato de potássio e aroma natural de laranja. 

Produto livre de gorduras trans, corantes artificiais e aromatizantes sintéticos. 

Embalagem primária: aluminizada, atóxica e inviolável e forminha de papel impermeável 

própria para uso em fornos, não gruda e solta fácil e de cor neutra. Embalagem 

secundária: o produto será acondicionado em embalagem primária do Kit lanche (sacola 

plástica, transparente, atóxica, lacrada). Advertência: contém Glúten. Alérgicos: 

contém ovos, leite e derivados de trigo e soja.  Prazo de consumo após a abertura da 

embalagem primária: consumir imediatamente após a abertura da embalagem 

individual, uma vez que o produto perderá, progressivamente, suas propriedades 

organolépticas (cor, textura, odor e sabor). INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (Porção de 40g - 

01 unidade); Quantidade por porção (% VD *): Valor energético 136,8kcal=663KJ - 7%; 

Carboidratos 29g 8%; Proteínas 2g - 5%; Gorduras totais 3g - 6%; Gorduras saturadas 

0,8g – 3%; Gordura Trans 0g - 0; Colesterol 18mg - 6%; Fibra Alimentar 0 - 0%; Cálcio 

64mg – 6%; Ferro 0,8mg – 5%; Sódio 14,4mg – 0,6%.  Nota: *Não contém quantidade 

significativa; **Valor diário não estabelecido. % Valores Diários com base em uma dieta 

de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores 

dependendo das necessidades energéticas individuais.

CONTRIGO

SUCO DE UVA INTEGRAL:

Suco de uva tinto integral, em embalagem de 200ml a unidade. Suco apresentado na 

sua concentração e composição natural (não submetido à concentração ou 

reconstituição), aparencia bordô, turvo, obtido de uvas sãs, frescas e maduras, sem 

adição de água, açúcares, aromas ou corantes ou adição de outro tipo de açúcar. O 

produto não necessita de refrigeração. Prazo de validade: 15 (quinze) meses a partir da 

data de fabricação.  Ingredientes: Suco de uva integral, sem conservantes e demais 

aditivos alimentares. Embalagem primária: cartonada hermeticamente fechada, com 

canudo plástico. Embalagem secundária:  o produto será acondicionado em embalagem 

primária do Kit lanche (sacola plástica, transparente, atóxica, lacrada).  Advertência: não 

contém Glúten. Alérgicos: produto livre de alergênicos, conforme especificado na RDC 

26/2015.  INFORMAÇÃO NUTRICIONAL:  Porção de 200 (1 copo); quantidade por porção 

- % VD (*); valor energético 102 kcal = 428 kj - 5%; carboidratos 25g, dos quais: - 8%; 

açucares 25g - **; fibra alimentar 0,7g - 3%. Não contém quantidade significativas de 

proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio. *% Valores 

Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser 

maiores ou menores dependendo das necessidades energéticas individuais. ** valores 

diários de referência mão estabelecidos. Produto registrado no MAPA: PR -  Nº 00139-

2.000056.

CAMPO LARGO

MAÇA NACIONAL: 

Fruto com peso unitário mínimo de 90g, destinado ao consumo in natura, com aroma e 

cor próprios da espécie. Deverá apresentar estágio de desenvolvimento característico da 

espécie, grau de maturação adequado para o consumo, higienizadas (livres de poeira, 

resíduos de tratamento ou de outras matérias estranhas), sãs e livres de odores 

estranhos, com aspecto e sabor típico da variedade. Embalagem primária: Plástico filme 

de PVC transparente, atóxico e inodoro. Embalagem secundária: O produto será 

acondicionado em embalagem primária do Kit lanche (sacola plástica, transparente, 

atóxica, lacrada). 

CEASA

COLHER TIPO PAZINHA DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL: 

01 colher tipo pazinha de plástico descartável, atóxica, com aproximadamente 5,5 a 7,5 

cm de altura, a ser utilizada para passar o Queijo processado UHT no pão. Embalagem 

primária: Eembalada individualmente em embalagem transparente, atóxica, 

hermeticamente fechada ou junto à embalagem do guardanapo de papel. Embalagem 

secundária: o produto será acondicionado em embalagem primária do Kit lanche (sacola 

plástica, transparente, atóxica, lacrada).

STRAWPLAST

GUARDANAPOS DE PAPEL:

02 guardanapos de papel com folhas duplas, sem logotipo, boa absorção, dimensão 

mínima de 15cm x 15cm embalado individualmente em embalagem transparente, 

atóxica, hermeticamente fechada.  Embalagem secundária: o produto será 

acondicionado em embalagem primária do Kit lanche (sacola plástica, transparente, 

atóxica, lacrada).

PLUMA

ITEM COTA PRINCIPAL – 90% - KIT LANCHE Nº 03: Produto: Kit Lanche, porção 

individual, composto de: 01 Pão doce Careca, tipo cachorro quente, 01 Queijo 

Processado UHT, 01 Minibolo sabor Coco, 01 suco de Uva integral, 01 Banana Prata, 01 

Colher tipo pazinha de plástico descartável e 02 Guardanapos de papel. O Kit deverá ser 

acondicionado em embalagem individual de plástico transparente, atóxico, lacrado, com 

etiqueta de identificação constando as seguintes informações do Pão doce Careca, tipo 

cachorro quente, tais como: identificação do produto, data de fabricação / embalagem, 

data de validade, peso líquido, ingredientes e informação nutricional. Adotar 

informações de presença ou ausência de glúten conforme legislação. A etiqueta deverá 

conter também o nome e endereço do fornecedor, componentes do kit, data da 

montagem, prazo de consumo, condições de conservação e com a inscrição de 

"PRODUTO INSTITUCIONAL – PROIBIDA A VENDA”.  Prazo de validade: 02 (dois) dias a 

partir da data de entrega nas Instituições Parceiras (SENAC e SENAI), Unidades Escolares 

ou outro local, dentro do Distrito Federal, indicado por essa Secretaria. Período de 

aquisição: semanal para as Instituições Parceiras (SENAC e SENAI) e sob demanda de 

acordo com a necessidade de cada Unidade Escolar, em virtude das atividades e 

festividades extraclasse anuais, a serem informadas pela Secretaria de Educação. Local 

de entrega: diretamente nas Instituições Parceiras (SENAC e SENAI), Unidades Escolares 

de Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, ou outro local, dentro 

do Distrito Federal, indicado por essa Secretaria, em virtude das atividades e 

festividades extraclasse anuais: Embalagem Primária: sacola plástica, transparente, 

atóxica, lacrada. 

                                                            Composição do KIT: 

                     

5 94.500 UNID.  R$          5,80  R$        1,61 

UNID.  R$          5,80 4 10.500

 R$              4,18  R$          11,59  R$                 1.095.255,00 

 R$        1,61  R$              4,18  R$          11,59  R$                     121.695,00 



    PÃO DOCE CARECA:                                                                                                                                                                             

Pão doce careca, tipo cachorro quente, com 50g a unidade. O produto apresenta 

aparência de massa cozida, formato e tamanho padrão, característico ao tipo do pão. 

Apresenta casca com aparência lisa e homogênea; maciez e elasticidade tátil mediana. 

Isento de recheio ou cobertura doce. Produto fabricado com matérias primas de 

primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 

conservação. O pão careca será entregue cortado ao meio. O produto tem prazo de 

validade de 6 (seis) dias a partir da entrega. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida 

com ferro e ácido fólico; água; óleo vegetal de soja, livre de gordura trans; açúcar; sal, 

ovo, fermento biológico, melhorador de farinha (INS 300) e alfa amilase e conservador 

propionato de cálcio. O produto não contem leite e derivados. O produto não contem 

gordura trans, corantes artificiais e aromatizantes sintéticos. Embalagem primária: 

plástico filme de PVC transparente, atóxico e inodoro. Embalagem secundária: o 

produto será acondicionado em embalagem primária do Kit lanche (sacola plástica, 

transparente, atóxica, lacrada). Advertência: contém Glúten. Alérgicos: contém ovos e 

derivados de trigo e soja. Não contém lactose, leite ou derivados. Prazo de consumo 

após a abertura da embalagem primária: consumir imediatamente após a abertura da 

embalagem individual, uma vez que o produto perderá, progressivamente, suas 

propriedades organolépticas (cor, textura, odor e sabor). INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

(Porção de 50g - 01 unidade); Quantidade por porção (% VD *): Valor energético 154kcal 

=647KJ - 8%; Carboidratos 29g  10%; Proteínas 7g - 9%; Gorduras totais 2g - 4%; 

Gorduras saturadas  0g   *; Gordura Trans 0g  * *; Colesterol 38mg - 13%; Fibra 

Alimentar  1,0g - 4%; Sódio  133 mg - 5%.  Nota: *Não contém quantidade significativa; 

**Valor diário não estabelecido. % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal 

ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das 

necessidades energéticas individuais.

CONTRIGO

QUEIJO PROCESSADO UHT: 

Queijo, tipo processado UHT, com 17g a unidade, sabor original, em cubos, embalado 

em alumínio, massa lisa, brilhante e hemogênea, de cor amarelo claro e formato 

quadrado com quinas bem definidas, textura fundente, cremosa, untuosa, se dissolve na 

boca com facilidade, espalhável. Predominante de queijo, leve de leite em pó, com odor 

levemente ácido e lático. Ingredientes:  queijos (leite pasteurizado, cloreto de sódio 

(sal), cloreto de cálcio, coalho e fermento lácteo), concentrado proteico de leite, leite 

desnatado reconstituído, água, manteiga, cloreto de sódio (sal), vitamina A, D  e E, 

estabilizantes polifosfato de sódio, citrato de sódio, pirofosfato tetrassódico, 

tripolifosfato de potássio, pirofosfato ácido de sódio e pirofosfato tetrapotássico, 

regulador de acidez ácido cítrico, espessantes carragena e goma jataí e conservaodr 

ácido sórbico. Alérgicos: contém derivados de leite e soja. Pode conter ovo. Contém 

lactose. Não contém glúten.  Embalagem primária: alumínio prateado laqueado, mais 

tircel poliester (PPVR). Embalagem secundária: o produto será acondicionado em 

embalagem primária do Kit lanche (sacola plástica, transparente, atóxica, lacrada).  

Prazo de consumo após a abertura da embalagem primária: consumir imediatamente 

após a abertura da embalagem individual. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (Porção de 30g - 

02 unidades); Quantidade por porção (% VD *): Valor energético 76kcal =318kJ - 4%; 

Carboidratos 1,1g  0%; Proteínas 3g - 4%; Gorduras totais 6,6g - 12%; Gorduras 

saturadas  4,1g - 18%; Gordura Trans 0,3g  * *; Fibra Alimentar  0g - 0%; Sódio  213mg - 

9%; cálcio 101mg - 10%; vitamina A - 90mcg -15%; vitamina D - 080mcg - 16%; vitamina 

E 1,5mg - 15%; * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ.  

Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das necessidades 

energéticas individuais. **Valor diário não estabelecido.  Produto registrado no 

Ministerio da Agricultura SIF/DIPOA sob nº 0491/1600.

POLENGUINHO

MINIBOLO SABOR COCO: 

Minibolo, com 40g a unidade, tipo muffin, sabor coco, em formato arredondado. 

Apresenta tamanho característico ao tipo do bolo, miolo leve, elástico, com porosidade 

regular e coloração clara e uniforme. Superfície lisa, de tonalidade uniforme. Isento de 

recheio ou cobertura doce, fabricado com matérias primas de primeira qualidade, 

isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Prazo de 

validade: 5 (cinco) dias a partir da entrega. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida 

com ferro e ácido fólico; açúcar, óleo vegetal de soja, livre de gordura trans, leite em 

pó, ovos água, sal, fermento químico pirofosfato ácido de sódio e fosfato monocálcio, 

conservadores propionato de cálcio, sorbato de potássio e aroma natural de coco.  

Produto livre de gorduras trans, corantes artificiais e aromatizantes sintéticos.  

Embalagem primária: aluminizada, atóxica e inviolável e forminha de papel impermeável 

própria para o uso em fornos, não gruda A forminha deverá ser de cor neutra. 

Embalagem secundária: o produto será acondicionado em embalagem primária do Kit 

lanche (sacola plástica, transparente, atóxica, lacrada). ). Advertência: contém Glúten. 

Alérgicos: contém ovos, leite e derivados de trigo e soja. Prazo de consumo após a 

abertura da embalagem primária: consumir imediatamente após a abertura da 

embalagem individual, uma vez que o produto perderá, progressivamente, suas 

propriedades organolépticas (cor, textura, odor e sabor).  INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: 

(Porção de 40g - 01 unidade); Quantidade por porção (*) % VD: Valor energético 

133,2kcal=560KJ - 7%; Carboidratos 21g - 7%; Proteínas 2,3g - 3%; Gorduras totais 4g - 

8%; Gorduras saturadas 1,9g – 9%; Gordura Trans 0g – 0%; Colesterol 25,2mg - 8%; Fibra 

Alimentar 1,1g – 4%; Cálcio 66mg – 6%; Ferro 0,4mg – 3%; Sódio 76mg – 3%.  Nota: 

*Não contém quantidade significativa; **Valor diário não estabelecido.(*) (% VD) 

Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Os valores diários 

podem ser maiores ou menores dependendo das necessidades energéticas individuais.

CONTRIGO

SUCO DE UVA INTEGRAL:

Suco de uva tinto integral, em embalagem de 200ml a unidade. Suco apresentado na 

sua concentração e composição natural (não submetido à concentração ou 

reconstituição), aparencia bordô, turvo, obtido de uvas sãs, frescas e maduras, sem 

adição de água, açúcares, aromas ou corantes ou adição de outro tipo de açúcar. O 

produto não necessita de refrigeração. Prazo de validade: 15 (quinze) meses a partir da 

data de fabricação.  Ingredientes: Suco de uva integral, sem conservantes e demais 

aditivos alimentares. Embalagem primária: cartonada hermeticamente fechada, com 

canudo plástico. Embalagem secundária:  o produto será acondicionado em embalagem 

primária do Kit lanche (sacola plástica, transparente, atóxica, lacrada).  Advertência: não 

contém Glúten. Alérgicos: produto livre de alergênicos, conforme especificado na RDC 

26/2015.  INFORMAÇÃO NUTRICIONAL:  Porção de 200 (1 copo); quantidade por porção 

- % VD (*); valor energético 102 kcal = 428 kj - 5%; carboidratos 25g, dos quais: - 8%; 

açucares 25g - **; fibra alimentar 0,7g - 3%. Não contém quantidade significativas de 

proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio. *% Valores 

Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser 

maiores ou menores dependendo das necessidades energéticas individuais. ** valores 

diários de referência mão estabelecidos. Produto registrado no MAPA: PR -  Nº 00139-

2.000056.

CAMPO LARGO

5 94.500 UNID.  R$          5,80  R$        1,61  R$              4,18  R$          11,59  R$                 1.095.255,00 



BANANA PRATA:

Fruto com peso unitário mínimo de 90g, destinado ao consumo in natura, com aspecto, 

cheiro e sabor típico da fruta. Deverá apresentar estágio de desenvolvimento 

característico da espécie, grau de maturação adequado para o consumo, inteiras, 

higienizadas (livres de poeira, resíduos de tratamento ou de outras matérias estranhas), 

sãs e livres de odores estranhos com aspecto e sabor típico da variedade. Prazo de 

validade: 02 (dois) dias após a entrega. Embalagem primária: Plástico filme de PVC, 

transparente, atoxico e inodoro. Embalagem secundária:  o produto será acondicionado 

em embalagem primária do Kit lanche (sacola plástica, transparente, atóxica, lacrada). 

CEASA

COLHER TIPO PAZINHA DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL: 

01 colher tipo pazinha de plástico descartável, atóxica, com aproximadamente 5,5 a 7,5 

cm de altura, a ser utilizada para passar o Queijo processado UHT no pão. Embalagem 

primária: Eembalada individualmente em embalagem transparente, atóxica, 

hermeticamente fechada ou junto à embalagem do guardanapo de papel. Embalagem 

secundária: o produto será acondicionado em embalagem primária do Kit lanche (sacola 

plástica, transparente, atóxica, lacrada).

STRAWPLAST

GUARDANAPOS DE PAPEL:

02 guardanapos de papel com folhas duplas, sem logotipo, boa absorção, dimensão 

mínima de 15cm x 15cm embalado individualmente em embalagem transparente, 

atóxica, hermeticamente fechada.  Embalagem secundária: o produto será 

acondicionado em embalagem primária do Kit lanche (sacola plástica, transparente, 

atóxica, lacrada).

PLUMA

ITEM COTA RESERVADA VINCULADA AO ITEM 05  – 10% - KIT LANCHE Nº 03: Produto: 

Kit Lanche, porção individual, composto de: 01 Pão doce Careca, tipo cachorro quente, 

01 Queijo Processado UHT, 01 Minibolo sabor Coco, 01 suco de Uva integral, 01 Banana 

Prata, 01 Colher tipo pazinha de plástico descartável e 02 Guardanapos de papel. O Kit 

deverá ser acondicionado em embalagem individual de plástico transparente, atóxico, 

lacrado, com etiqueta de identificação constando as seguintes informações do Pão doce 

Careca, tipo cachorro quente, tais como: identificação do produto, data de fabricação / 

embalagem, data de validade, peso líquido, ingredientes e informação nutricional. 

Adotar informações de presença ou ausência de glúten conforme legislação. A etiqueta 

deverá conter também o nome e endereço do fornecedor, componentes do kit, data da 

montagem, prazo de consumo, condições de conservação e com a inscrição de 

"PRODUTO INSTITUCIONAL – PROIBIDA A VENDA”.  Prazo de validade: 02 (dois) dias a 

partir da data de entrega nas Instituições Parceiras (SENAC e SENAI), Unidades Escolares 

ou outro local, dentro do Distrito Federal, indicado por essa Secretaria. Período de 

aquisição: semanal para as Instituições Parceiras (SENAC e SENAI) e sob demanda de 

acordo com a necessidade de cada Unidade Escolar, em virtude das atividades e 

festividades extraclasse anuais, a serem informadas pela Secretaria de Educação. Local 

de entrega: diretamente nas Instituições Parceiras (SENAC e SENAI), Unidades Escolares 

de Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, ou outro local, dentro 

do Distrito Federal, indicado por essa Secretaria, em virtude das atividades e 

festividades extraclasse anuais: Embalagem Primária: sacola plástica, transparente, 

atóxica, lacrada. 

                                     Composição do KIT: 

   PÃO DOCE CARECA                                                                                                                                                                             

Pão doce careca, tipo cachorro quente, com 50g a unidade. O produto apresenta 

aparência de massa cozida, formato e tamanho padrão, característico ao tipo do pão. 

Apresenta casca com aparência lisa e homogênea; maciez e elasticidade tátil mediana. 

Isento de recheio ou cobertura doce. Produto fabricado com matérias primas de 

primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 

conservação. O pão careca será entregue cortado ao meio. O produto tem prazo de 

validade de 6 (seis) dias a partir da entrega. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida 

com ferro e ácido fólico; água; óleo vegetal de soja, livre de gordura trans; açúcar; sal, 

ovo, fermento biológico, melhorador de farinha (INS 300) e alfa amilase e conservador 

propionato de cálcio. O produto não contem leite e derivados. O produto não contem 

gordura trans, corantes artificiais e aromatizantes sintéticos. Embalagem primária: 

plástico filme de PVC transparente, atóxico e inodoro. Embalagem secundária: o 

produto será acondicionado em embalagem primária do Kit lanche (sacola plástica, 

transparente, atóxica, lacrada). Advertência: contém Glúten. Alérgicos: contém ovos e 

derivados de trigo e soja. Não contém lactose, leite ou derivados. Prazo de consumo 

após a abertura da embalagem primária: consumir imediatamente após a abertura da 

embalagem individual, uma vez que o produto perderá, progressivamente, suas 

propriedades organolépticas (cor, textura, odor e sabor). INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

(Porção de 50g - 01 unidade); Quantidade por porção (% VD *): Valor energético 154kcal 

=647KJ - 8%; Carboidratos 29g  10%; Proteínas 7g - 9%; Gorduras totais 2g - 4%; 

Gorduras saturadas  0g   *; Gordura Trans 0g  * *; Colesterol 38mg - 13%; Fibra 

Alimentar  1,0g - 4%; Sódio  133 mg - 5%.  Nota: *Não contém quantidade significativa; 

**Valor diário não estabelecido. % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal 

ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das 

necessidades energéticas individuais.

CONTRIGO

5 94.500 UNID.  R$          5,80  R$        1,61 

UNID.  R$          5,80  R$        1,61 

 R$              4,18  R$          11,59  R$                 1.095.255,00 

 R$              4,18  R$          11,59 6 10.500  R$                     121.695,00 



QUEIJO PROCESSADO UHT: 

Queijo, tipo processado UHT, com 17g a unidade, sabor original, em cubos, embalado 

em alumínio, massa lisa, brilhante e hemogênea, de cor amarelo claro e formato 

quadrado com quinas bem definidas, textura fundente, cremosa, untuosa, se dissolve na 

boca com facilidade, espalhável. Predominante de queijo, leve de leite em pó, com odor 

levemente ácido e lático. Ingredientes:  queijos (leite pasteurizado, cloreto de sódio 

(sal), cloreto de cálcio, coalho e fermento lácteo), concentrado proteico de leite, leite 

desnatado reconstituído, água, manteiga, cloreto de sódio (sal), vitamina A, D  e E, 

estabilizantes polifosfato de sódio, citrato de sódio, pirofosfato tetrassódico, 

tripolifosfato de potássio, pirofosfato ácido de sódio e pirofosfato tetrapotássico, 

regulador de acidez ácido cítrico, espessantes carragena e goma jataí e conservaodr 

ácido sórbico. Alérgicos: contém derivados de leite e soja. Pode conter ovo. Contém 

lactose. Não contém glúten.  Embalagem primária: alumínio prateado laqueado, mais 

tircel poliester (PPVR). Embalagem secundária: o produto será acondicionado em 

embalagem primária do Kit lanche (sacola plástica, transparente, atóxica, lacrada).  

Prazo de consumo após a abertura da embalagem primária: consumir imediatamente 

após a abertura da embalagem individual. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (Porção de 30g - 

02 unidades); Quantidade por porção (% VD *): Valor energético 76kcal =318kJ - 4%; 

Carboidratos 1,1g  0%; Proteínas 3g - 4%; Gorduras totais 6,6g - 12%; Gorduras 

saturadas  4,1g - 18%; Gordura Trans 0,3g  * *; Fibra Alimentar  0g - 0%; Sódio  213mg - 

9%; cálcio 101mg - 10%; vitamina A - 90mcg -15%; vitamina D - 080mcg - 16%; vitamina 

E 1,5mg - 15%; * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ.  

Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das necessidades 

energéticas individuais. **Valor diário não estabelecido.  Produto registrado no 

Ministerio da Agricultura SIF/DIPOA sob nº 0491/1600.

POLENGUINHO

MINIBOLO SABOR COCO: 

Minibolo, com 40g a unidade, tipo muffin, sabor coco, em formato arredondado. 

Apresenta tamanho característico ao tipo do bolo, miolo leve, elástico, com porosidade 

regular e coloração clara e uniforme. Superfície lisa, de tonalidade uniforme. Isento de 

recheio ou cobertura doce, fabricado com matérias primas de primeira qualidade, 

isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Prazo de 

validade: 5 (cinco) dias a partir da entrega. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida 

com ferro e ácido fólico; açúcar, óleo vegetal de soja, livre de gordura trans, leite em 

pó, ovos água, sal, fermento químico pirofosfato ácido de sódio e fosfato monocálcio, 

conservadores propionato de cálcio, sorbato de potássio e aroma natural de coco.  

Produto livre de gorduras trans, corantes artificiais e aromatizantes sintéticos.  

Embalagem primária: aluminizada, atóxica e inviolável e forminha de papel impermeável 

própria para o uso em fornos, não gruda A forminha deverá ser de cor neutra. 

Embalagem secundária: o produto será acondicionado em embalagem primária do Kit 

lanche (sacola plástica, transparente, atóxica, lacrada). ). Advertência: contém Glúten. 

Alérgicos: contém ovos, leite e derivados de trigo e soja. Prazo de consumo após a 

abertura da embalagem primária: consumir imediatamente após a abertura da 

embalagem individual, uma vez que o produto perderá, progressivamente, suas 

propriedades organolépticas (cor, textura, odor e sabor).  INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: 

(Porção de 40g - 01 unidade); Quantidade por porção (*) % VD: Valor energético 

133,2kcal=560KJ - 7%; Carboidratos 21g - 7%; Proteínas 2,3g - 3%; Gorduras totais 4g - 

8%; Gorduras saturadas 1,9g – 9%; Gordura Trans 0g – 0%; Colesterol 25,2mg - 8%; Fibra 

Alimentar 1,1g – 4%; Cálcio 66mg – 6%; Ferro 0,4mg – 3%; Sódio 76mg – 3%.  Nota: 

*Não contém quantidade significativa; **Valor diário não estabelecido.(*) (% VD) 

Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Os valores diários 

podem ser maiores ou menores dependendo das necessidades energéticas individuais.

CONTRIGO

SUCO DE UVA INTEGRAL:

Suco de uva tinto integral, em embalagem de 200ml a unidade. Suco apresentado na 

sua concentração e composição natural (não submetido à concentração ou 

reconstituição), aparencia bordô, turvo, obtido de uvas sãs, frescas e maduras, sem 

adição de água, açúcares, aromas ou corantes ou adição de outro tipo de açúcar. O 

produto não necessita de refrigeração. Prazo de validade: 15 (quinze) meses a partir da 

data de fabricação.  Ingredientes: Suco de uva integral, sem conservantes e demais 

aditivos alimentares. Embalagem primária: cartonada hermeticamente fechada, com 

canudo plástico. Embalagem secundária:  o produto será acondicionado em embalagem 

primária do Kit lanche (sacola plástica, transparente, atóxica, lacrada).  Advertência: não 

contém Glúten. Alérgicos: produto livre de alergênicos, conforme especificado na RDC 

26/2015.  INFORMAÇÃO NUTRICIONAL:  Porção de 200 (1 copo); quantidade por porção 

- % VD (*); valor energético 102 kcal = 428 kj - 5%; carboidratos 25g, dos quais: - 8%; 

açucares 25g - **; fibra alimentar 0,7g - 3%. Não contém quantidade significativas de 

proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio. *% Valores 

Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser 

maiores ou menores dependendo das necessidades energéticas individuais. ** valores 

diários de referência mão estabelecidos. Produto registrado no MAPA: PR -  Nº 00139-

2.000056.

CAMPO LARGO

BANANA PRATA:

Fruto com peso unitário mínimo de 90g, destinado ao consumo in natura, com aspecto, 

cheiro e sabor típico da fruta. Deverá apresentar estágio de desenvolvimento 

característico da espécie, grau de maturação adequado para o consumo, inteiras, 

higienizadas (livres de poeira, resíduos de tratamento ou de outras matérias estranhas), 

sãs e livres de odores estranhos com aspecto e sabor típico da variedade. Prazo de 

validade: 02 (dois) dias após a entrega. Embalagem primária: Plástico filme de PVC, 

transparente, atoxico e inodoro. Embalagem secundária:  o produto será acondicionado 

em embalagem primária do Kit lanche (sacola plástica, transparente, atóxica, lacrada). 

CEASA

COLHER TIPO PAZINHA DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL: 

01 colher tipo pazinha de plástico descartável, atóxica, com aproximadamente 5,5 a 7,5 

cm de altura, a ser utilizada para passar o Queijo processado UHT no pão. Embalagem 

primária: Eembalada individualmente em embalagem transparente, atóxica, 

hermeticamente fechada ou junto à embalagem do guardanapo de papel. Embalagem 

secundária: o produto será acondicionado em embalagem primária do Kit lanche (sacola 

plástica, transparente, atóxica, lacrada).

STRAWPLAST

UNID.  R$          5,80  R$        1,61  R$              4,18  R$          11,59 6 10.500  R$                     121.695,00 



GUARDANAPOS DE PAPEL:

02 guardanapos de papel com folhas duplas, sem logotipo, boa absorção, dimensão 

mínima de 15cm x 15cm embalado individualmente em embalagem transparente, 

atóxica, hermeticamente fechada.  Embalagem secundária: o produto será 

acondicionado em embalagem primária do Kit lanche (sacola plástica, transparente, 

atóxica, lacrada).

PLUMA

2.555.595,00R$                  

  BRASÍLI-DF 22 JULHO DE 2022

UNID.  R$          5,80  R$        1,61 

Declaramos ainda, que nos preços estão inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

              h) que possuam certificação de procedência de produtos.

              g) que possuam certificado emitido pelos órgãos ambientais; 

              f) que sejam potencialmente menos agressivos ao meio ambiente ou que, em sua produção, signifiquem economia no consumo de recursos naturais; 

             e) que funcionem com baixo consumo de energia ou de água; 

             d) acondicionados em embalagem adequada, feita com a utilização de material reciclável, com o menor volume possível; 

             c) que não contém substâncias perigosas acima dos padrões tecnicamente recomendados por organismos nacionais ou internacionais; 

              b) que ofereçam menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 

             a) constituídos por material reciclado, atóxico e biodegradável, na forma das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas –ABNT; 

 R$              4,18  R$          11,59 

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 2.555,595,00  (Dois milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e noventa e cinco reais) 

Declaramos que esta proposta tem validade de 60 (dias) dias corridos, contados da data de abertura da licitação.

6 10.500

DECLARAMOS AINDA QUE, ATENDEMOS OS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL previstos no art.7º da Lei distrital nº 4.770/2012, em especial que produz/comercializa bens: 

Declaro que entregarei o(s) material(s) comprovadamente novo (s) e dentro da validade estipulada para cada produto, a partir da entrega.

Apresento garantia conforme estabelecido no Anexo I do edital.

O prazo para entrega dos materiais será de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da retirada/recebimento da respectiva Nota de Empenho ou da assinatura do Contrato, observados os períodos de entrega estipulado pelo 

setor de Alimentação Escolar.

 R$                     121.695,00 



ITEM COTA RESERVADA VINCULADA AO ITEM 01 - 10%  - LANCHE 

Nº 01: Produto: Kit Lanche, porção individual, composto de: 01 Pão doce 

Careca, tipo cachorro quente, 01 Queijo Processado UHT, 01 Mini bolo 

sabor Laranja, 01 suco de Uva integral, 01 Banana Prata, 01 Colher tipo 

pazinha de plástico descartável e 02 Guardanapos de papel. O Kit deverá 

ser acondicionado em embalagem individual de plástico transparente, 

atóxico, lacrado, com etiqueta de identificação constando as seguintes 

informações do Pão doce Careca, tipo cachorro quente, tais como: 

identificação do produto, data de fabricação / embalagem, data de 

validade, peso líquido, ingredientes e informação nutricional. Adotar 

informações de presença ou ausência de glúten conforme legislação. A 

etiqueta deverá conter também o nome e endereço do fornecedor, 

componentes do kit, data da montagem, prazo de consumo, condições de 

conservação e com a inscrição de "PRODUTO INSTITUCIONAL – 

PROIBIDA A VENDA”.  Prazo de validade: 02 (dois) dias a partir da data 

de entrega nas Instituições Parceiras (SENAC e SENAI), Unidades 

Escolares ou outro local, dentro do Distrito Federal, indicado por essa 

Secretaria. Período de aquisição: O período de aquisição será semanal 

para as Instituições Parceiras (SENAC e SENAI) e sob demanda de 

acordo com a necessidade de cada Unidade Escolar, em virtude das 

atividades e festividades extraclasse anuais. Local de entrega: As entregas 

dos kits lanches deverão ser realizadas diretamente nas Instituições 

Parceiras (SENAC e SENAI), Unidades Escolares de Educação Básica da 

Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, ou outro local, dentro do 

Distrito Federal, indicado por essa Secretaria, em virtude das atividades e 

festividades extraclasse anuais: Embalagem Primária: sacola plástica, 

transparente, atóxica, lacrada. 

                                    Composição do KIT: 

CONTRIGO

CONTRIGO 

PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS 

LTDA

Não se aplica Não se aplica  2 (dois) dias 

 Sacola Plástica 

transparente, atoxica, 

lacrada. 

Não se aplica

    PÃO DOCE CARECA                                                                                                                                                                             

Pão doce careca, tipo cachorro quente, com 50g a unidade. O produto 

apresenta aparência de massa cozida, formato e tamanho padrão, 

característico ao tipo do pão. Apresenta casca com aparência lisa e 

homogênea; maciez e elasticidade tátil mediana. Isento de recheio ou 

cobertura doce. Produto fabricado com matérias primas de primeira 

qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 

conservação. O pão careca será entregue cortado ao meio. O produto 

tem prazo de validade de 6 (seis) dias a partir da entrega. Ingredientes: 

farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico; água; óleo vegetal de 

soja, livre de gordura trans; açúcar; sal, ovo, fermento biológico, 

melhorador de farinha (INS 300) e alfa amilase e conservador propionato 

de cálcio. O produto não contem leite e derivados. O produto não contem 

gordura trans, corantes artificiais e aromatizantes sintéticos. 

Embalagem primária: plástico filme de PVC transparente, atóxico e 

inodoro. Embalagem secundária: o produto será acondicionado em 

embalagem primária do Kit lanche (sacola plástica, transparente, atóxica, 

lacrada). Advertência: contém Glúten. Alérgicos: contém ovos e 

derivados de trigo e soja. Não contém lactose, leite ou derivados. Prazo 

de consumo após a abertura da embalagem primária: consumir 

imediatamente após a abertura da embalagem individual, uma vez que o 

produto perderá, progressivamente, suas propriedades organolépticas 

(cor, textura, odor e sabor). INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (Porção de 

50g - 01 unidade); Quantidade por porção (% VD *): Valor energético 

154kcal =647KJ - 8%; Carboidratos 29g  10%; Proteínas 7g - 9%; 

Gorduras totais 2g - 4%; Gorduras saturadas  0g   *; Gordura Trans 0g  * *; 

Colesterol 38mg - 13%; Fibra Alimentar  1,0g - 4%; Sódio  133 mg - 5%.  

Nota: *Não contém quantidade significativa; **Valor diário não 

estabelecido. % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 

8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores 

dependendo das necessidades energéticas individuais.

CONTRIGO

CONTRIGO 

PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS 

LTDA

Não se aplica

peso do produto: 

50g a unidade. 

Peso da 

embalagem 

primária: 3g

 6 (seis) dias 

 Plástico filme de 

PVC, transparente, 

atoxico e inodoro 

 O produto será 

acondicionado em 

embalagem 

primária do Kit 

lanche (sacola 

plástica, 

transparente, 

atóxica, lacrada). 

QUEIJO PROCESSADO UHT: 

Queijo, tipo processado UHT, com 17g a unidade, sabor original, em 

cubos, embalado em alumínio, massa lisa, brilhante e hemogênea, de cor 

amarelo claro e formato quadrado com quinas bem definidas, textura 

fundente, cremosa, untuosa, se dissolve na boca com facilidade, 

espalhável. Predominante de queijo, leve de leite em pó, com odor 

levemente ácido e lático. Ingredientes:  queijos (leite pasteurizado, cloreto 

de sódio (sal), cloreto de cálcio, coalho e fermento lácteo), concentrado 

proteico de leite, leite desnatado reconstituído, água, manteiga, cloreto de 

sódio (sal), vitamina A, D  e E, estabilizantes polifosfato de sódio, citrato de 

sódio, pirofosfato tetrassódico, tripolifosfato de potássio, pirofosfato ácido 

de sódio e pirofosfato tetrapotássico, regulador de acidez ácido cítrico, 

espessantes carragena e goma jataí e conservaodr ácido sórbico. 

Alérgicos: contém derivados de leite e soja. Pode conter ovo. Contém 

lactose. Não contém glúten.  Embalagem primária: alumínio prateado 

laqueado, mais tircel poliester (PPVR). Embalagem secundária: o produto 

será acondicionado em embalagem primária do Kit lanche (sacola plástica, 

transparente, atóxica, lacrada).  Prazo de consumo após a abertura da 

embalagem primária: consumir imediatamente após a abertura da 

embalagem individual. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (Porção de 30g - 

02 unidades); Quantidade por porção (% VD *): Valor energético 76kcal 

=318kJ - 4%; Carboidratos 1,1g  0%; Proteínas 3g - 4%; Gorduras totais 

6,6g - 12%; Gorduras saturadas  4,1g - 18%; Gordura Trans 0,3g  * *; 

Fibra Alimentar  0g - 0%; Sódio  213mg - 9%; cálcio 101mg - 10%; 

vitamina A - 90mcg -15%; vitamina D - 080mcg - 16%; vitamina E 1,5mg - 

15%; * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 

kJ.  Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das 

necessidades energéticas individuais. **Valor diário não estabelecido.  

Produto registrado no Ministerio da Agricultura SIF/DIPOA sob nº 

0491/1600.

POLENGUINHO

POLENGUI 

INDUSTRIAS 

ALIMENTÍCIAS 

LTDA

SIF/DIPOA Nº 

0491/1600

Peso do produto: 

17g a unidade. 

Peso da 

embalagem 

primária: 2g

 180 (cento e 

oitenta) dias 

 Alumínio prateado 

laqueado, mais tircel 

poliester (PPVR)  

 O produto será 

acondicionado em 

embalagem 

primária do Kit 

lanche (sacola 

plástica, 

transparente, 

atóxica, lacrada). 

CONTRIGO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

                                                                                                      DECLARAÇÃO ANEXO III AO TERMO DE REFERÊNCIA

                                                                                                                        (ITEM 13.3.1.8 DO EDITAL)

 À

 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2022 

 

                 A empresa CONTRIGO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº 02.259.749/0001-83, por intermédio do seu representante legal Sr. OSMAR LUIZ DE MENDONÇA 

JÚNIOR, portador da carteira de identidade Nº 1798092 – SSP/DF e do CPF Nº 695.386.201-78, declara que os item (ns) relacionado (s) abaixo(s), o qual apresentou proposta, atende as 

especificações técnicas estipuladas no Folheto Descritivo – Termo de Referência, anexo I do Edital.

                Declara, ainda, que esta ciente que:

  

                • Caso seja vencedor, deverá obrigatoriamente, no ato da assinatura do contrato, apresentar toda documentação descrita no item 17.3 do Termo de Referência, anexo I do Edital;

                • A SEEDF poderá solicitar Laudo Laboratorial, durante a execução do contrato para acompanhamento da qualidade higiênico-sanitária e nutricional dos alimentos contendo as informações 

especificadas no Folheto Descritivo – Termo de Referência, anexo Ido Edital, para cada gênero alimentício ofertado.

                                                                                                                 Essa declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei.

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA FABRICANTE 

NÚMERO DO 

REGISTRO DO 

PRODUTO NO 

ÓRGÃO 

COMPETENTE 

(QUANDO 

APLICÁVEL)

PESO LÍQUIDO 

DA EMBALAGEM 

PRIMÁRIA

PRAZO DE 

VALIDADE

TIPO DE 

EMBALAGEM 

PRIMÁRIA

TIPO DE 

EMBALAGEM 

SECUNDÁRIA 

2



MINIBOLO SABOR LARANJA:

Mini bolo, com 40g a unidade, tipo muffin, sabor Laranja, em formato 

arredondado. Apresenta tamanho característico ao tipo do bolo, miolo 

leve, elástico, com porosidade regular e coloração clara e uniforme. 

Superfície lisa, de tonalidade uniforme. Isento de recheio ou cobertura 

doce, fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de 

matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Prazo de 

validade: 5 (cinco) dias a partir da entrega. Ingredientes: farinha de trigo 

enriquecida com ferro e ácido fólico; água, açucar, óleo vegetal de soja, 

livre de gordura trans; leite em pó, ovos, sal, fermento químico 

pirofosfato ácido de sódio e fosfato monocálcico, conservadores 

propionato de cálcio, sorbato de potássio e aroma natural de laranja. 

Produto livre de gorduras trans, corantes artificiais e aromatizantes 

sintéticos. Embalagem primária: aluminizada, atóxica e inviolável e 

forminha de papel impermeável própria para uso em fornos, não gruda e 

solta fácil e de cor neutra. Embalagem secundária: o produto será 

acondicionado em embalagem primária do Kit lanche (sacola plástica, 

transparente, atóxica, lacrada). Advertência: contém Glúten. Alérgicos: 

contém ovos, leite e derivados de trigo e soja.  Prazo de consumo após 

a abertura da embalagem primária: consumir imediatamente após a 

abertura da embalagem individual, uma vez que o produto perderá, 

progressivamente, suas propriedades organolépticas (cor, textura, odor e 

sabor). INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (Porção de 40g - 01 unidade); 

Quantidade por porção (% VD *): Valor energético 136,8kcal=663KJ - 7%; 

Carboidratos 29g 8%; Proteínas 2g - 5%; Gorduras totais 3g - 6%; 

Gorduras saturadas 0,8g – 3%; Gordura Trans 0g - 0; Colesterol 18mg - 

6%; Fibra Alimentar 0 - 0%; Cálcio 64mg – 6%; Ferro 0,8mg – 5%; Sódio 

14,4mg – 0,6%.  Nota: *Não contém quantidade significativa; **Valor diário 

não estabelecido. % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 

kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores 

dependendo das necessidades energéticas individuais.

CONTRIGO

CONTRIGO 

PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS 

LTDA

Não se aplica

Peso do produto: 

40g a uniade. 

Peso da 

embalagem 

primária: 3g

 5 (cinco) dias 

 Embalagem primária 

aluminizada, atóxica 

e inviolável e 

forminha de papel 

impermeável própria 

para uso em fornos, 

não gruda e solta 

fácil e de cor neutra   

 O produto será 

acondicionado em 

embalagem 

primária do Kit 

lanche (sacola 

plástica, 

transparente, 

atóxica, lacrada). 

SUCO DE UVA INTEGRAL:

Suco de uva tinto integral, em embalagem de 200ml a unidade. Suco 

apresentado na sua concentração e composição natural (não submetido à 

concentração ou reconstituição), aparencia bordô, turvo, obtido de uvas 

sãs, frescas e maduras, sem adição de água, açúcares, aromas ou 

corantes ou adição de outro tipo de açúcar. O produto não necessita de 

refrigeração. Prazo de validade: 15 (quinze) meses a partir da data de 

fabricação.  Ingredientes: Suco de uva integral, sem conservantes e 

demais aditivos alimentares. Embalagem primária: cartonada 

hermeticamente fechada, com canudo plástico. Embalagem secundária:  o 

produto será acondicionado em embalagem primária do Kit lanche (sacola 

plástica, transparente, atóxica, lacrada).  Advertência: não contém 

Glúten. Alérgicos: produto livre de alergênicos, conforme 

especificado na RDC 26/2015.  INFORMAÇÃO NUTRICIONAL:  Porção 

de 200 (1 copo); quantidade por porção - % VD (*); valor energético 102 

kcal = 428 kj - 5%; carboidratos 25g, dos quais: - 8%; açucares 25g - **; 

fibra alimentar 0,7g - 3%. Não contém quantidade significativas de 

proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio. *% 

Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus 

valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das 

necessidades energéticas individuais. ** valores diários de referência mão 

estabelecidos. Produto registrado no MAPA: PR -  Nº 00139-2.000056.

CAMPO LARGO
 ZANLORENZI 

BEBIDAS LTDA 

MAPA-PR Nº 000139-

2.000056

Peso do produto: 

200ml a unidade. 

Peso da 

embalagem 

primária 10g.

 15 (quinze) 

meses 

 Embalagem de 

papel cartão 

aluminizado e 

hermeticamente 

fechada de 200ml 

 O produto será 

acondicionado em 

embalagem 

primária do Kit 

lanche (sacola 

plástica, 

transparente, 

atóxica, lacrada). 

BANANA PRATA:

Fruto com peso unitário mínimo de 90g, destinado ao consumo in natura, 

com aspecto, cheiro e sabor típico da fruta. Deverá apresentar estágio de 

desenvolvimento característico da espécie, grau de maturação adequado 

para o consumo, inteiras, higienizadas (livres de poeira, resíduos de 

tratamento ou de outras matérias estranhas), sãs e livres de odores 

estranhos com aspecto e sabor típico da variedade. Prazo de validade: 02 

(dois) dias após a entrega. Embalagem primária: Plástico filme de PVC, 

transparente, atoxico e inodoro. Embalagem secundária:  o produto será 

acondicionado em embalagem primária do Kit lanche (sacola plástica, 

transparente, atóxica, lacrada). 

CEASA CEASA Não se aplica

Peso do produto: 

minímo de 90g a 

unidade. Peso da 

embalagem 

primária: 3g

 2 (dois) dias 

 Plástico filme de 

PVC, transparente, 

atoxico e inodoro 

 O produto será 

acondicionado em 

embalagem 

primária do Kit 

lanche (sacola 

plástica, 

transparente, 

atóxica, lacrada). 

COLHER TIPO PAZINHA DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL: 

01 colher tipo pazinha de plástico descartável, atóxica, com 

aproximadamente 5,5 a 7,5 cm de altura, a ser utilizada para passar o 

Queijo processado UHT no pão. Embalagem primária: Eembalada 

individualmente em embalagem transparente, atóxica, hermeticamente 

fechada ou junto à embalagem do guardanapo de papel. Embalagem 

secundária: o produto será acondicionado em embalagem primária do Kit 

lanche (sacola plástica, transparente, atóxica, lacrada).

STRAWPLAST

 STRAWPLAST 

INDUSTRIA E 

COMERCIO 

LTDA 

Não se aplica

Peso do produto: 

2g a unidade. 

Peso da 

embalagem: 1g

 Não se aplica 
 Plástica descartavel 

e  atoxica. 

 O produto será 

acondicionado em 

embalagem 

primária do Kit 

lanche (sacola 

plástica, 

transparente, 

atóxica, lacrada). 

GUARDANAPOS DE PAPEL:

02 guardanapos de papel com folhas duplas, sem logotipo, boa absorção, 

dimensão mínima de 15cm x 15cm embalado individualmente em 

embalagem transparente, atóxica, hermeticamente fechada.  Embalagem 

secundária: o produto será acondicionado em embalagem primária do Kit 

lanche (sacola plástica, transparente, atóxica, lacrada).
PLUMA

 PLUMA 

ARTEFATOS 

LTDA 

Não se aplica

Peso do produto: 

2g (duas 

unidades). Peso 

da embalagem: 1g

 Não se aplica 

 Embalagem 

transparente, atoxica 

hermeticamente 

fechada 

 O produto será 

acondicionado em 

embalagem 

primária do Kit 

lanche (sacola 

plástica, 

transparente, 

atóxica, lacrada). 

ITEM COTA PRINCIPAL – 90%

KIT LANCHE Nº 02: Produto: Kit Lanche, porção individual, composto de: 01 Pão 

doce Careca, tipo cachorro quente, 01 Queijo Processado UHT, 01 Mini bolo 

sabor Laranja, 01 suco de Uva integral, 01 Maçã Nacional, 01 Colher tipo pazinha 

de plástico descartável e 02 Guardanapos de papel. O Kit deverá ser 

acondicionado em embalagem individual de plástico transparente, atóxico, 

lacrado, com etiqueta de identificação constando as seguintes informações do 

Pão doce Careca, tipo cachorro quente, tais como: identificação do produto, data 

de fabricação / embalagem, data de validade, peso líquido, ingredientes e 

informação nutricional. Adotar informações de presença ou ausência de glúten 

conforme legislação. A etiqueta deverá conter também o nome e endereço do 

fornecedor, componentes do kit, data da montagem, prazo de consumo, 

condições de conservação e com a inscrição de "PRODUTO INSTITUCIONAL – 

PROIBIDA A VENDA”.  Prazo de validade: 02 (dois) dias a partir da data de 

entrega nas Instituições Parceiras (SENAC e SENAI), Unidades Escolares ou outro 

local, dentro do Distrito Federal, indicado por essa Secretaria. Período de 

aquisição: O período de aquisição será semanal para as Instituições Parceiras 

(SENAC e SENAI) e sob demanda de acordo com a necessidade de cada Unidade 

Escolar, em virtude das atividades e festividades extraclasse anuais. Local de 

entrega: As entregas dos kits lanches deverão ser realizadas diretamente nas 

Instituições Parceiras (SENAC e SENAI), Unidades Escolares de Educação Básica 

da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, ou outro local, dentro do Distrito 

Federal, indicado por essa Secretaria, em virtude das atividades e festividades 

extraclasse anuais: Embalagem Primária: sacola plástica, transparente, atóxica, 

lacrada. 

                                              Composição do KIT: 

CONTRIGO

CONTRIGO 

PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS 

LTDA

Não se aplica Não se aplica  2 (dois) dias 

 Sacola Plástica 

transparente, atoxica, 

lacrada. 

Não se aplica

2
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    PÃO DOCE CARECA                                                                                                                                                                             

Pão doce careca, tipo cachorro quente, com 50g a unidade. O produto 

apresenta aparência de massa cozida, formato e tamanho padrão, 

característico ao tipo do pão. Apresenta casca com aparência lisa e 

homogênea; maciez e elasticidade tátil mediana. Isento de recheio ou 

cobertura doce. Produto fabricado com matérias primas de primeira 

qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 

conservação. O pão careca será entregue cortado ao meio. O produto 

tem prazo de validade de 6 (seis) dias a partir da entrega. Ingredientes: 

farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico; água; óleo vegetal de 

soja, livre de gordura trans; açúcar; sal, ovo, fermento biológico, 

melhorador de farinha (INS 300) e alfa amilase e conservador propionato 

de cálcio. O produto não contem leite e derivados. O produto não contem 

gordura trans, corantes artificiais e aromatizantes sintéticos. 

Embalagem primária: plástico filme de PVC transparente, atóxico e 

inodoro. Embalagem secundária: o produto será acondicionado em 

embalagem primária do Kit lanche (sacola plástica, transparente, atóxica, 

lacrada). Advertência: contém Glúten. Alérgicos: contém ovos e 

derivados de trigo e soja. Não contém lactose, leite ou derivados. Prazo 

de consumo após a abertura da embalagem primária: consumir 

imediatamente após a abertura da embalagem individual, uma vez que o 

produto perderá, progressivamente, suas propriedades organolépticas 

(cor, textura, odor e sabor). INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (Porção de 

50g - 01 unidade); Quantidade por porção (% VD *): Valor energético 

154kcal =647KJ - 8%; Carboidratos 29g  10%; Proteínas 7g - 9%; 

Gorduras totais 2g - 4%; Gorduras saturadas  0g   *; Gordura Trans 0g  * *; 

Colesterol 38mg - 13%; Fibra Alimentar  1,0g - 4%; Sódio  133 mg - 5%.  

Nota: *Não contém quantidade significativa; **Valor diário não 

estabelecido. % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 

8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores 

dependendo das necessidades energéticas individuais.

CONTRIGO

CONTRIGO 

PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS 

LTDA

Não se aplica

peso do produto: 

50g a unidade. 

Peso da 

embalagem 

primária: 3g

 6 (seis) dias 

 Plástico filme de 

PVC, transparente, 

atoxico e inodoro 

 O produto será 

acondicionado em 

embalagem 

primária do Kit 

lanche (sacola 

plástica, 

transparente, 

atóxica, lacrada). 

QUEIJO PROCESSADO UHT: 

Queijo, tipo processado UHT, com 17g a unidade, sabor original, em 

cubos, embalado em alumínio, massa lisa, brilhante e hemogênea, de cor 

amarelo claro e formato quadrado com quinas bem definidas, textura 

fundente, cremosa, untuosa, se dissolve na boca com facilidade, 

espalhável. Predominante de queijo, leve de leite em pó, com odor 

levemente ácido e lático. Ingredientes:  queijos (leite pasteurizado, cloreto 

de sódio (sal), cloreto de cálcio, coalho e fermento lácteo), concentrado 

proteico de leite, leite desnatado reconstituído, água, manteiga, cloreto de 

sódio (sal), vitamina A, D  e E, estabilizantes polifosfato de sódio, citrato de 

sódio, pirofosfato tetrassódico, tripolifosfato de potássio, pirofosfato ácido 

de sódio e pirofosfato tetrapotássico, regulador de acidez ácido cítrico, 

espessantes carragena e goma jataí e conservaodr ácido sórbico. 

Alérgicos: contém derivados de leite e soja. Pode conter ovo. Contém 

lactose. Não contém glúten.  Embalagem primária: alumínio prateado 

laqueado, mais tircel poliester (PPVR). Embalagem secundária: o produto 

será acondicionado em embalagem primária do Kit lanche (sacola plástica, 

transparente, atóxica, lacrada).  Prazo de consumo após a abertura da 

embalagem primária: consumir imediatamente após a abertura da 

embalagem individual. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (Porção de 30g - 

02 unidades); Quantidade por porção (% VD *): Valor energético 76kcal 

=318kJ - 4%; Carboidratos 1,1g  0%; Proteínas 3g - 4%; Gorduras totais 

6,6g - 12%; Gorduras saturadas  4,1g - 18%; Gordura Trans 0,3g  * *; 

Fibra Alimentar  0g - 0%; Sódio  213mg - 9%; cálcio 101mg - 10%; 

vitamina A - 90mcg -15%; vitamina D - 080mcg - 16%; vitamina E 1,5mg - 

15%; * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 

kJ.  Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das 

necessidades energéticas individuais. **Valor diário não estabelecido.  

Produto registrado no Ministerio da Agricultura SIF/DIPOA sob nº 

0491/1600.

POLENGUINHO

POLENGUI 

INDUSTRIAS 

ALIMENTÍCIAS 

LTDA

SIF/DIPOA Nº 

0491/1600

Peso do produto: 

17g a unidade. 

Peso da 

embalagem 

primária: 2g

 180 (cento e 

oitenta) dias 

 Alumínio prateado 

laqueado, mais tircel 

poliester (PPVR)  

 O produto será 

acondicionado em 

embalagem 

primária do Kit 

lanche (sacola 

plástica, 

transparente, 

atóxica, lacrada). 

MINIBOLO SABOR LARANJA:

Mini bolo, com 40g a unidade, tipo muffin, sabor Laranja, em formato 

arredondado. Apresenta tamanho característico ao tipo do bolo, miolo 

leve, elástico, com porosidade regular e coloração clara e uniforme. 

Superfície lisa, de tonalidade uniforme. Isento de recheio ou cobertura 

doce, fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de 

matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Prazo de 

validade: 5 (cinco) dias a partir da entrega. Ingredientes: farinha de trigo 

enriquecida com ferro e ácido fólico; água, açucar, óleo vegetal de soja, 

livre de gordura trans; leite em pó, ovos, sal, fermento químico 

pirofosfato ácido de sódio e fosfato monocálcico, conservadores 

propionato de cálcio, sorbato de potássio e aroma natural de laranja. 

Produto livre de gorduras trans, corantes artificiais e aromatizantes 

sintéticos. Embalagem primária: aluminizada, atóxica e inviolável e 

forminha de papel impermeável própria para uso em fornos, não gruda e 

solta fácil e de cor neutra. Embalagem secundária: o produto será 

acondicionado em embalagem primária do Kit lanche (sacola plástica, 

transparente, atóxica, lacrada). Advertência: contém Glúten. Alérgicos: 

contém ovos, leite e derivados de trigo e soja.  Prazo de consumo após 

a abertura da embalagem primária: consumir imediatamente após a 

abertura da embalagem individual, uma vez que o produto perderá, 

progressivamente, suas propriedades organolépticas (cor, textura, odor e 

sabor). INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (Porção de 40g - 01 unidade); 

Quantidade por porção (% VD *): Valor energético 136,8kcal=663KJ - 7%; 

Carboidratos 29g 8%; Proteínas 2g - 5%; Gorduras totais 3g - 6%; 

Gorduras saturadas 0,8g – 3%; Gordura Trans 0g - 0; Colesterol 18mg - 

6%; Fibra Alimentar 0 - 0%; Cálcio 64mg – 6%; Ferro 0,8mg – 5%; Sódio 

14,4mg – 0,6%.  Nota: *Não contém quantidade significativa; **Valor diário 

não estabelecido. % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 

kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores 

dependendo das necessidades energéticas individuais.

CONTRIGO

CONTRIGO 

PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS 

LTDA

Não se aplica

Peso do produto: 

40g a uniade. 

Peso da 

embalagem 

primária: 3g

 5 (cinco) dias 

 Embalagem primária 

aluminizada, atóxica 

e inviolável e 

forminha de papel 

impermeável própria 

para uso em fornos, 

não gruda e solta 

fácil e de cor neutra   

 O produto será 

acondicionado em 

embalagem 

primária do Kit 

lanche (sacola 

plástica, 

transparente, 

atóxica, lacrada). 

SUCO DE UVA INTEGRAL:

Suco de uva tinto integral, em embalagem de 200ml a unidade. Suco 

apresentado na sua concentração e composição natural (não submetido à 

concentração ou reconstituição), aparencia bordô, turvo, obtido de uvas 

sãs, frescas e maduras, sem adição de água, açúcares, aromas ou 

corantes ou adição de outro tipo de açúcar. O produto não necessita de 

refrigeração. Prazo de validade: 15 (quinze) meses a partir da data de 

fabricação.  Ingredientes: Suco de uva integral, sem conservantes e 

demais aditivos alimentares. Embalagem primária: cartonada 

hermeticamente fechada, com canudo plástico. Embalagem secundária:  o 

produto será acondicionado em embalagem primária do Kit lanche (sacola 

plástica, transparente, atóxica, lacrada).  Advertência: não contém 

Glúten. Alérgicos: produto livre de alergênicos, conforme 

especificado na RDC 26/2015.  INFORMAÇÃO NUTRICIONAL:  Porção 

de 200 (1 copo); quantidade por porção - % VD (*); valor energético 102 

kcal = 428 kj - 5%; carboidratos 25g, dos quais: - 8%; açucares 25g - **; 

fibra alimentar 0,7g - 3%. Não contém quantidade significativas de 

proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio. *% 

Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus 

valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das 

necessidades energéticas individuais. ** valores diários de referência mão 

estabelecidos. Produto registrado no MAPA: PR -  Nº 00139-2.000056.

CAMPO LARGO
 ZANLORENZI 

BEBIDAS LTDA 

MAPA-PR Nº 000139-

2.000056

Peso do produto: 

200ml a unidade. 

Peso da 

embalagem 

primária 10g.

 15 (quinze) 

meses 

 Embalagem de 

papel cartão 

aluminizado e 

hermeticamente 

fechada de 200ml 

 O produto será 

acondicionado em 

embalagem 

primária do Kit 

lanche (sacola 

plástica, 

transparente, 

atóxica, lacrada). 

MAÇA NACIONAL: 

Fruto com peso unitário mínimo de 90g, destinado ao consumo in natura, com 

aroma e cor próprios da espécie. Deverá apresentar estágio de desenvolvimento 

característico da espécie, grau de maturação adequado para o consumo, 

higienizadas (livres de poeira, resíduos de tratamento ou de outras matérias 

estranhas), sãs e livres de odores estranhos, com aspecto e sabor típico da 

variedade. Embalagem primária: Plástico filme de PVC transparente, atóxico e 

inodoro. Embalagem secundária: O produto será acondicionado em embalagem 

primária do Kit lanche (sacola plástica, transparente, atóxica, lacrada). 

CEASA CEASA Não se aplica
Peso unitatário 

minimo de 90g
 2 (dois) dias 

 Plástico filme de PVC, 

transparente, atoxico e 

inodoro 

 O produto será 

acondicionado em 

embalagem 

primária do Kit 

lanche (sacola 

plástica, 

transparente, 

atóxica, lacrada). 
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COLHER TIPO PAZINHA DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL: 

01 colher tipo pazinha de plástico descartável, atóxica, com 

aproximadamente 5,5 a 7,5 cm de altura, a ser utilizada para passar o 

Queijo processado UHT no pão. Embalagem primária: Eembalada 

individualmente em embalagem transparente, atóxica, hermeticamente 

fechada ou junto à embalagem do guardanapo de papel. Embalagem 

secundária: o produto será acondicionado em embalagem primária do Kit 

lanche (sacola plástica, transparente, atóxica, lacrada).

STRAWPLAST

 STRAWPLAST 

INDUSTRIA E 

COMERCIO 

LTDA 

Não se aplica

Peso do produto: 

2g a unidade. 

Peso da 

embalagem: 1g

 Não se aplica 
 Plástica descartavel 

e  atoxica. 

 O produto será 

acondicionado em 

embalagem 

primária do Kit 

lanche (sacola 

plástica, 

transparente, 

atóxica, lacrada). 

GUARDANAPOS DE PAPEL:

02 guardanapos de papel com folhas duplas, sem logotipo, boa absorção, 

dimensão mínima de 15cm x 15cm embalado individualmente em 

embalagem transparente, atóxica, hermeticamente fechada.  Embalagem 

secundária: o produto será acondicionado em embalagem primária do Kit 

lanche (sacola plástica, transparente, atóxica, lacrada).
PLUMA

 PLUMA 

ARTEFATOS 

LTDA 

Não se aplica

Peso do produto: 

2g (duas 

unidades). Peso 

da embalagem: 1g

 Não se aplica 

 Embalagem 

transparente, atoxica 

hermeticamente 

fechada 

 O produto será 

acondicionado em 

embalagem 

primária do Kit 

lanche (sacola 

plástica, 

transparente, 

atóxica, lacrada). 

ITEM COTA RESERVADA VINCULADA AO ITEM 03 - 10% - KIT LANCHE Nº 02: 

Produto: Kit Lanche, porção individual, composto de: 01 Pão doce Careca, tipo 

cachorro quente, 01 Queijo Processado UHT, 01 Mini bolo sabor Laranja, 01 suco 

de Uva integral, 01 Maçã Nacional, 01 Colher tipo pazinha de plástico descartável 

e 02 Guardanapos de papel. O Kit deverá ser acondicionado em embalagem 

individual de plástico transparente, atóxico, lacrado, com etiqueta de 

identificação constando as seguintes informações do Pão doce Careca, tipo 

cachorro quente, tais como: identificação do produto, data de fabricação / 

embalagem, data de validade, peso líquido, ingredientes e informação 

nutricional. Adotar informações de presença ou ausência de glúten conforme 

legislação. A etiqueta deverá conter também o nome e endereço do fornecedor, 

componentes do kit, data da montagem, prazo de consumo, condições de 

conservação e com a inscrição de "PRODUTO INSTITUCIONAL – PROIBIDA A 

VENDA”.  Prazo de validade: 02 (dois) dias a partir da data de entrega nas 

Instituições Parceiras (SENAC e SENAI), Unidades Escolares ou outro local, dentro 

do Distrito Federal, indicado por essa Secretaria. Período de aquisição: O período 

de aquisição será semanal para as Instituições Parceiras (SENAC e SENAI) e sob 

demanda de acordo com a necessidade de cada Unidade Escolar, em virtude das 

atividades e festividades extraclasse anuais. Local de entrega: As entregas dos 

kits lanches deverão ser realizadas diretamente nas Instituições Parceiras (SENAC 

e SENAI), Unidades Escolares de Educação Básica da Rede Pública de Ensino do 

Distrito Federal, ou outro local, dentro do Distrito Federal, indicado por essa 

Secretaria, em virtude das atividades e festividades extraclasse anuais: 

Embalagem Primária: sacola plástica, transparente, atóxica, lacrada. 

                                        Composição do KIT: 

CONTRIGO

CONTRIGO 

PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS 

LTDA

Não se aplica Não se aplica  2 (dois) dias 

 Sacola Plástica 

transparente, atoxica, 

lacrada. 

Não se aplica

    PÃO DOCE CARECA                                                                                                                                                                             

Pão doce careca, tipo cachorro quente, com 50g a unidade. O produto 

apresenta aparência de massa cozida, formato e tamanho padrão, 

característico ao tipo do pão. Apresenta casca com aparência lisa e 

homogênea; maciez e elasticidade tátil mediana. Isento de recheio ou 

cobertura doce. Produto fabricado com matérias primas de primeira 

qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 

conservação. O pão careca será entregue cortado ao meio. O produto 

tem prazo de validade de 6 (seis) dias a partir da entrega. Ingredientes: 

farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico; água; óleo vegetal de 

soja, livre de gordura trans; açúcar; sal, ovo, fermento biológico, 

melhorador de farinha (INS 300) e alfa amilase e conservador propionato 

de cálcio. O produto não contem leite e derivados. O produto não contem 

gordura trans, corantes artificiais e aromatizantes sintéticos. 

Embalagem primária: plástico filme de PVC transparente, atóxico e 

inodoro. Embalagem secundária: o produto será acondicionado em 

embalagem primária do Kit lanche (sacola plástica, transparente, atóxica, 

lacrada). Advertência: contém Glúten. Alérgicos: contém ovos e 

derivados de trigo e soja. Não contém lactose, leite ou derivados. Prazo 

de consumo após a abertura da embalagem primária: consumir 

imediatamente após a abertura da embalagem individual, uma vez que o 

produto perderá, progressivamente, suas propriedades organolépticas 

(cor, textura, odor e sabor). INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (Porção de 

50g - 01 unidade); Quantidade por porção (% VD *): Valor energético 

154kcal =647KJ - 8%; Carboidratos 29g  10%; Proteínas 7g - 9%; 

Gorduras totais 2g - 4%; Gorduras saturadas  0g   *; Gordura Trans 0g  * *; 

Colesterol 38mg - 13%; Fibra Alimentar  1,0g - 4%; Sódio  133 mg - 5%.  

Nota: *Não contém quantidade significativa; **Valor diário não 

estabelecido. % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 

8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores 

dependendo das necessidades energéticas individuais.

CONTRIGO

CONTRIGO 

PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS 

LTDA

Não se aplica

peso do produto: 

50g a unidade. 

Peso da 

embalagem 

primária: 3g

 6 (seis) dias 

 Plástico filme de 

PVC, transparente, 

atoxico e inodoro 

 O produto será 

acondicionado em 

embalagem 

primária do Kit 

lanche (sacola 

plástica, 

transparente, 

atóxica, lacrada). 

QUEIJO PROCESSADO UHT: 

Queijo, tipo processado UHT, com 17g a unidade, sabor original, em 

cubos, embalado em alumínio, massa lisa, brilhante e hemogênea, de cor 

amarelo claro e formato quadrado com quinas bem definidas, textura 

fundente, cremosa, untuosa, se dissolve na boca com facilidade, 

espalhável. Predominante de queijo, leve de leite em pó, com odor 

levemente ácido e lático. Ingredientes:  queijos (leite pasteurizado, cloreto 

de sódio (sal), cloreto de cálcio, coalho e fermento lácteo), concentrado 

proteico de leite, leite desnatado reconstituído, água, manteiga, cloreto de 

sódio (sal), vitamina A, D  e E, estabilizantes polifosfato de sódio, citrato de 

sódio, pirofosfato tetrassódico, tripolifosfato de potássio, pirofosfato ácido 

de sódio e pirofosfato tetrapotássico, regulador de acidez ácido cítrico, 

espessantes carragena e goma jataí e conservaodr ácido sórbico. 

Alérgicos: contém derivados de leite e soja. Pode conter ovo. Contém 

lactose. Não contém glúten.  Embalagem primária: alumínio prateado 

laqueado, mais tircel poliester (PPVR). Embalagem secundária: o produto 

será acondicionado em embalagem primária do Kit lanche (sacola plástica, 

transparente, atóxica, lacrada).  Prazo de consumo após a abertura da 

embalagem primária: consumir imediatamente após a abertura da 

embalagem individual. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (Porção de 30g - 

02 unidades); Quantidade por porção (% VD *): Valor energético 76kcal 

=318kJ - 4%; Carboidratos 1,1g  0%; Proteínas 3g - 4%; Gorduras totais 

6,6g - 12%; Gorduras saturadas  4,1g - 18%; Gordura Trans 0,3g  * *; 

Fibra Alimentar  0g - 0%; Sódio  213mg - 9%; cálcio 101mg - 10%; 

vitamina A - 90mcg -15%; vitamina D - 080mcg - 16%; vitamina E 1,5mg - 

15%; * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 

kJ.  Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das 

necessidades energéticas individuais. **Valor diário não estabelecido.  

Produto registrado no Ministerio da Agricultura SIF/DIPOA sob nº 

0491/1600.

POLENGUINHO

POLENGUI 

INDUSTRIAS 

ALIMENTÍCIAS 

LTDA

SIF/DIPOA Nº 

0491/1600

Peso do produto: 

17g a unidade. 

Peso da 

embalagem 

primária: 2g

 180 (cento e 

oitenta) dias 

 Alumínio prateado 

laqueado, mais tircel 

poliester (PPVR)  

 O produto será 

acondicionado em 

embalagem 

primária do Kit 

lanche (sacola 

plástica, 

transparente, 

atóxica, lacrada). 
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MINIBOLO SABOR LARANJA:

Mini bolo, com 40g a unidade, tipo muffin, sabor Laranja, em formato 

arredondado. Apresenta tamanho característico ao tipo do bolo, miolo 

leve, elástico, com porosidade regular e coloração clara e uniforme. 

Superfície lisa, de tonalidade uniforme. Isento de recheio ou cobertura 

doce, fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de 

matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Prazo de 

validade: 5 (cinco) dias a partir da entrega. Ingredientes: farinha de trigo 

enriquecida com ferro e ácido fólico; água, açucar, óleo vegetal de soja, 

livre de gordura trans; leite em pó, ovos, sal, fermento químico 

pirofosfato ácido de sódio e fosfato monocálcico, conservadores 

propionato de cálcio, sorbato de potássio e aroma natural de laranja. 

Produto livre de gorduras trans, corantes artificiais e aromatizantes 

sintéticos. Embalagem primária: aluminizada, atóxica e inviolável e 

forminha de papel impermeável própria para uso em fornos, não gruda e 

solta fácil e de cor neutra. Embalagem secundária: o produto será 

acondicionado em embalagem primária do Kit lanche (sacola plástica, 

transparente, atóxica, lacrada). Advertência: contém Glúten. Alérgicos: 

contém ovos, leite e derivados de trigo e soja.  Prazo de consumo após 

a abertura da embalagem primária: consumir imediatamente após a 

abertura da embalagem individual, uma vez que o produto perderá, 

progressivamente, suas propriedades organolépticas (cor, textura, odor e 

sabor). INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (Porção de 40g - 01 unidade); 

Quantidade por porção (% VD *): Valor energético 136,8kcal=663KJ - 7%; 

Carboidratos 29g 8%; Proteínas 2g - 5%; Gorduras totais 3g - 6%; 

Gorduras saturadas 0,8g – 3%; Gordura Trans 0g - 0; Colesterol 18mg - 

6%; Fibra Alimentar 0 - 0%; Cálcio 64mg – 6%; Ferro 0,8mg – 5%; Sódio 

14,4mg – 0,6%.  Nota: *Não contém quantidade significativa; **Valor diário 

não estabelecido. % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 

kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores 

dependendo das necessidades energéticas individuais.

CONTRIGO

CONTRIGO 

PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS 

LTDA

Não se aplica

Peso do produto: 

40g a uniade. 

Peso da 

embalagem 

primária: 3g

 5 (cinco) dias 

 Embalagem primária 

aluminizada, atóxica 

e inviolável e 

forminha de papel 

impermeável própria 

para uso em fornos, 

não gruda e solta 

fácil e de cor neutra   

 O produto será 

acondicionado em 

embalagem 

primária do Kit 

lanche (sacola 

plástica, 

transparente, 

atóxica, lacrada). 

SUCO DE UVA INTEGRAL:

Suco de uva tinto integral, em embalagem de 200ml a unidade. Suco 

apresentado na sua concentração e composição natural (não submetido à 

concentração ou reconstituição), aparencia bordô, turvo, obtido de uvas 

sãs, frescas e maduras, sem adição de água, açúcares, aromas ou 

corantes ou adição de outro tipo de açúcar. O produto não necessita de 

refrigeração. Prazo de validade: 15 (quinze) meses a partir da data de 

fabricação.  Ingredientes: Suco de uva integral, sem conservantes e 

demais aditivos alimentares. Embalagem primária: cartonada 

hermeticamente fechada, com canudo plástico. Embalagem secundária:  o 

produto será acondicionado em embalagem primária do Kit lanche (sacola 

plástica, transparente, atóxica, lacrada).  Advertência: não contém 

Glúten. Alérgicos: produto livre de alergênicos, conforme 

especificado na RDC 26/2015.  INFORMAÇÃO NUTRICIONAL:  Porção 

de 200 (1 copo); quantidade por porção - % VD (*); valor energético 102 

kcal = 428 kj - 5%; carboidratos 25g, dos quais: - 8%; açucares 25g - **; 

fibra alimentar 0,7g - 3%. Não contém quantidade significativas de 

proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio. *% 

Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus 

valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das 

necessidades energéticas individuais. ** valores diários de referência mão 

estabelecidos. Produto registrado no MAPA: PR -  Nº 00139-2.000056.

CAMPO LARGO
 ZANLORENZI 

BEBIDAS LTDA 

MAPA-PR Nº 000139-

2.000056

Peso do produto: 

200ml a unidade. 

Peso da 

embalagem 

primária 10g.

 15 (quinze) 

meses 

 Embalagem de 

papel cartão 

aluminizado e 

hermeticamente 

fechada de 200ml 

 O produto será 

acondicionado em 

embalagem 

primária do Kit 

lanche (sacola 

plástica, 

transparente, 

atóxica, lacrada). 

MAÇA NACIONAL: 

Fruto com peso unitário mínimo de 90g, destinado ao consumo in natura, com 

aroma e cor próprios da espécie. Deverá apresentar estágio de desenvolvimento 

característico da espécie, grau de maturação adequado para o consumo, 

higienizadas (livres de poeira, resíduos de tratamento ou de outras matérias 

estranhas), sãs e livres de odores estranhos, com aspecto e sabor típico da 

variedade. Embalagem primária: Plástico filme de PVC transparente, atóxico e 

inodoro. Embalagem secundária: O produto será acondicionado em embalagem 

primária do Kit lanche (sacola plástica, transparente, atóxica, lacrada). 

CEASA CEASA Não se aplica
Peso unitatário 

minimo de 90g
 2 (dois) dias 

 Plástico filme de PVC, 

transparente, atoxico e 

inodoro 

 O produto será 

acondicionado em 

embalagem 

primária do Kit 

lanche (sacola 

plástica, 

transparente, 

atóxica, lacrada). 

COLHER TIPO PAZINHA DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL: 

01 colher tipo pazinha de plástico descartável, atóxica, com 

aproximadamente 5,5 a 7,5 cm de altura, a ser utilizada para passar o 

Queijo processado UHT no pão. Embalagem primária: Eembalada 

individualmente em embalagem transparente, atóxica, hermeticamente 

fechada ou junto à embalagem do guardanapo de papel. Embalagem 

secundária: o produto será acondicionado em embalagem primária do Kit 

lanche (sacola plástica, transparente, atóxica, lacrada).

STRAWPLAST

 STRAWPLAST 

INDUSTRIA E 

COMERCIO 

LTDA 

Não se aplica

Peso do produto: 

2g a unidade. 

Peso da 

embalagem: 1g

 Não se aplica 
 Plástica descartavel 

e  atoxica. 

 O produto será 

acondicionado em 

embalagem 

primária do Kit 

lanche (sacola 

plástica, 

transparente, 

atóxica, lacrada). 

GUARDANAPOS DE PAPEL:

02 guardanapos de papel com folhas duplas, sem logotipo, boa absorção, 

dimensão mínima de 15cm x 15cm embalado individualmente em 

embalagem transparente, atóxica, hermeticamente fechada.  Embalagem 

secundária: o produto será acondicionado em embalagem primária do Kit 

lanche (sacola plástica, transparente, atóxica, lacrada).
PLUMA

 PLUMA 

ARTEFATOS 

LTDA 

Não se aplica

Peso do produto: 

2g (duas 

unidades). Peso 

da embalagem: 1g

 Não se aplica 

 Embalagem 

transparente, atoxica 

hermeticamente 

fechada 

 O produto será 

acondicionado em 

embalagem 

primária do Kit 

lanche (sacola 

plástica, 

transparente, 

atóxica, lacrada). 

ITEM COTA PRINCIPAL – 90% - KIT LANCHE Nº 03: Produto: Kit Lanche, porção 

individual, composto de: 01 Pão doce Careca, tipo cachorro quente, 01 Queijo 

Processado UHT, 01 Minibolo sabor Coco, 01 suco de Uva integral, 01 Banana 

Prata, 01 Colher tipo pazinha de plástico descartável e 02 Guardanapos de papel. 

O Kit deverá ser acondicionado em embalagem individual de plástico 

transparente, atóxico, lacrado, com etiqueta de identificação constando as 

seguintes informações do Pão doce Careca, tipo cachorro quente, tais como: 

identificação do produto, data de fabricação / embalagem, data de validade, 

peso líquido, ingredientes e informação nutricional. Adotar informações de 

presença ou ausência de glúten conforme legislação. A etiqueta deverá conter 

também o nome e endereço do fornecedor, componentes do kit, data da 

montagem, prazo de consumo, condições de conservação e com a inscrição de 

"PRODUTO INSTITUCIONAL – PROIBIDA A VENDA”.  Prazo de validade: 02 (dois) 

dias a partir da data de entrega nas Instituições Parceiras (SENAC e SENAI), 

Unidades Escolares ou outro local, dentro do Distrito Federal, indicado por essa 

Secretaria. Período de aquisição: O período de aquisição será semanal para as 

Instituições Parceiras (SENAC e SENAI) e sob demanda de acordo com a 

necessidade de cada Unidade Escolar, em virtude das atividades e festividades 

extraclasse anuais. Local de entrega: As entregas dos kits lanches deverão ser 

realizadas diretamente nas Instituições Parceiras (SENAC e SENAI), Unidades 

Escolares de Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, ou 

outro local, dentro do Distrito Federal, indicado por essa Secretaria, em virtude 

das atividades e festividades extraclasse anuais: Embalagem Primária: sacola 

plástica, transparente, atóxica, lacrada. 

                                                 Composição do KIT: 

CONTRIGO

CONTRIGO 

PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS 

LTDA

Não se aplica Não se aplica  2 (dois) dias 

 Sacola Plástica 

transparente, atoxica, 

lacrada. 

Não se aplica

4
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    PÃO DOCE CARECA                                                                                                                                                                             

Pão doce careca, tipo cachorro quente, com 50g a unidade. O produto 

apresenta aparência de massa cozida, formato e tamanho padrão, 

característico ao tipo do pão. Apresenta casca com aparência lisa e 

homogênea; maciez e elasticidade tátil mediana. Isento de recheio ou 

cobertura doce. Produto fabricado com matérias primas de primeira 

qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 

conservação. O pão careca será entregue cortado ao meio. O produto 

tem prazo de validade de 6 (seis) dias a partir da entrega. Ingredientes: 

farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico; água; óleo vegetal de 

soja, livre de gordura trans; açúcar; sal, ovo, fermento biológico, 

melhorador de farinha (INS 300) e alfa amilase e conservador propionato 

de cálcio. O produto não contem leite e derivados. O produto não contem 

gordura trans, corantes artificiais e aromatizantes sintéticos. 

Embalagem primária: plástico filme de PVC transparente, atóxico e 

inodoro. Embalagem secundária: o produto será acondicionado em 

embalagem primária do Kit lanche (sacola plástica, transparente, atóxica, 

lacrada). Advertência: contém Glúten. Alérgicos: contém ovos e 

derivados de trigo e soja. Não contém lactose, leite ou derivados. Prazo 

de consumo após a abertura da embalagem primária: consumir 

imediatamente após a abertura da embalagem individual, uma vez que o 

produto perderá, progressivamente, suas propriedades organolépticas 

(cor, textura, odor e sabor). INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (Porção de 

50g - 01 unidade); Quantidade por porção (% VD *): Valor energético 

154kcal =647KJ - 8%; Carboidratos 29g  10%; Proteínas 7g - 9%; 

Gorduras totais 2g - 4%; Gorduras saturadas  0g   *; Gordura Trans 0g  * *; 

Colesterol 38mg - 13%; Fibra Alimentar  1,0g - 4%; Sódio  133 mg - 5%.  

Nota: *Não contém quantidade significativa; **Valor diário não 

estabelecido. % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 

8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores 

dependendo das necessidades energéticas individuais.

CONTRIGO

CONTRIGO 

PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS 

LTDA

Não se aplica

peso do produto: 

50g a unidade. 

Peso da 

embalagem 

primária: 3g

 6 (seis) dias 

 Plástico filme de 

PVC, transparente, 

atoxico e inodoro 

 O produto será 

acondicionado em 

embalagem 

primária do Kit 

lanche (sacola 

plástica, 

transparente, 

atóxica, lacrada). 

QUEIJO PROCESSADO UHT: 

Queijo, tipo processado UHT, com 17g a unidade, sabor original, em 

cubos, embalado em alumínio, massa lisa, brilhante e hemogênea, de cor 

amarelo claro e formato quadrado com quinas bem definidas, textura 

fundente, cremosa, untuosa, se dissolve na boca com facilidade, 

espalhável. Predominante de queijo, leve de leite em pó, com odor 

levemente ácido e lático. Ingredientes:  queijos (leite pasteurizado, cloreto 

de sódio (sal), cloreto de cálcio, coalho e fermento lácteo), concentrado 

proteico de leite, leite desnatado reconstituído, água, manteiga, cloreto de 

sódio (sal), vitamina A, D  e E, estabilizantes polifosfato de sódio, citrato de 

sódio, pirofosfato tetrassódico, tripolifosfato de potássio, pirofosfato ácido 

de sódio e pirofosfato tetrapotássico, regulador de acidez ácido cítrico, 

espessantes carragena e goma jataí e conservaodr ácido sórbico. 

Alérgicos: contém derivados de leite e soja. Pode conter ovo. Contém 

lactose. Não contém glúten.  Embalagem primária: alumínio prateado 

laqueado, mais tircel poliester (PPVR). Embalagem secundária: o produto 

será acondicionado em embalagem primária do Kit lanche (sacola plástica, 

transparente, atóxica, lacrada).  Prazo de consumo após a abertura da 

embalagem primária: consumir imediatamente após a abertura da 

embalagem individual. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (Porção de 30g - 

02 unidades); Quantidade por porção (% VD *): Valor energético 76kcal 

=318kJ - 4%; Carboidratos 1,1g  0%; Proteínas 3g - 4%; Gorduras totais 

6,6g - 12%; Gorduras saturadas  4,1g - 18%; Gordura Trans 0,3g  * *; 

Fibra Alimentar  0g - 0%; Sódio  213mg - 9%; cálcio 101mg - 10%; 

vitamina A - 90mcg -15%; vitamina D - 080mcg - 16%; vitamina E 1,5mg - 

15%; * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 

kJ.  Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das 

necessidades energéticas individuais. **Valor diário não estabelecido.  

Produto registrado no Ministerio da Agricultura SIF/DIPOA sob nº 

0491/1600.

POLENGUINHO

POLENGUI 

INDUSTRIAS 

ALIMENTÍCIAS 

LTDA

SIF/DIPOA Nº 

0491/1600

Peso do produto: 

17g a unidade. 

Peso da 

embalagem 

primária: 2g

 180 (cento e 

oitenta) dias 

 Alumínio prateado 

laqueado, mais tircel 

poliester (PPVR)  

 O produto será 

acondicionado em 

embalagem 

primária do Kit 

lanche (sacola 

plástica, 

transparente, 

atóxica, lacrada). 

MINIBOLO SABOR COCO: 

Minibolo sabor Coco, em formato arredondado ou retangular. Deverá apresentar 

tamanho característico ao tipo do bolo, o miolo deve ser leve, elástico, com 

porosidade regular. As superfícies deverão mostrar tonalidades regulares. Não 

deverá apresentar aspecto queimado, odores a fermentado ou óleo ou alcoólico 

ou a fumaça. Deverá ser isento de recheio ou cobertura doce. O minibolo deverá 

ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria 

terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. O produto deverá estar 

dentro do prazo de validade. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com 

ferro e ácido fólico; açúcar, óleo vegetal de soja, livre de gordura trans, leite em 

pó, ovos água, sal, fermento químico pirofosfato ácido de sódio e fosfato 

monocálcio, conservadores propionato de cálcio, sorbato de potássio e aroma de 

coco. Contém Glúten. Embalagem primária: metalizada e forminha de papel 

impermeável. Papel impermeável próprio para o uso em fornos, não gruda e 

solta fácil. A forminha deverá ser de cor neutra. Embalagem secundária: o 

produto será acondicionado em embalagem primária do Kit lanche (sacola 

plástica, transparente, atóxica, lacrada). INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: (Porção 

de 40g - 01 unidade); Quantidade por porção (*) % VD: Valor energético 

133,2kcal=560KJ - 7%; Carboidratos 21g - 7%; Proteínas 2,3g - 3%; Gorduras 

totais 4g - 8%; Gorduras saturadas 1,9g – 9%; Gordura Trans 0g – 0%; Colesterol 

25,2mg - 8%; Fibra Alimentar 1,1g – 4%; Cálcio 66mg – 6%; Ferro 0,4mg – 3%; 

Sódio 76mg – 3%.  Nota: *Não contém quantidade significativa; **Valor diário 

não estabelecido.(*) (% VD) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal 

ou 8400 kJ. Os valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das 

necessidades energéticas individuais.

CONTRIGO

CONTRIGO 

PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS 

LTDA

Não se aplica 3g  6 (seis) dias 

 Embalagem primária 

aluminizada, atóxica e 

inviolável e forminha 

de papel impermeável 

própria para uso em 

fornos, não gruda e 

solta fácil e de cor 

neutra   

 O produto será 

acondicionado em 

embalagem 

primária do Kit 

lanche (sacola 

plástica, 

transparente, 

atóxica, lacrada). 

SUCO DE UVA INTEGRAL:

Suco de uva tinto integral, em embalagem de 200ml a unidade. Suco 

apresentado na sua concentração e composição natural (não submetido à 

concentração ou reconstituição), aparencia bordô, turvo, obtido de uvas 

sãs, frescas e maduras, sem adição de água, açúcares, aromas ou 

corantes ou adição de outro tipo de açúcar. O produto não necessita de 

refrigeração. Prazo de validade: 15 (quinze) meses a partir da data de 

fabricação.  Ingredientes: Suco de uva integral, sem conservantes e 

demais aditivos alimentares. Embalagem primária: cartonada 

hermeticamente fechada, com canudo plástico. Embalagem secundária:  o 

produto será acondicionado em embalagem primária do Kit lanche (sacola 

plástica, transparente, atóxica, lacrada).  Advertência: não contém 

Glúten. Alérgicos: produto livre de alergênicos, conforme 

especificado na RDC 26/2015.  INFORMAÇÃO NUTRICIONAL:  Porção 

de 200 (1 copo); quantidade por porção - % VD (*); valor energético 102 

kcal = 428 kj - 5%; carboidratos 25g, dos quais: - 8%; açucares 25g - **; 

fibra alimentar 0,7g - 3%. Não contém quantidade significativas de 

proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio. *% 

Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus 

valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das 

necessidades energéticas individuais. ** valores diários de referência mão 

estabelecidos. Produto registrado no MAPA: PR -  Nº 00139-2.000056.

CAMPO LARGO
 ZANLORENZI 

BEBIDAS LTDA 

MAPA-PR Nº 000139-

2.000056

Peso do produto: 

200ml a unidade. 

Peso da 

embalagem 

primária 10g.

 15 (quinze) 

meses 

 Embalagem de 

papel cartão 

aluminizado e 

hermeticamente 

fechada de 200ml 

 O produto será 

acondicionado em 

embalagem 

primária do Kit 

lanche (sacola 

plástica, 

transparente, 

atóxica, lacrada). 

BANANA PRATA:

Fruto com peso unitário mínimo de 90g, destinado ao consumo in natura, 

com aspecto, cheiro e sabor típico da fruta. Deverá apresentar estágio de 

desenvolvimento característico da espécie, grau de maturação adequado 

para o consumo, inteiras, higienizadas (livres de poeira, resíduos de 

tratamento ou de outras matérias estranhas), sãs e livres de odores 

estranhos com aspecto e sabor típico da variedade. Prazo de validade: 02 

(dois) dias após a entrega. Embalagem primária: Plástico filme de PVC, 

transparente, atoxico e inodoro. Embalagem secundária:  o produto será 

acondicionado em embalagem primária do Kit lanche (sacola plástica, 

transparente, atóxica, lacrada). 

CEASA CEASA Não se aplica

Peso do produto: 

minímo de 90g a 

unidade. Peso da 

embalagem 

primária: 3g

 2 (dois) dias 

 Plástico filme de 

PVC, transparente, 

atoxico e inodoro 

 O produto será 

acondicionado em 

embalagem 

primária do Kit 

lanche (sacola 

plástica, 

transparente, 

atóxica, lacrada). 
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COLHER TIPO PAZINHA DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL: 

01 colher tipo pazinha de plástico descartável, atóxica, com 

aproximadamente 5,5 a 7,5 cm de altura, a ser utilizada para passar o 

Queijo processado UHT no pão. Embalagem primária: Eembalada 

individualmente em embalagem transparente, atóxica, hermeticamente 

fechada ou junto à embalagem do guardanapo de papel. Embalagem 

secundária: o produto será acondicionado em embalagem primária do Kit 

lanche (sacola plástica, transparente, atóxica, lacrada).

STRAWPLAST

 STRAWPLAST 

INDUSTRIA E 

COMERCIO 

LTDA 

Não se aplica

Peso do produto: 

2g a unidade. 

Peso da 

embalagem: 1g

 Não se aplica 
 Plástica descartavel 

e  atoxica. 

 O produto será 

acondicionado em 

embalagem 

primária do Kit 

lanche (sacola 

plástica, 

transparente, 

atóxica, lacrada). 

GUARDANAPOS DE PAPEL:

02 guardanapos de papel com folhas duplas, sem logotipo, boa absorção, 

dimensão mínima de 15cm x 15cm embalado individualmente em 

embalagem transparente, atóxica, hermeticamente fechada.  Embalagem 

secundária: o produto será acondicionado em embalagem primária do Kit 

lanche (sacola plástica, transparente, atóxica, lacrada).
PLUMA

 PLUMA 

ARTEFATOS 

LTDA 

Não se aplica

Peso do produto: 

2g (duas 

unidades). Peso 

da embalagem: 1g

 Não se aplica 

 Embalagem 

transparente, atoxica 

hermeticamente 

fechada 

 O produto será 

acondicionado em 

embalagem 

primária do Kit 

lanche (sacola 

plástica, 

transparente, 

atóxica, lacrada). 

ITEM COTA RESERVADA VINCULADA AO ITEM 05  – 10% - KIT LANCHE Nº 03: 

Produto: Kit Lanche, porção individual, composto de: 01 Pão doce Careca, tipo 

cachorro quente, 01 Queijo Processado UHT, 01 Minibolo sabor Coco, 01 suco de 

Uva integral, 01 Banana Prata, 01 Colher tipo pazinha de plástico descartável e 02 

Guardanapos de papel. O Kit deverá ser acondicionado em embalagem individual 

de plástico transparente, atóxico, lacrado, com etiqueta de identificação 

constando as seguintes informações do Pão doce Careca, tipo cachorro quente, 

tais como: identificação do produto, data de fabricação / embalagem, data de 

validade, peso líquido, ingredientes e informação nutricional. Adotar 

informações de presença ou ausência de glúten conforme legislação. A etiqueta 

deverá conter também o nome e endereço do fornecedor, componentes do kit, 

data da montagem, prazo de consumo, condições de conservação e com a 

inscrição de "PRODUTO INSTITUCIONAL – PROIBIDA A VENDA”.  Prazo de 

validade: 02 (dois) dias a partir da data de entrega nas Instituições Parceiras 

(SENAC e SENAI), Unidades Escolares ou outro local, dentro do Distrito Federal, 

indicado por essa Secretaria. Período de aquisição: O período de aquisição será 

semanal para as Instituições Parceiras (SENAC e SENAI) e sob demanda de acordo 

com a necessidade de cada Unidade Escolar, em virtude das atividades e 

festividades extraclasse anuais. Local de entrega: As entregas dos kits lanches 

deverão ser realizadas diretamente nas Instituições Parceiras (SENAC e SENAI), 

Unidades Escolares de Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Distrito 

Federal, ou outro local, dentro do Distrito Federal, indicado por essa Secretaria, 

em virtude das atividades e festividades extraclasse anuais: Embalagem Primária: 

sacola plástica, transparente, atóxica, lacrada. 

                                              Composição do KIT: 

CONTRIGO

CONTRIGO 

PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS 

LTDA

Não se aplica Não se aplica  2 (dois) dias 

 Sacola Plástica 

transparente, atoxica, 

lacrada. 

Não se aplica

   PÃO DOCE CARECA                                                                                                                                                                             

Pão doce careca, tipo cachorro quente, com 50g a unidade. O produto 

apresenta aparência de massa cozida, formato e tamanho padrão, 

característico ao tipo do pão. Apresenta casca com aparência lisa e 

homogênea; maciez e elasticidade tátil mediana. Isento de recheio ou 

cobertura doce. Produto fabricado com matérias primas de primeira 

qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 

conservação. O pão careca será entregue cortado ao meio. O produto 

tem prazo de validade de 6 (seis) dias a partir da entrega. Ingredientes: 

farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico; água; óleo vegetal de 

soja, livre de gordura trans; açúcar; sal, ovo, fermento biológico, 

melhorador de farinha (INS 300) e alfa amilase e conservador propionato 

de cálcio. O produto não contem leite e derivados. O produto não contem 

gordura trans, corantes artificiais e aromatizantes sintéticos. 

Embalagem primária: plástico filme de PVC transparente, atóxico e 

inodoro. Embalagem secundária: o produto será acondicionado em 

embalagem primária do Kit lanche (sacola plástica, transparente, atóxica, 

lacrada). Advertência: contém Glúten. Alérgicos: contém ovos e 

derivados de trigo e soja. Não contém lactose, leite ou derivados. Prazo 

de consumo após a abertura da embalagem primária: consumir 

imediatamente após a abertura da embalagem individual, uma vez que o 

produto perderá, progressivamente, suas propriedades organolépticas 

(cor, textura, odor e sabor). INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (Porção de 

50g - 01 unidade); Quantidade por porção (% VD *): Valor energético 

154kcal =647KJ - 8%; Carboidratos 29g  10%; Proteínas 7g - 9%; 

Gorduras totais 2g - 4%; Gorduras saturadas  0g   *; Gordura Trans 0g  * *; 

Colesterol 38mg - 13%; Fibra Alimentar  1,0g - 4%; Sódio  133 mg - 5%.  

Nota: *Não contém quantidade significativa; **Valor diário não 

estabelecido. % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 

8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores 

dependendo das necessidades energéticas individuais.

CONTRIGO

CONTRIGO 

PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS 

LTDA

Não se aplica

peso do produto: 

50g a unidade. 

Peso da 

embalagem 

primária: 3g

 6 (seis) dias 

 Plástico filme de 

PVC, transparente, 

atoxico e inodoro 

 O produto será 

acondicionado em 

embalagem 

primária do Kit 

lanche (sacola 

plástica, 

transparente, 

atóxica, lacrada). 

QUEIJO PROCESSADO UHT: 

Queijo, tipo processado UHT, com 17g a unidade, sabor original, em 

cubos, embalado em alumínio, massa lisa, brilhante e hemogênea, de cor 

amarelo claro e formato quadrado com quinas bem definidas, textura 

fundente, cremosa, untuosa, se dissolve na boca com facilidade, 

espalhável. Predominante de queijo, leve de leite em pó, com odor 

levemente ácido e lático. Ingredientes:  queijos (leite pasteurizado, cloreto 

de sódio (sal), cloreto de cálcio, coalho e fermento lácteo), concentrado 

proteico de leite, leite desnatado reconstituído, água, manteiga, cloreto de 

sódio (sal), vitamina A, D  e E, estabilizantes polifosfato de sódio, citrato de 

sódio, pirofosfato tetrassódico, tripolifosfato de potássio, pirofosfato ácido 

de sódio e pirofosfato tetrapotássico, regulador de acidez ácido cítrico, 

espessantes carragena e goma jataí e conservaodr ácido sórbico. 

Alérgicos: contém derivados de leite e soja. Pode conter ovo. Contém 

lactose. Não contém glúten.  Embalagem primária: alumínio prateado 

laqueado, mais tircel poliester (PPVR). Embalagem secundária: o produto 

será acondicionado em embalagem primária do Kit lanche (sacola plástica, 

transparente, atóxica, lacrada).  Prazo de consumo após a abertura da 

embalagem primária: consumir imediatamente após a abertura da 

embalagem individual. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (Porção de 30g - 

02 unidades); Quantidade por porção (% VD *): Valor energético 76kcal 

=318kJ - 4%; Carboidratos 1,1g  0%; Proteínas 3g - 4%; Gorduras totais 

6,6g - 12%; Gorduras saturadas  4,1g - 18%; Gordura Trans 0,3g  * *; 

Fibra Alimentar  0g - 0%; Sódio  213mg - 9%; cálcio 101mg - 10%; 

vitamina A - 90mcg -15%; vitamina D - 080mcg - 16%; vitamina E 1,5mg - 

15%; * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 

kJ.  Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das 

necessidades energéticas individuais. **Valor diário não estabelecido.  

Produto registrado no Ministerio da Agricultura SIF/DIPOA sob nº 

0491/1600.

POLENGUINHO

POLENGUI 

INDUSTRIAS 

ALIMENTÍCIAS 

LTDA

SIF/DIPOA Nº 

0491/1600

Peso do produto: 

17g a unidade. 

Peso da 

embalagem 

primária: 2g

 180 (cento e 

oitenta) dias 

 Alumínio prateado 

laqueado, mais tircel 

poliester (PPVR)  

 O produto será 

acondicionado em 

embalagem 

primária do Kit 

lanche (sacola 

plástica, 

transparente, 

atóxica, lacrada). 
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MINIBOLO SABOR COCO: 

Minibolo sabor Coco, em formato arredondado ou retangular. Deverá apresentar 

tamanho característico ao tipo do bolo, o miolo deve ser leve, elástico, com 

porosidade regular. As superfícies deverão mostrar tonalidades regulares. Não 

deverá apresentar aspecto queimado, odores a fermentado ou óleo ou alcoólico 

ou a fumaça. Deverá ser isento de recheio ou cobertura doce. O minibolo deverá 

ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isentos de matéria 

terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. O produto deverá estar 

dentro do prazo de validade. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com 

ferro e ácido fólico; açúcar, óleo vegetal de soja, livre de gordura trans, leite em 

pó, ovos água, sal, fermento químico pirofosfato ácido de sódio e fosfato 

monocálcio, conservadores propionato de cálcio, sorbato de potássio e aroma de 

coco. Contém Glúten. Embalagem primária: metalizada e forminha de papel 

impermeável. Papel impermeável próprio para o uso em fornos, não gruda e 

solta fácil. A forminha deverá ser de cor neutra. Embalagem secundária: o 

produto será acondicionado em embalagem primária do Kit lanche (sacola 

plástica, transparente, atóxica, lacrada). INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: (Porção 

de 40g - 01 unidade); Quantidade por porção (*) % VD: Valor energético 

133,2kcal=560KJ - 7%; Carboidratos 21g - 7%; Proteínas 2,3g - 3%; Gorduras 

totais 4g - 8%; Gorduras saturadas 1,9g – 9%; Gordura Trans 0g – 0%; Colesterol 

25,2mg - 8%; Fibra Alimentar 1,1g – 4%; Cálcio 66mg – 6%; Ferro 0,4mg – 3%; 

Sódio 76mg – 3%.  Nota: *Não contém quantidade significativa; **Valor diário 

não estabelecido.(*) (% VD) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal 

ou 8400 kJ. Os valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das 

necessidades energéticas individuais.

CONTRIGO

CONTRIGO 

PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS 

LTDA

Não se aplica 3g  6 (seis) dias 

 Embalagem primária 

aluminizada, atóxica e 

inviolável e forminha 

de papel impermeável 

própria para uso em 

fornos, não gruda e 

solta fácil e de cor 

neutra   

 O produto será 

acondicionado em 

embalagem 

primária do Kit 

lanche (sacola 

plástica, 

transparente, 

atóxica, lacrada). 

SUCO DE UVA INTEGRAL:

Suco de uva tinto integral, em embalagem de 200ml a unidade. Suco 

apresentado na sua concentração e composição natural (não submetido à 

concentração ou reconstituição), aparencia bordô, turvo, obtido de uvas 

sãs, frescas e maduras, sem adição de água, açúcares, aromas ou 

corantes ou adição de outro tipo de açúcar. O produto não necessita de 

refrigeração. Prazo de validade: 15 (quinze) meses a partir da data de 

fabricação.  Ingredientes: Suco de uva integral, sem conservantes e 

demais aditivos alimentares. Embalagem primária: cartonada 

hermeticamente fechada, com canudo plástico. Embalagem secundária:  o 

produto será acondicionado em embalagem primária do Kit lanche (sacola 

plástica, transparente, atóxica, lacrada).  Advertência: não contém 

Glúten. Alérgicos: produto livre de alergênicos, conforme 

especificado na RDC 26/2015.  INFORMAÇÃO NUTRICIONAL:  Porção 

de 200 (1 copo); quantidade por porção - % VD (*); valor energético 102 

kcal = 428 kj - 5%; carboidratos 25g, dos quais: - 8%; açucares 25g - **; 

fibra alimentar 0,7g - 3%. Não contém quantidade significativas de 

proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio. *% 

Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus 

valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das 

necessidades energéticas individuais. ** valores diários de referência mão 

estabelecidos. Produto registrado no MAPA: PR -  Nº 00139-2.000056.

CAMPO LARGO
 ZANLORENZI 

BEBIDAS LTDA 

MAPA-PR Nº 000139-

2.000056

Peso do produto: 

200ml a unidade. 

Peso da 

embalagem 

primária 10g.

 15 (quinze) 

meses 

 Embalagem de 

papel cartão 

aluminizado e 

hermeticamente 

fechada de 200ml 

 O produto será 

acondicionado em 

embalagem 

primária do Kit 

lanche (sacola 

plástica, 

transparente, 

atóxica, lacrada). 

BANANA PRATA:

Fruto com peso unitário mínimo de 90g, destinado ao consumo in natura, 

com aspecto, cheiro e sabor típico da fruta. Deverá apresentar estágio de 

desenvolvimento característico da espécie, grau de maturação adequado 

para o consumo, inteiras, higienizadas (livres de poeira, resíduos de 

tratamento ou de outras matérias estranhas), sãs e livres de odores 

estranhos com aspecto e sabor típico da variedade. Prazo de validade: 02 

(dois) dias após a entrega. Embalagem primária: Plástico filme de PVC, 

transparente, atoxico e inodoro. Embalagem secundária:  o produto será 

acondicionado em embalagem primária do Kit lanche (sacola plástica, 

transparente, atóxica, lacrada). 

CEASA CEASA Não se aplica

Peso do produto: 

minímo de 90g a 

unidade. Peso da 

embalagem 

primária: 3g

 2 (dois) dias 

 Plástico filme de 

PVC, transparente, 

atoxico e inodoro 

 O produto será 

acondicionado em 

embalagem 

primária do Kit 

lanche (sacola 

plástica, 

transparente, 

atóxica, lacrada). 

COLHER TIPO PAZINHA DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL: 

01 colher tipo pazinha de plástico descartável, atóxica, com 

aproximadamente 5,5 a 7,5 cm de altura, a ser utilizada para passar o 

Queijo processado UHT no pão. Embalagem primária: Eembalada 

individualmente em embalagem transparente, atóxica, hermeticamente 

fechada ou junto à embalagem do guardanapo de papel. Embalagem 

secundária: o produto será acondicionado em embalagem primária do Kit 

lanche (sacola plástica, transparente, atóxica, lacrada).

STRAWPLAST

 STRAWPLAST 

INDUSTRIA E 

COMERCIO 

LTDA 

Não se aplica

Peso do produto: 

2g a unidade. 

Peso da 

embalagem: 1g

 Não se aplica 
 Plástica descartavel 

e  atoxica. 

 O produto será 

acondicionado em 

embalagem 

primária do Kit 

lanche (sacola 

plástica, 

transparente, 

atóxica, lacrada). 

GUARDANAPOS DE PAPEL:

02 guardanapos de papel com folhas duplas, sem logotipo, boa absorção, 

dimensão mínima de 15cm x 15cm embalado individualmente em 

embalagem transparente, atóxica, hermeticamente fechada.  Embalagem 

secundária: o produto será acondicionado em embalagem primária do Kit 

lanche (sacola plástica, transparente, atóxica, lacrada).

PLUMA

 PLUMA 

ARTEFATOS 

LTDA 

Não se aplica

Peso do produto: 

2g (duas 

unidades). Peso 

da embalagem: 1g

 Não se aplica 

 Embalagem 

transparente, atoxica 

hermeticamente 

fechada 

 O produto será 

acondicionado em 

embalagem 

primária do Kit 

lanche (sacola 

plástica, 

transparente, 

atóxica, lacrada). 
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