
EXTRATO DO CPS Nº 008/2019 – J.L. MACHADO CONSULTORES E AUDITORES S/S  

 
A Organização das Voluntarias de Goiás- OVG torna público o Contrato de 
Prestação de Serviços nº 008/2019 com a empresa J.L. MACHADO CONSULTORES 
E AUDITORES S/S (Processo nº 403082/2019)  
 
OBJETO: Contratação de empresa para serviços de auditoria externa independente 
sobre as demonstrações contábeis da OVG, durante um período de 12 (doze) meses, 
contados a partir do vencimento do Contrato atual vigente (CPS 014/2014), em 
28/08/2019, com apresentação de Relatório com emissão de Parecer de Auditoria 
sobre as contas do exercício de 2019, conforme especificações constantes no 
Formulário de Pedido nº 1 da Coordenadoria de Apoio Contábil –CAC, às fls. 02, bem 
como no Termo de Referência nº 025/2019-I e com o descrito nos autos do Processo 
nº 2019/403082.  

VALOR DO CONTRATO: A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo objeto do 
presente Contrato, o valor total de R$ 22.900,00 (vinte e dois mil e novecentos), o qual 
será pago em 12 (doze) parcelas iguais. 

FONTE DE RECURSO: Os recursos financeiros para pagamento do objeto do presente 
contrato, serão oriundos do Contrato de Gestão nº 001/2011, celebrado com a antiga 
SEGPLAN (Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento), atualmente denominada 
SEAD (Secretaria de Estado de Administração). 

DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contados a partir da 
assinatura do Contrato, devendo ser publicado no site da Transparência da OVG, 
podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, através de assinatura de 
Termo Aditivo, de acordo com a necessidade e interesse da Contratante, desde que 
comprovada a vantajosidade da renovação, nos termos do item 15.6 do Regulamento 
de Compras da OVG. 

 
SIGNATÁRIOS: 
Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado – Diretora Geral - OVG 
Wellington Matos de Lima – Diretor Administrativo/Financeiro - OVG   
Hildebrando Cesar Dias Machado - Representante Legal da Empresa Contratada   

 


