
EXTRATO DO CL-CPS Nº 005/2022 – LD EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS 

LTDA. 

 
A Organização das Voluntárias de Goiás - OVG torna público o Contrato de Locação 
com Prestação de Serviço nº 005/2022, firmado com a empresa LD EQUIPAMENTOS 
PROFISSIONAIS LTDA. (Processo nº 202200058001791) 
 
OBJETO: Constitui objeto deste instrumento a contratação de empresa especializada para 
locação de tendas, sob demanda, pelo período de 12 (doze) meses, incluindo montagem, 
desmontagem e manutenção, com fornecimento de ART, para os eventos com a Unidade 
Móvel da OVG, a serem realizados no Estado de Goiás, conforme especificações contidas 
no Termo de Referência nº 017/2022 – CSG (000029341045) e Edital nº 53/2022-GAPS 
(000029524433). 
 
VALOR DO CONTRATO: A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo objeto do 
presente contrato, o valor unitário de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) por tenda, 
bem como o valor de R$ 5,10 (cinco reais e dez centavos) por Km. Sendo assim, 
considerando a realização de 36 (trinta e seis) eventos no Estado de Goiás, bem como, a 
estimativa de 15.000 Km, pelo período de 12 (doze) meses, a CONTRATANTE pagará o 
importe total de até R$ 134.100,00 (cento e trinta e quatro mil e cem reais), conforme 
proposta da CONTRATADA (000030110730). 
 
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 antiga 
SEGPLAN (Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento), atualmente denominada 
SEAD (Secretaria de Estado de Administração). 
 
DA VIGÊNCIA: Este contrato terá vigência de 12 (doze) 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 
Leonardo Henrique Figueiredo Diniz – Representante legal da Empresa Contratada  

 


