
 

 

EXTRATO DA ORDEM DE COMPRAS/SERVIÇOS Nº 193/2022 – ENTREPONTO 

AVIAMENTOS LTDA. 

A Organização das Voluntárias de Goiás – OVG torna pública a Ordem de 
Compras/Serviços nº 193/2022 com a empresa ENTREPONTO AVIAMENTOS LTDA 
(Processo SEI nº 202200058002782). 
 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de produtos para serem utilizados nas 
oficinas de artesanatos, nas Unidades da OVG: Centro de Idosos Sagrada Família; Casa do 
Interior de Goiás; Centro de Idosos Vila Vida; Centro Social Dona Gercina Borges Teixeira, 
Espaço Bem Viver I; Espaço Bem Viver II; Centro de Adolescentes Tecendo o Futuro, 
atendendo à solicitação da Gerência de Gestão Integrada, conforme especificação contida no 
Termo de Referência Nº 031/2022 - GGI (doc. 000031126096) e Edital Nº 93/2022 - GAPS 
(doc. 000031129328), observado que, conforme Adendo ao citado Edital e Termo de 
Referência. No que se refere a Ordem de Compras 193/2022 o objeto será aquisição de: 
Agulhas de mão para bordar de vários tamanhos, agulhas para crochê, alfinetes de cabeça, 
agulhas para máquina reta overloque, barbante cru, colorido, fibra siliconada, pincéis para 
pintura, termolina leitosa, fita de cetim, laço de cetim, TNT, feltro, miçangas, pérolas, potes de 
acrílico, cordão rabo de rato, renda de nylon, tira bordada, viés e demais especificações e 
descrições constantes na citada Ordem de Compras. 
 
VALOR: R$ 71.679,46 (Setenta e Um Mil, Seiscentos e Setenta e Nove Reais e Quarenta e 
Seis centavos). 
 
FONTE DE RECURSO: A fonte de recurso para custeio da referida despesa será proveniente 
do Contrato de Gestão nº 001/2011 - SEAD, consoante Despacho N° 401/2022 - DIAS 
(doc. 000030931610). 

PRAZO DE ENTREGA: Os produtos deverão ser entregues, preferencialmente de forma 
única, com um prazo de entrega de até 30 (trinta) dias contados da solicitação da OVG, 
observando-se as condições do Termo para a entrega dos mesmos. A entrega deverá ser 
na Av. Cristóvão Colombo, esq. com rua Manágua, Jardim Novo Mundo, Goiânia-GO, de 
segunda-feira a sexta-feira, das 8:00h às 11:30h e das 13:30h às 16:00h. 

 

 

 


