
 
 

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 

O SESCOOP/TO torna público a retificação ao edital referente ao pregão presencial 001/2017 

conforme abaixo:  

 No anexo I – Termo de Referência, Item 2, Página n.º 16.  

Onde se lê:  

2 - SERVIÇO/PRODUTO 
3.1 - A empresa a ser contratada deverá fornecer os seguintes materiais por item, descrito abaixo: 
 

IT QTD  DESCRIÇÃO 
PREÇO 

MÉDIO POR 
PESSOA 

PREÇO 
MÉDIO 
TOTAL 

1 3.000 

Coffee Break Tipo I – suco de frutas (2 tipos); 
refrigerante normal e light (2 tipos); e no mínimo 5 
tipos de variedade de salgados, bolos, pão de 
queijo e sanduiche natural. 
A ser entregue em local indicado pelo 
SESCOOP/TO. 

17,57 52.710,00 

2 500 

Coffee Break Tipo II – suco de frutas (2 tipos); 
refrigerante normal e light (2 tipos); e no mínimo 7 
tipos de variedade de salgados, bolos, pão de 
queijo e sanduiche natural, canapés doces e 
salgados e salada de frutas;  
Deverá estar incluso: serviço de garçom e todos os 
materiais necessários: louças, talheres, cestas, 
bandejas, guardanapos, toalhas, etc. 
A ser entregue em local indicado pelo 
SESCOOP/TO. 

20,67 10.335,00 

3 500 

Almoço – Refrigerante (2 tipos); Sucos de frutas (2 
tipos); água sem gás; 1 tipo de carne vermelha; 1 
tipo de carne branca; 1 tipo de salada com 
respectivo molho; 1 tipo de arroz; 1 tipo de feijão; 
1 tipo de massa com molho; 1 tipo de sobremesa. 
A ser servido nas dependências da contratada em 
um raio de até 7km da Quadra 110 Norte, Plano 
diretor Norte, Palmas-TO. 

48,43 24.215,00 

4 500 

Jantar – Refrigerante (2 tipos); Sucos de frutas (2 
tipos); água sem gás; 1 tipo de carne vermelha; 1 
tipo de carne branca; 1 tipo de salada com 
respectivo molho; 1 tipo de arroz; 1 tipo de feijão; 
1 tipo de massa com molho; 1 tipo de sobremesa. 
A ser servido nas dependências da contratada em 
um raio de até 7km da Quadra 110 Norte, Plano 
diretor Norte, Palmas-TO. 

48,43 24.215,00 



 
 
3.2 - O valor total estimado corresponde ao preço unitário máximo multiplicado pelo quantidade de 

pessoas estimadas pelo quantitativo de eventos de acordo com o tipo de refeição. 

3.3 - O fornecimento de coffee break será realizado no local do evento, a ser determinado pela 

CONTRATANTE; 

3.4 - Após a entrega dos produtos que compõem o objeto, constatada inconformidade nos 

mesmos, será solicitada a substituição imediata por um conforme, sem direito a ressarcimento à 

vencedora/contratada e sem ônus para o SESCOOP/TO. 

3.5 Os produtos a serem utilizados nas montagens das mesas deverão ser novos ou estarem em 

bom estado de uso, sem que estejam trincados, quebrados, com rachaduras ou lascados, bem 

como, no que se refere à qualidade e quantidade dos materiais estes deverão atender as 

especificações do item 3.1 deste instrumento. 

 
Leia-se: 
 
3 - SERVIÇO/PRODUTO 
3.1 - A empresa a ser contratada deverá fornecer os seguintes materiais por item, descrito abaixo: 
 

IT QTD  DESCRIÇÃO 
PREÇO 

MÉDIO POR 
PESSOA 

PREÇO 
MÉDIO 
TOTAL 

1 3.000 

Coffee Break Tipo I – suco de frutas (2 tipos); 
refrigerante normal e light (2 tipos); e no mínimo 5 
tipos de variedade de salgados, bolos, pão de 
queijo e sanduiche natural. 
A ser entregue em local indicado pelo 
SESCOOP/TO. 

17,57 52.710,00 

2 500 

Coffee Break Tipo II – suco de frutas (2 tipos); 
refrigerante normal e light (2 tipos); e no mínimo 7 
tipos de variedade de salgados, bolos, pão de 
queijo e sanduiche natural, canapés doces e 
salgados e salada de frutas;  
Deverá estar incluso: serviço de garçom e todos os 
materiais necessários: louças, talheres, cestas, 
bandejas, guardanapos, toalhas, etc. 
A ser entregue em local indicado pelo 
SESCOOP/TO. 

20,67 10.335,00 

3 500 

Almoço – Refrigerante (2 tipos); Sucos de frutas (2 
tipos); água sem gás; 1 tipo de carne vermelha; 1 
tipo de carne branca; 1 tipo de salada com 
respectivo molho; 1 tipo de arroz; 1 tipo de feijão; 
1 tipo de massa com molho; 1 tipo de sobremesa. 
A ser servido nas dependências da contratada em 

48,43 24.215,00 



 
um raio de até 7km da Quadra 110 Norte, Plano 
diretor Norte, Palmas-TO. 

4 500 

Jantar – Refrigerante (2 tipos); Sucos de frutas (2 
tipos); água sem gás; 1 tipo de carne vermelha; 1 
tipo de carne branca; 1 tipo de salada com 
respectivo molho; 1 tipo de arroz; 1 tipo de feijão; 
1 tipo de massa com molho; 1 tipo de sobremesa. 
A ser servido nas dependências da contratada em 
um raio de até 7km da Quadra 110 Norte, Plano 
diretor Norte, Palmas-TO. 

48,43 24.215,00 

 
3.2 - O valor total estimado corresponde ao preço unitário máximo multiplicado pela quantidade de 

pessoas estimadas pelo quantitativo de eventos de acordo com o tipo de refeição. 

3.3 - O fornecimento de coffee break será realizado no local do evento, a ser determinado pela 

CONTRATANTE; 

3.4 - Após a entrega dos produtos que compõem o objeto, constatada inconformidade nos 

mesmos, será solicitada a substituição imediata por um conforme, sem direito a ressarcimento à 

vencedora/contratada e sem ônus para o SESCOOP/TO. 

3.5 Os produtos a serem utilizados nas montagens das mesas deverão ser novos ou estarem em 

bom estado de uso, sem que estejam trincados, quebrados, com rachaduras ou lascados, bem 

como, no que se refere à qualidade e quantidade dos materiais estes deverão atender as 

especificações do item 3.1 deste instrumento. 

3.6 No Coffee Break Tipo I, a quantidade mínima de variedade de salgados, bolos, pão de queijo 

e sanduíche natural é de 10 unidades por pessoa; e quantidade de sucos e refrigerantes é de 400 

ml por pessoa. 

 3.7 No Coffee Break Tipo II, a quantidade mínima de variedade de salgados, bolos, pão de queijo, 

sanduíche natural, canapés doces e salgados e salada de frutas é de 15 unidades por pessoa; e 

quantidade de sucos e refrigerantes é de 400 ml por pessoa. 

3.8 No almoço e jantar, deverá ser servido tipo buffet livre. 

 

Palmas-TO, 21 de março de 2017. 

 

Francisco da Chaga Saraiva Fernandes de Sousa 
Presidente da CPL 


