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Processo nº:

Esta solicitação é válida até o dia: 26/11/2021

INTERESSADO 
Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:

Razão Social:

DA ESPECIALIDADE CULINÁRIA OFERTADA E VALORES

Seleção de interessados na participação no Evento Natal do Bem – Edição 2021, que acontecerá

entre os dias 01 a 26/12/2021, com a instalação temporária de lanchonete móvel (tipo food truck),

por período determinado, em área externa no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) -

Goiânia/GO, conforme condições e especificações abaixo.

Observação dos itens:

Das especializadades de interesse pela OVG: a)Pizzas; b) Hamburguers; c) Espetinhos; d) Pastel; e)

Buffet de Massas; f) Pamonha e derivados do milho (Ex.: Pamonha de sal, pamonha doce, cural, chica

doida, pamonha assada, bolo de milho, etc.); g) Doces 1 (podendo ser: bolos no pote, churros,

milkshakes, sorvetes, chocolates diversos, e outras variedades aprovadas pela OVG); h) Doces 2

(podendo ser: bolos no pote, churros, milkshakes, sorvetes, chocolates diversos, e outras variedades

aprovadas pela OVG); i) Hot Dog; j) Crepes. Maiores especificações e detalhamento da seleção

encontra-se no Termo de Referência Nº 013/2021- (VERSÃO II). ENVIAR FOTO DA COMIDA E DA

ESTRUTURA DO FOOD TRUCK 

 - Não será cobrado do selecionado, qualquer taxa de custo do espaço oferecido no CCON. 
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OBSERVAÇÕES: 

 A estrutura das lanchonetes móveis deverá ser caracterizada pelo veículo (e deverão estar em boas 

condições de uso, boa aparência, sem ferrugem/descascados aparentes) e deverá apresentar as 

seguintes características, exceto no caso de food bike:  a)Porta de acesso/janela de atendimento e 

circulação de ar;

b) Possuir no máximo as seguintes dimensões: 6,5 metros de comprimento, 2,5 metros de largura e 2,5 

de altura;  c) Para os que são equipados com reservatório de água (OVG disponibilizará torneira para 

abastecimento de água), este deverá ser revestido de materiais que não comprometam a qualidade da 

água, conforme legislação específica.  d) Sistema elétrico: a OVG disponibilizará acesso à energia 

elétrica. As empresas selecionadas deverão atender à legislação sanitária vigente na manipulação de 

alimentos, conforme RDC   - O horário previsto para o funcionamento da Praça de Alimentação será das 

18 às 23 hs, durante todos os dias do Evento (de 01 a 26/12/2021) no CCON de Goiânia/GO, devendo 

as lanchonetes estarem abertas e funcionando para atendimento ao público dentro desse horário. Os 

Participantes poderão abrir as lanchonetes a partir das 17hs para a organização, limpeza, preparação e 

montagem das mesas.                                                                                                                                                              

- Dentro das lanchonetes móveis apenas será permitido o uso de forno de micro-ondas, fogão elétrico ou 

a gás, forno elétrico ou a gás, chapa elétrica ou a gás, churrasqueira elétrica e fritadeira elétrica, sendo 

vedada a utilização de churrasqueiras, fogões, chapas, fornos ou outros equipamentos a brasa;


