
   EXTRATO DO CPS 032/2019 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 

A Organização das Voluntarias de Goiás- OVG torna público o CPS nº 032/2019 com a 

empresa TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA (Processo SEI nº 201900058001719).  

OBJETO: Constitui objeto deste instrumento a contratação de empresa especializada na 

prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento de combustíveis, através de 

sistema de cartão magnético com microchip e/ou trilha magnética, bem como 

gerenciamento e administração de despesas de manutenção automotiva em geral 

(preventiva e corretiva), por meio de sistema informatizado, com fornecimento de peças, 

componentes, acessórios, produtos, serviço mecânicos de toda ordem, elétricos, 

lanternagem, pintura, lavagem, tapeçaria, troca e reparos de pneus, alinhamento, 

balanceamento, por meio de rede de oficinas e centros automotivos credenciados e 

disponibilizadas com implantação e operação de sistema informatizados e integrado de 

gestão de frota, para atender os veículos, moto/equipamentos da OVG, no período  de 12 

meses. VALOR DO CONTRATO: A CONTRATANTE pagará á CONTRATADA, pelo 

objeto do presente Contrato, o valor total de até R$ 500.00,00 (quinhentos mil reais). 

FONTE DE RECURSO:  Recursos 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 vigência por 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 de OVG. 

SIGNATÁRIOS:  

Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado – Diretora Geral – OVG 

Wellington Matos de Lima – Diretor Administrativo/Financeiro – OVG 

João Batista Rodrigues – Diretor Presidente – TRIVALE 

Caio Augusto faria Pajaro – Diretor de Produtos - TRIVALE  

 


