
EXTRATO DO CF 009/2019 – A EFICAZ COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

GRÁFICOS LTDA - EPP 

 
A Organização das Voluntarias de Goiás- OVG torna público o Contrato de Fornecimento nº 
009/2019 com a empresa A EFICAZ COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP 
(Processo nº401424/2018)  
 
OBJETO: Contratação de empresa para confecção de bordados para os bolsos frontais das bolsas 

que serão doadas juntamente com os kits de enxovais para recém-nascidos, conforme especificações 

constantes abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO E 

CARACTERÍSTICA 

UNI QTD.   VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR      

TOTAL 

   01 Bordado em tecido de nylon 600 – 

logomarca da OVG. 
Peça 1.800 R$ 2,51                    R$ 4.518,00 

   02 Bordado em tecido de nylon 600 – 

logomarca do Estado de Goiás 
Peça 1.800 R$ 2,72  R$ 4.896,00 

                           VALOR TOTAL ...............................R$ 9.414,00 

Especificações: 

• Item 01: Bordado em tecido de nylon 600 – logomarca da OVG: conforme indicação 

da OVG, nas cores oficiais e no tamanho de 6x6cm; 

• Item 02: Bordado em tecido de nylon 600 – logomarca do Estado de Goiás: conforme 

logomarca indicada pela OVG, no tamanho de 8x5 cm. 

OBS: As logomarcas poderão sofrer alterações durante a vigência da contratação. 

Parágrafo Único – A alteração do presente contrato será admitida nas condições preconizadas no 

Regulamento próprio da CONTRATANTE e/ou legislação correlata. 

FONTE DE RECURSO: Os recursos Financeiros para pagamento do objeto do presente contrato são 

oriundos do Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria de Administração - SEAD. 

VALOR DO CONTRATO: A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento e prestação 

de serviço o valor unitário do item 01, R$ 2,51 (dois reais e cinquenta e um centavo) valor unitário 

do item 02, R$ 2,72 (dois reais e setenta e dois centavos) sendo o valor total de R$ 9.414,00 (nove 

mil e quatrocentos e quatorze reais). 

DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato será de 90 (noventa) dias, contados da assinatura 

do contrato, podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa prévia e no interesse 

exclusivo da CONTRATANTE. 

SIGNATÁRIOS: 
Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado – Diretora Geral - OVG 

Wellington Matos de Lima – Diretor Administrativo/Financeiro - OVG   

Gildene Gomes de Lima Ferreira - Representante Legal da Empresa Contratada 

 


