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PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO Nº 02/2018 

O SESCOOP/TO torna público a retificação ao edital referente ao Pregão Nº 02/2018 conforme 

abaixo:  

 No Anexo I ao edital – Termo de Referência, Item 3.1, Página n.º 16.  
 
Onde se lê:  
 

IT QTD  DESCRIÇÃO 
PREÇO 

MÉDIO POR 
PESSOA 

PREÇO 
MÉDIO 
TOTAL 

1 2150 

Coffee Break Tipo I – suco de frutas (2 tipos); 
refrigerante normal e light (2 tipos); e no mínimo 5 
tipos de variedade do cardápio. Deverá estar incluso: 
todos os materiais necessários: cestas, bandejas, 
guardanapos, copos descartáveis talheres e etc. 
A ser entregue em local indicado pelo SESCOOP/TO. 

  

2 280 

Coffee Break Tipo II – suco de frutas (2 tipos); 
refrigerante normal e light (2 tipos); e no mínimo 7 
tipos de variedade do cardápio. 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. 

  

3 300 

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. 

  

4 100 

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. 
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Leia-se: 
 

IT QTD  DESCRIÇÃO 
MÉDIA P/ 
PESSOA 

MÉDIA 
TOTAL 

1 2150 

Coffee Break Tipo I – suco de frutas (2 tipos); 
refrigerante normal e light (2 tipos); e no mínimo 5 tipos 
de variedade do cardápio. Deverá estar incluso: todos 
os materiais necessários: cestas, bandejas, 
guardanapos, copos descartáveis talheres e etc. 
A ser entregue em local indicado pelo SESCOOP/TO. 

 R$ 23,96   R$ 51.528,33  

2 280 

Coffee Break Tipo II – suco de frutas (2 tipos); 
refrigerante normal e light (2 tipos); e no mínimo 7 tipos 
de variedade do cardápio. 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. 

 R$ 31,30   R$ 8.764,00  

3 300 

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. 

 R$ 53,47   R$ 16.042,50  

4 100 

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. 

 R$ 62,22   R$ 6.222,50  

 
 
 

Palmas - TO, 23 de março de 2018. 

 
Francisco da Chaga Saraiva Fernandes de Sousa 

Presidente da CPL 


