
Contato: Fone: Fax.:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: Conta:

Qtde 

Vagas

Vr. Estimado 

Venda

(         ) (         )

CNPJ.: 02.106.664/0001-65

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

JULIANA (62) 3201-9387

juliana.ferreira@ovg.org.br

Esta solicitação é válida até o dia: 18/11/2019

ÁREA FORNECEDOR
Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:

Razão Social:

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Outros:

Importante: Os dados BANCÁRIOS são necessários tanto no ORÇAMENTO quanto na NOTA FISCAL, pois a partir de agora só 

realizaremos pagamento por meio de depósito bancário.

Lista de Produtos / Serviços

Seleção

Total:
Observação dos itens:

Será cobrado um valor pela cessão do espaço por todo o período do Evento Natal do Bem 2019 – 1ª Etapa, ou seja, de 05 

a 25/12/2019. Tendo sido o mesmo definido no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) levando-se em 

consideração os custos da OVG com a presente cessão. Pagamento após a seleção pela comissão. 

Maiores especificações e detalhamento da seleção se encontra no Termo de Referência 113/2019;

Os 04 (quatro) quiosques serão divididos dentre as seguintes especialidades culinárias, sendo um quiosque por 

especialidade, a fim de garantir a variedade dos alimentos no evento:

a)        Pizzas (Pizzas de sabores diversos - vendidas por fatia ou inteiras);

b)        Salgados (Ex.: Empadão goiano, empadas tradicionais, tortas salgadas, esfirras, crepe suíço, etc.);

c)         Pamonhas e derivados do milho (Ex.: Pamonha de sal, pamonha doce, cural, chica doida, pamonha assada, bolo 

de milho, etc.);

d)        Doces (Ex.: Bolo no pote, bombons, tortas doces, brigadeiros, etc).

O horário previsto para o funcionamento da Praça de Alimentação será das 18 às 22 hs, durante todos os dias do Evento 

(de 05 a 25/12/2019) na Praça Cívica de Goiânia/GO, sendo que os Cessionários poderão abrir os quiosques a partir das 

17hs para a organização, limpeza, forração e montagem das mesas.

 A OVG disponibilizará a estrutura dos quiosques de forma padronizada no tamanho de 3,0m x 3,0m (sendo 2,5m de 

altura) montadas na Praça de Alimentação do Evento, embaixo de uma tenda do tipo ‘galpão’, com tamanho 20m x 20m 

conforme projeto do evento. Cada quiosque contará com uma caixa de água instalada, com capacidade de 

armazenamento de 250 litros, que será abastecida apenas 1 (uma) uma vez ao dia.

Os interessados em participar da seleção deverão apresentar proposta contendo descritivo dos pratos/produtos 

alimentícios que deseja comercializar, bem como preço estimado da venda de cada prato/produto pronto, incluso 

descartáveis e demais itens necessários.

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:

Nota Fiscal: Material: Serviço:
Observações do Fornecedor:

Seleção de interessados (pessoas físicas ou 

jurídicas) que atuam no ramo alimentício, 

objetivando o preenchimento de 04 (quatro) vagas, 

para a comercialização de alimentos no Evento 

Natal do Bem 2019 – 1ª Etapa a ser realizado na 

Praça Cívica de Goiânia, de 05/12/19 a 25/12/19.

4 vagas

Produtos / Pratos

Pizzas 

Crepes e Salgados

Pamonhas e 

derivados de milho

Tortas e Doces

Valor pela Cessão 

do Espaço

R$1.500,00

R$1.500,00

R$1.500,00

R$1.500,00

mailto:juliana.ferreira@ovg.org.br
mailto:juliana.ferreira@ovg.org.br
mailto:juliana.ferreira@ovg.org.br
mailto:juliana.ferreira@ovg.org.br
mailto:juliana.ferreira@ovg.org.br
mailto:juliana.ferreira@ovg.org.br
mailto:juliana.ferreira@ovg.org.br
mailto:juliana.ferreira@ovg.org.br
mailto:juliana.ferreira@ovg.org.br

