
   EXTRATO DO CPS-CF N° 017/2022 – SL PISCINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS 

EIRELI. 

A Organização das Voluntárias de Goiás-OVG torna público o Contrato de Prestação de 
Serviços com Fornecimento nº 017/2022 com a empresa SL PISCINAS COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI (Processo SEI nº 202200058000385). 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços continuados de limpeza, 
desinfecção, conservação, manutenção das piscinas nas Unidades da OVG. Tais serviços 
incluem: tratamento físico/químico, aspiração, filtragem, remoção de folhas e resíduos sólidos 
em suspenção por meio de equipamentos adequados fornecidos pela contratada, escovação 
das paredes das piscinas e rejuntes, limpeza do cesto do skimmer, limpeza das bordas, 
corrimão e escadas de acesso às piscinas com produtos de limpeza específicos para usos em 
piscinas, cloração, medição de pH e ppm, limpeza das capas das piscinas.                                        
 
VALOR DO CONTRATO: A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo objeto do presente 
Contrato, o valor mensal de até R$ 8.827,00 (oito mil, oitocentos e vinte e sete reais), 
perfazendo o valor total de até R$ 105.924,00 (cinto e cinco mil, novecentos e vinte e quatro 
reais), referente aos 12 (doze) meses de vigência. 
 
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 SEGPLAN 
(Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento), atualmente SEAD (Secretaria de Estado de 
Administração), conforme Despacho nº 184/2022 – DIAF (000027352940). 
 
DA VIGÊNCIA: Este contrato terá vigência por 12 (doze) meses, contados a partir de 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 Oliveira Caiado – Diretora Geral – OVG 
- Thomas Marcelo e Silva – Diretor Adm. e Financeiro - OVG 
- Luciana de Faria Mesquita Teles - Representante Legal da Empresa Contratada. 

 


