
EXTRATO DO CPS-CL Nº 013/2022 – AT+G PRODUÇÕES LTDA-ME. 

 
A Organização das Voluntárias de Goiás - OVG torna público o Contrato de Prestação 
de Serviço com Locação com nº 013/2022, firmado com a empresa AT+G PRODUÇÕES 
LTDA-ME. (Processo nº 202200058000384) 
 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a contratação de empresa especializada 
em transmissão de live streaming para prestação de serviços de Direção, Produção, 
Transmissão, Integração de Sinais, Iluminação, Sistema de Áudio e Cenografia, com 
experiência comprovada no segmento, dentro dos padrões técnico-operacionais e de 
produção para transmissão ao vivo via web nas plataformas digitais da Organização das 
Voluntárias de Goiás - OVG, bem como gravação da live, atendendo à solicitação da 
Gerência de Gestão de Bolsas de Estudos, conforme especificação contida no Termo de 
Referência Nº 004/2022-GGBE (000027487171) e Edital nº 017/2022 – GAPS 
(000027508334). 
 
VALOR DO CONTRATO: A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo objeto do 
presente Contrato, a importância total de até R$ 125.797,75 (cento e vinte e cinco mil, 
setecentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos), em conformidade com 
a proposta apresentada pela CONTRATADA (000028041916). 
 
FONTE DE RECURSOS: Os recursos financeiros para pagamento do objeto do presente 
contrato serão oriundos do Contrato de Gestão nº 001/2011, celebrado com a Secretaria 
de Estado de Administração – SEAD, conforme Despacho nº 48/2022 – DIGER dos autos 
(000027409592). 
 
DA VIGÊNCIA: Este contrato terá vigência de 03 (três) meses, a partir da assinatura do 
presente termo, podendo ser prorrogado, mediante justificativa prévia e no interesse 
exclusivo da CONTRATANTE. 
 
SIGNATÁRIOS: 
Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado - Diretora Geral – OVG 
Jeane de Cássia Dias Abdala Maia - Diretora de Ações Sociais e Diretora Administrativa-
Financeira em substituição - OVG 
Maria Cristina Rodrigues Troncoso Guimarães – Representante legal da Empresa 
Contratada  
Anselmo Troncoso Guimarães - Representante legal da Empresa Contratada 

 


