
Contato: Fone: 3201-9387

e-mail:

CNPJ. OU CPF 

Contato:

Telefone: e-mail:

Celular:

Endereço: CEP.:

  Os 09 (nove) espaços serão divididos dentre as seguintes especialidades culinárias, sendo um 

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

  a. Pizzas (com sabores diversos incluindo, no mínimo, 1 (uma) opção vegetariana - vendidas 

por fatia ou inteiras);

 b. Hamburguers (com sabores diversos);

 c. Espetinho (com tipos de carnes diversos e incluindo, no mínimo, 1 (uma) opção de queijo – 

vendidos com e sem acompanhamentos/guarnições);  

 d. Pastel (com recheios diversos);

 e . Buffet de Massas (incluindo opção sem glúten);

 f. Pamonha e derivados do milho (Ex.: Pamonha de sal, pamonha doce, cural, chica doida, 

pamonha assada, .bolo de milho, etc.);

g. Doces (podendo ser: Bolos no pote, tortas, bombons, espetinho de frutas com calda de 

chocolate, etc.);

 h .Hot Dog;

 i. Milkshakes e/ou sorvetes.

DAS ESPECIALIDADES CULINÁRIAS  A OFERECER ATRAVÉS DE FOOD TRUCK 

SELEÇÃO DE INTERESSADOS NA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO NATAL DO BEM – EDIÇÃO 2021,

COM A INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA DE LANCHONETE MÓVEL (TIPO FOOD TRUCK) PARA A

VENDA DE ALIMENTOS, EM ÁREA EXTERNA NO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER

(CCON) - GOIÂNIA/GO, ENTRE OS DIAS 01 A 26 DE DEZEMBRO/21, conforme condições e

especificações contidas no termo de referência nº. 013/21

Razão Social:

Esta solicitação é válida até o dia: 18/11/2021

INTERESSADO 
Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:

         Organização das Voluntárias de Goiás - OVG - CNPJ.: 02.106.664/0001-65

PROPOSTA

Maria Conceição :202100058004242

conceicao.fernandes@ovg.org.br

Processo nº:

Observação dos itens:

 - Maiores especificações e detalhamento da seleção se encontra no Termo de Referência

 - A empresa deverá apresentar  proposta contendo descritivo dos pratos/produtos alimentícios que 

deseja comercializar, bem como foto e preço estimado da venda de cada prato/produto do cardápio, 

incluso descartáveis e demais itens necessários e descritivo (medidas, utensílios utilizados,…) e fotos 

da estrutura da lanchonete móvel.

- Será cobrado um valor pela participação durante todo o período do Evento Natal do Bem –

Edição 2021, ou seja, de 01 a 26/12/2021. Tendo sido o mesmo definido no valor de R$ 1.500,00

(um mil e quinhentos reais), exceto para o caso de food bike que será no valor de R$ 750,00

(setecentos e cinquenta reais), levando-se em consideração os custos despendidos pela OVG

com a elaboração, confecção, aquisição e montagem/desmontagem que compõem a Praça de

Alimentação do referido evento 
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DA ESPECILIDADE CULINÁRIA A OFERECER ATRAVÉS DE FOOD TRUCK: ANOTAR AQUI. 


