
   EXTRATO DO CPS-CF N° 035/2022 – SOLUÇÃO MÁQUINAS COMÉRCIO 

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. 

A Organização das Voluntárias de Goiás-OVG torna público o Contrato de Prestação de 
Serviços com Fornecimento nº 035/2022 com a empresa SOLUÇÃO MÁQUINAS 
COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 
(Processo SEI nº 202200058002083). 
 
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a prestação de serviços continuados de 
manutenção preventiva e corretiva em máquinas de costura (reta, overlock, galoneira, 
pespontadeira, ZIG-ZAG (Rechilieu)); Ajur; máquinas de corte (com faca vertical, a disco e viés); 
máquina de bater botões elétrica; prensa térmica; seladora de pedal; ferros de passar 
roupas industriais; máquinas de bordar industrial computadorizadas, de 4 e 6 cabeças e uma 
máquina de corte a laser, cujos equipamentos estão instalados nas Unidades e Sede da OVG, 
de acordo com as especificações constantes no item 3 do Termo de Referência nº 019/2022-
CSG (000029861432), incluindo seu Anexo 01 (000029861439), e demais condições 
estabelecidas, conforme tabelas expostas no mencionado contrato.                                        
 
VALOR DO CONTRATO A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo objeto do presente 
Contrato, a importância total de R$ 195.700,00 (cento e noventa e cinco mil e setecentos 
reais), em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA (000031214601). 
 
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 Secretaria de Estado de 
Administração – SEAD, conforme Despacho nº 637/2022 – DIAF (000029893617). 
 
DA VIGÊNCIA: Este contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de 13/07/2022, 
podendo ser prorrogado, 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 
- Fabrício Ferreira de Souza - Representante Legal da Empresa Contratada. 

 

 


