
EXTRATO DO CL-CPS Nº 003/2022 – JOSÉ ANTÔNIO FRANCA JÚNIOR - ME. 

 
A Organização das Voluntárias de Goiás - OVG torna público o Contrato de Locação 
com Prestação de Serviço nº 003/2022, firmado com a empresa JOSÉ ANTÔNIO FRANCA 
JÚNIOR - ME. (Processo nº 202200058000271) 
 
OBJETO: Constitui objeto deste instrumento a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviço de locação de 02 (duas) unidades de cabines sanitárias portáteis 
(banheiro químico) sob demanda, por evento, pelo período de 04 (quatro) meses, para 
atender aos colaboradores da OVG que trabalharão durante os eventos ‘Mutirões do 
Governo de Goiás’, a serem realizados pelo Governo do Estado de Goiás, em Goiânia e 
Região Metropolitana, de acordo com as especificações e descrições constantes do Termo 
de Referência nº 007/2022 (000027926495) e Edital nº 25/2022-GAPS (000027934253). 
 
VALOR DO CONTRATO: A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA sob demanda o valor 
total de até R$ 9.720,00 (nove mil, setecentos e vinte reais), referentes a locação de 02 
(duas) unidades de banheiro químico por evento, conforme valores constantes da Cláusula 
Primeira (planilha item 1.3 letra ‘c’), pelo período de 04 (quatro) meses, para atender aos 
colaboradores da OVG que trabalharão durante os eventos do Mutirão Social, realizados 
pelo Governo do Estado de Goiás. 
 
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 SEAD 
(Secretaria de Estado de Administração), conforme Despacho nº 253/2022-DIAF 
(000027707291). 
 
DA VIGÊNCIA: Este contrato terá vigência por 04 (quatro) meses, contados a partir da sua 
assinatura, devendo ser publicado no site da OVG/portal da transparência, podendo ser 
prorrogado de acordo com o Regulamento de Compras da OVG, mediante justificativa 
prévia e no interesse exclusivo da CONTRATANTE. 
 
SIGNATÁRIOS: 
Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado - Diretora Geral – OVG 
Thomas Marcelo e Silva - Diretor Administrativo-Financeiro - OVG 
José Antônio Franca Júnior – Representante legal da Empresa Contratada  

 


