
Contato: Fone: Fax.:

e-mail:

CNPJ.:

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

Banco: Agência: conta:

Item Unid Qtd. Diárias Vl. Uni Total

1 SRV. 1 33

2 SRV. 1 33

3 SRV. 1 33

PERSONAGEM CARACTERIZADO COMO PAPAI

NOEL PARA ATUAÇÃO NA PRAÇA CÍVICA DE

GOIÂNIA/GO DURANTE O PERÍODO DE 04/12/2020 A

05/01/2021, DAS 19H ÀS 22H

- Detalhes do Figurino: gorro, calça e casaca em veludo

na cor vermelha, tom escuro, com detalhes em fita

bordada dourada e pelúcia branca nas extremidades.

Botões dourados. Barba e peruca compridos em

material sintéticos, com aparência mais natural possível.

Cinto e botas pretas. Luvas brancas em malha.

PERSONAGENS CARACTERIZADO DE RENA DE

PELÚCIA PARA ATUAÇÃO NA PRAÇA CÍVICA DE

GOIÂNIA/GO DURANTE O PERÍODO DE 04/12/2020 A

05/01/2021, DAS 19H ÀS 22H

- Detalhes do Figurino: cabeça com chifres feita de

isopor e espuma, revestida com pelúcia e veludo, com

marrom, com detalhes brancos. Macacão de pelúcia

marrom, com detalhes brancos na barriga. Patas

(dianteiras e traseiras) feitas com espuma e revestidas

com couro sintético na cor marrom escuro. Adereço no

pescoço em veludo vermelho e detalhes dourado, com

laço.

PERSONAGEM CARACTERIZADO COMO MAMÃE

NOEL PARA ATUAÇÃO NA PRAÇA CÍVICA DE

GOIÂNIA/GO DURANTE O PERÍODO DE 04/12/2020 A

05/01/2021, DAS 19H ÀS 22H

- Detalhes do Figurino: vestido longo em veludo na cor

vermelha, tom escuro com detalhes em fita bordada

dourada e pelúcia branca nas extremidades. Peruca

sintética, com aparência mais natural possível. Sapatos

pretos, estilo boneca. Luvas brancas em malha. Meia

calça. Avental branco.  

Lista de Produtos / Serviços

Produto / Serviço

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

Outros:

Inscrição Municipal:

                                                                                                                     CNPJ.: 02.106.664/0001-65

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

CONCEIÇÃO 3201-9464

conceicao.fernandes@ovg.org.br

Esta solicitação é válida até o dia: 18/11/2020

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:

Razão Social:

Inscrição Estadual:
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CASAL URSO - PERSONAGENS CARACTERIZADOS

DE SR. E SRA. URSO DE PELÚCIA PARA ATUAÇÃO

NA PRAÇA CÍVICA DE GOIÂNIA/GO DURANTE O

PERÍODO DE 04/12/2020 A 05/01/2021, DAS 19H ÀS

22H

- Detalhes dos Figurinos: cabeças feitas de isopor e

espuma, revestidas com pelúcia e veludo marrom e

detalhes em bege. Macacões de pelúcia na cor marrom.

Patas feitas com espuma e revestidas com pelúcia

marrom.

> Para Sr. Urso: gorro e roupa natalina com calça e

casaca em veludo vermelho, tom escuro e detalhes em

pelúcia branca.

> Para a Sra. Urso: gorro e vestido natalino em veludo

vermelho tom escuro e detalhes em pelúcia branca.

Laço branco no pescoço.

CASAL DE DUENDES - PERSONAGENS

CARACTERIZADOS DE SR. E SRA. DUENDE PARA

ATUAÇÃO NA PRAÇA CÍVICA DE GOIÂNIA/GO

DURANTE O PERÍODO DE 04/12/2020 A 05/01/2021,

DAS 19H ÀS 22H

 - Detalhes dos Figurinos:

> Para o Sr. Duende: chapéu e roupa feita em veludo

vermelho e verde, tons escuros; detalhes em fitas de

cetim e organza, bolas de isopor e cilindros sintéticos

para enchimentos; meia calça listradas de vermelho e

branco; luvas vermelhas de malha; peruca ruiva

encaracolada de material sintético; orelhas alongadas

de duende.

> Para a Sra. Duende: vestido de veludo vermelho e

verde, tons escuros, trabalhado com aplicações de

fitas, pedrarias, e flores e folhas de camurça; anágua de

organza verde; chapéu vermelho com enfeites

dourados; luvas vermelhas de malha e detalhe em

organza verde; meia calça listrada de vermelho e

branco; peruca ruiva curta encaracolada de material

sintético.
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BOLINHA DE NATAL VERMELHA - PERSONAGEM

NATALINO PARA ATUAÇÃO NA PRAÇA CÍVICA DE

GOIÂNIA/GO DURANTE OS PERÍODOS:

- DE 04/12/2020 A 06/12/2020, DAS 19H ÀS 22H;

- DE 11/12/2020 A 13/12/2020, DAS 19H ÀS 22H;

- DE 18/12/2020 A 20/12/2020, DAS 19H ÀS 22H;

- DE 25/12/2020 A 27/12/2020, DAS 19H ÀS 22H;

- DE 01/01/2021 A 03/01/2021, DAS 19H ÀS 22H;

- Detalhe dos Figurino: vestido com saia rodada feito

em veludo vermelho tom escuro com detalhe de pelúcia

branca no punho e na gola e aplicações de strass e

bolas de natal; avental em tecido de tapeçaria branco

com aplicação de fita bordada dourada na cintura e nas

laterais, contendo ½ bolas grandes de isopor revestidas

com lycra aplicadas na saia; adereço de cabeça com

formato de grande bola natalina em isopor revestido

com glitter nas cores vermelho e verde, com aplicação

de fita trabalhada e cabelos de lã vermelha; luvas

douradas de malha; meia calça vermelha.

CASAL BOLAS - PERSONAGENS

CARACTERIZADOS COM ROUPAS CONTENDO

BOLAS NATALINAS COLORIDAS PARA ATUAÇÃO

NA PRAÇA CÍVICA DE GOIÂNIA/GO DURANTE OS

PERÍODOS:

- DE 04/12/2020 A 06/12/2020, DAS 19H ÀS 22H;

- DE 11/12/2020 A 13/12/2020, DAS 19H ÀS 22H;

- DE 18/12/2020 A 20/12/2020, DAS 19H ÀS 22H;

- DE 25/12/2020 A 27/12/2020, DAS 19H ÀS 22H;

- DE 01/01/2021 A 03/01/2021, DAS 19H ÀS 22H;

 - Detalhes dos Figurinos:

> Para ELE: roupa em malha vermelha, tom escuro;

casaco em veludo vermelho tom escuro e aplicações na

vertical de fitas bordadas verde com dourado contendo

detalhe de pelúcia branca nos ombros e aplicações de

bolas de isopor revestidas com meias de seda coloridas

na barra; chapéu em veludo verde com fita dourada e

aplicações de bolas de isopor revestidas com meias de

seda coloridas; luvas vermelhas de malha, peruca ruiva

encaracolada de material sintético.

> Para a ELA: vestido de veludo vermelho tom escuro,

trabalhado com aplicações verticais de fitas bordadas

verde com dourado; contendo detalhe de pelúcia branca

nos ombros e aplicações de bolas de isopor revestidas

com meias de seda coloridas na barra; laço dourado

abaixo do decote frontal; chapéu em veludo vermelho

com fita dourada e aplicações de bolas de isopor

revestidas com meias de seda coloridas; luvas ¾

vermelhas de malha, peruca ruiva curta encaracolada

de material sintético. Meia calça vermelha.



8 SRV 1 15

9 SRV. 1 15
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Observação dos itens:

SR. NATALINO - PERSONAGEM NATALINO PARA

ATUAÇÃO NA PRAÇA CÍVICA DE GOIÂNIA/GO

DURANTE OS PERÍODOS:

- DE 04/12/2020 A 06/12/2020, DAS 19H ÀS 22H;

- DE 11/12/2020 A 13/12/2020, DAS 19H ÀS 22H;

- DE 18/12/2020 A 20/12/2020, DAS 19H ÀS 22H;

- DE 25/12/2020 A 27/12/2020, DAS 19H ÀS 22H;

- DE 01/01/2021 A 03/01/2021, DAS 19H ÀS 22H;

- Detalhes do Figurino: composto por camisa branca;

colete vermelho com aplicação de fitas bordadas

douradas; casaca em veludo vermelho tom escuro, com

aplicações verticais de fitas douradas, lapela no veludo

verde escuro e punhos em pelúcia branca; calça em

veludo verde escuro com aplicação de fita bordada

dourada com vermelho na lateral; sapato social preto;

luvas de malha branca; cartola em veludo vermelho e

cajado revestido com fitas verde, vermelha e dourada

com bolas natalina no topo

OLINHA DE NATAL VERDE - PERSONAGEM

NATALINO PARA ATUAÇÃO NA PRAÇA CÍVICA DE

GOIÂNIA/GO DURANTE OS PERÍODOS:

- DE 04/12/2020 A 06/12/2020, DAS 19H ÀS 22H;

- DE 11/12/2020 A 13/12/2020, DAS 19H ÀS 22H;

- DE 18/12/2020 A 20/12/2020, DAS 19H ÀS 22H;

- DE 25/12/2020 A 27/12/2020, DAS 19H ÀS 22H;

- DE 01/01/2021 A 03/01/2021, DAS 19H ÀS 22H;

- Detalhes do Figurino: vestido com saia rodada feito

em veludo verde tom escuro com detalhe de pelúcia

branca no punho e na gola e aplicações de strass e

bolas de natal; avental em tecido de tapeçaria branco

com aplicação de fita bordada dourada na cintura e nas

laterais, contendo ½ bolas grandes de isopor revestidas

com lycra aplicadas na saia; adereço de cabeça com

formato de grande bola natalina em isopor revestido

com glitter nas cores vermelho e verde, com aplicação

de fita trabalhada e cabelos de lã verde; luvas douradas

de malha; meia calça verde.

Total:

Observações do Fornecedor:

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entraga:

Nota Fiscal: Material:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços temáticos para animação do evento “Natal

do Bem” – Edição 2020, pelo período de 04 de dezembro de 2020 a 05 de janeiro de 2021, na Praça Cívica, das

19 às 22 horas, conforme TR.

Serviço:


