
Contato:

e-mail: eliada.goncalves@ovg.org.br

CNPJ.:

Contato:

Telefone:

Celular:

Endereço:

Banco:

LOTE
PERIODO E LOCAL 

PROGRAMADO
UNID QTD Vl. UNI Total

C.A.R.

TRINDADE

DE 25/06/22 A 04/07/22

ÀS MARGENS DA

RODOVIA DOS

ROMEIROS (GO – 060),

KM 9,5

UNID 300 MIL

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Lista de Produtos / Serviços

TOTAL:

Observação dos itens:

FAVOR LER as Especificações descritas  constam no Termo de Referência Nº 002/2022- GECEV (V3)

e-mail:

CEP.:

Outros:

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

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

DESCRIMINAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

OP.Conta:Agência:

Fone:  62 3201 9464 PROC.    202200058001380ELIADA

Nome Fantasia:

Razão Social:

Fabricação de, aproximadamente, 300 

mil pães do tipo ‘francês’ de 50 gramas, 

durante o período do evento e sob 

demanda da Contratante.

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após entrega dos produtos/serviços e emissão  válida do documento fiscal 

correspondente (nota fiscal, recibo ou equivalente), devidamente preenchido e  atestado pelo Gestor indicado pela OVG.

***As datas e locais poderão sofrer alterações conforme programação do Governo do Estado de Goiás.

7.1 LOTE 1 REFERENTE AO CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO - TRINDADE -  instalado às margens da Rodovia GO-060 (Rodovia dos Romeiros), 

na altura do Km 9,5;

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de panificação com 

fornecimento de mão de obra, maquinário e equipamentos necessários a execução dos 

serviços para atender aos visitantes dos Centros de Apoio ao Romeiro (C.A.R.) de 

Trindade, conforme condições constantes do Termo de Referência nº. 02/22-GECEV 

(V3), que é parte integrante deste edital.

Esta solicitação é válida até o dia:                                14/04/2022

O julgamento das propostas será o menor por "LOTE"

7. DO PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO DO SERVIÇO - consta no Termo de Referência nº 002/2022

7.3 Para o serviço referente ao Lote 1 a fabricação de pães deverá acontecer ininterruptamente durante os 10 dias do evento e de acordo com 

a demanda da Contratante, já que o atendimento do C.A.R. de Trindade não tem pausa dentro do período em que é realizado;

 7.2 - A montagem da estrutura para panificação referente ao Lote 1 deverá ser iniciada 10 (dez) dias antes do início do evento, devendo estar 

concluída/entregue até às 16 horas do dia anterior à abertura oficial do C.A.R. de Trindade, ao Gestor do Contrato, ou colaborador da OVG, 

indicado pela Diretoria, que acompanhará teste de funcionamento e produção nesta mesma data;

7.4 A desmontagem da estrutura de panificação referente ao Lote 1 deverá ser iniciada a partir das 13hs do último dia do evento e finalizada 

em até 02 (dois) dias úteis;

 Não será admitido neste processo a participação de fornecedor/prestador de serviços que se  relacionem com 

dirigentes que detenham poder decisório na OVG, bem como com os elencados no Art. 08-C da Lei 15.503/2005, 

estando a proponente de acordo com os termos do presente Termo de Referência, no encaminhamento da 

proposta comercial.

O pagamento será efetuado, através de transferência em conta corrente, devendo, portanto, os participantes informar banco, agência e 

nº de conta em sua proposta.

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entraga:
Nota Fiscal: Material: Serviço:

Observações do Fornecedor:

A contratada deverá fornecer garantia legal do objeto.

A conta bancária deverá ser de titularidade da Contratada.

Será emitido O contrato que terá vigência de 6 (seis) meses.

mailto:eliada.goncalves@ovg.org.br

