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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS
 
 
 

ANEXO NºA/2021 - GCG- 18240

 

TERMO DE PARTICIPAÇÃO

 
Declaro para os devidos fins que a/o (identificação do órgão) adere ao processo licitatório para Registro de Preços deste objeto e nos valores
estimados abaixo.
 
Declaro ainda que concordo com o Termo de Referência encaminhado e que todos os atos do Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços,
subsequentes a esta anuência, ficam desde já ratificados, salvo aqueles que alterem substancialmente o objeto, o quantitativo e o Termo de
Referência.

Em atendimento a Instrução Técnica nº 334/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, solicitamos justificativa das quantidades
pretendidas pelos Órgãos.

Todas as dúvidas referentes ao preenchimento deste Termo de Participação e referentes ao Termo de Referência poderão ser sanadas junto à
Gerência de Produção Sustentável e Agricultura Familiar, pelos telefones: (62) 3201-8963 / 8965.

Deverão ser preenchidos os quantitativos dos itens dispostos na planilha abaixo.

A falta de informações no preenchimento deste Termo de Participação poderá acarretar na sua não aceitação.

Objeto: Aquisição de barracas (Tipo: Feira Livre) com vistas a melhoraria da apresentação e proteção de alimentos comercializados por
produtores familiares, conforme quantidade, condições e especificações constantes no Termo de Referência.
 

Item Descrição Unidade de Medida Quantidade

1

1. Barraca (Tipo - Feira Livre):
1.1. Dimensões: 2,00 x 1,5 x 2,00 metros (comprimento x largura x altura); 
1.2. Matéria prima: confeccionado através de tuchos (desmontável), estrutura
tubular em aço galvanizado; mínimo de 1” e 7/8”, com cobertura em duas águas e
beiral frontal de 0,50 metros; 
1.3. Balcão/bancada superior de 0,70 x 2,00 m a 0,90 metros de altura com 03
divisões, com fundo em tela galvanizada com malha de 0,02 metros e fio no mínimo
nº 12. 
Suporte inferior com dois tubos transversais a 0,15 metros abaixo da bancada; 
1.4. Proteção nas duas laterais e frente até a altura da bancada (0,90 metros) e
cobertura em lona, ambas listradas verticalmente nas cores verde e branco do tipo
emborrachada com espessura mínima de 0,4 mm, base de PVC com trama interna
em nylon com furo ilhós, para instalação e resistência a ruptura até 200,00 kg/m,
anti-mofo, anti-raio U.V. antichama; 
1.5.Lona personalizada (listrada verticalmente nas cores verde e branco), bem
como com um total de 6 logomarcas (Estado/órgãos/entidades) na parte frontal da
bancada; 
1.6. Sacola em lona encerada para guarda e transporte da estrutura após
desmontagem;
1.7. Manual simplificado de montagem.

Und.  
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Elaborado por:

 

__________________________________
Assessor

Aprovado por:

 

_______________________________
Gerente

 

Documento assinado eletronicamente por TIAGO FREITAS DE MENDONCA, Secretário (a) de Estado, em 25/06/2021, às 15:20,
conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000021581982 e o código CRC 613BDA13.
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