
EXTRATO DO CPS – CF Nº 023/2019 – FÊNIX AMBIENTAL ENGENHARIA EIRELI  

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

Serviços com Fornecimento nº 023/2019 com a empresa FÊNIX ENGENHARIA EIRELI 

(Processo nº 403779/2019)  

 

OBJETO:  Contratação de empresa qualificada e capacitada para fornecer mão de obra 

especializada, materiais, ferramentas, máquinas e equipamentos necessários para executar 

os serviços de manutenção preventiva/corretiva e construção predial para atender a Sede e 

as Unidades da Organização das Voluntárias de Goiás – OVG, pelo período de 12 (doze) 

meses, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG e especificações 

constantes no Termo de Referência nº 065/2019. 

 

VALOR DO CONTRATO: A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo objeto do 

presente Contrato, o valor anual estimado de até R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), 

sendo pagos apenas os serviços, materiais e mão-de-obra executados demandados. Os 

serviços demandados seguirão, como forma de mensuração principal, o Relatório Sintético de 

Composições – Obras Civis Desonerada (tabela vigente), elaborado pela GOINFRA – GO e 

em seu faturamento deverão ser respeitados os valores apresentados na referida tabela, bem 

como a aplicação do percentual de 13,11% (treze virgula onze por cento) de desconto ofertado 

pela empresa contratada. 

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 autorizado pela Diretoria Administrativa/ Financeira da 

OVG, às fls. 02 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   

Antônio José Batista - Representante Legal da Empresa Contratada  

 


