
EXTRATO DO CPS Nº 003/2019 - VENUS FAGUNDES CHAVES CARDOSO 

 
A Organização das Voluntarias de Goiás- OVG torna público o Contrato de Prestação de 

Serviços com VENUS FAGUNDES CHAVES CARDOSO (Processo Nº 201900058001667)  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA-Objeto: O presente instrumento tem por objeto a contratação de mão de 

obra de profissional qualificado para reforma, montagem e desmontagem de decoração natalina do 

projeto Natal do Bem – Edição 2019, 1ª Etapa – na Praça Cívica de Goiânia/Go. A CONTRATADA 

deverá fazer reparos, costuras, troca de peças, pinturas de bonecos, montagem e decoração 

conforme projeto e orientações a serem fornecidas pela Gerência Estratégica de Cerimonial e 

Eventos – GECEV e arquiteto responsável, com utilização das peças e estruturas da OVG, sendo: 03 

Camelos em tecido com aproximadamente 1,64 de altura; 01 Camelo em tecido com 

aproximadamente 1,27 de altura;  14 Ovelhas em tecido com aproximadamente 57 cm de altura; 02 

Vacas em tecido com aproximadamente 1,05 de altura; 06 Pinguins em tecido com aproximadamente 

99 cm de altura;  06 Bonecos de Neve em tecido com aproximadamente 1,62 de altura; 10 Bonecos 

de Neve em tecido com aproximadamente 1,20 de altura; 07 Papai Noel em tecido com 

aproximadamente 1,70 de altura; 01 Escada revestida em carpete vermelho, com três degraus de 

aproximadamente 58 cm de altura e 90 cm de largura; 02 Guirlandas revestida de festão verde com 

aproximadamente 2,43 de altura; 02 Guirlandas revestida de festão verde com aproximadamente 1,57 

de altura; Montagem da decoração da Aldeia; Decoração de 02 (duas) estruturas metálicas para 

árvores de natal de 8m de altura; Decoração de 08 (oito) estruturas metálicas para árvores de natal 

de 6m de altura; Decoração de aproximadamente 12 (doze) árvores naturais dos jardins frontais do 

Palácio das Esmeraldas; Montagem e decoração da Casa do Papai Noel instalada embaixo da tenda, 

conforme projeto; Decoração de 04 (quatro) Presépios instalados embaixo das tendas; 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO:  Fica ajustado que a CONTRATADA receberá pelos 

serviços prestados o valor total bruto de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e líquido na ordem 

de R$ 30.420,28 (trinta mil, quatrocentos e vinte reais e vinte e oito centavos), conforme descrição 

das retenções dos tributos. 

 

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

oriundos do Contrato de Gestão nº 001/2011, celebrado com a SEAD (Secretaria de Estado de 

Administração), conforme indicação do despacho nº 028/2019 da Diretoria Administrativa/Financeira 

e Gerência Financeira da OVG dos autos 

 

DA VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência por 90 (noventa) dias, a partir de sua assinatura em 08 de 

novembro de 2019.  

 
SIGNATÁRIOS: 
Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado – Diretora Geral/OVG 
Wellington Matos de Lima - Diretor Administrativo/Financeiro - OVG 
Venus Fagundes Chaves Cardoso – Contratada  
 

 


