
EXTRATO DO CPS-CF 011/2019 – GOIÁSLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA 

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

Prestação de Serviço com Fornecimento nº 011/2019 com a empresa GOIÁSLIMP 

SERVIÇOS GERAIS LTDA (Processo nº 403157/2019)  

 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de conservação, 

limpeza predial, lavanderia, recepção, portaria e jardinagem da OVG, sendo Sede e 

Unidades, por um período de 12 (doze) meses. 

 
VALOR DO CONTRATO: A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela prestação 

dos serviços, o valor total mensal de até R$ 190.982,51 (cento e noventa mil 

novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos), perfazendo o total anual 

de até R$ 2.291.790,12 (dois milhões duzentos noventa e um mil, setecentos e 

noventa reais e doze centavos) e, eventualmente, sempre que necessário, o valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais), por auxiliar de serviços gerais, totalizando o valor anual 

de até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por 

diária de recepcionista, totalizando o valor anual de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

e o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por diária de jardineiro, totalizando o valor 

anual de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

 
FONTE DE RECURSO: Os recursos Financeiros para pagamento do objeto do 

presente contrato são oriundos do Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria de 

Estado de Administração - SEAD, conforme autorização da Diretoria Administrativa 

Financeira, às fls. 47 dos autos. 

DA VIGÊNCIA: Este contrato terá vigência por 12 (doze) meses, contados a partir da 

sua assinatura, devendo ser publicado no site da OVG/portal da transparência, 

podendo ser prorrogado de acordo com o item 15.5 do Regulamento de Compras da 

OVG, 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   

Valéria Gomides Pinto Sampaio - Representante Legal da Empresa Contratada 

 


