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2019 contrato AGEHAB JVS Participações EIRELI 12/11/2019 12/11/2020 800.640,00R$                                024/2019

Contratação de empresa especializada para prestar 
serviços de locação de veículos automotores com 

motoristas, fornecimento de equipamento 
específico para monitoriamento de veículo em 

tempo real (rastreador), combustíveis, lubrificantes, 
manutenção, seguros, diárias, incluindo todos os 

custos diretos e indiretos para a prestação de 
serviços de transporte de pessoas, a serem 

utilizados pela AGEHAB - AGÊNCIA GOIANA DE 
HABITAÇÃO

Sem aditivos 024/2019 

2019 contrato AGEHAB Mendonça Segurança e Vigilância LTDA - EPP 31/10/2019 29/10/2020 99.600,00R$                                  023/2019

Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de segurança e vigilância patrimonial 

desarmada, através de 02 (dois) empregados 
masculinos especializados em segurança e vigilância 
patrimonial desarmada para atender a demanda da 

Agência Goiana de Habitação S.A - AGEHAB

Sem aditivos 023/2019 

2019 contrato AGEHAB Ibiza Construtora LTDA 19/11/2019 13/10/2020 5.007.568,37R$                            022/2019

Contratação de empresa especializada para 
execução de obras de infraestrutura, localizadas no 

conjunto Madre Germana 2º, Etapa 2 e Etapa 
Extensão.

Sem aditivos 022/2019 

2019 contrato AGEHAB Elógica Processamento de Dados LTDA 18/10/2019 11/05/2022 1.047.644,40R$                            021/2019

Constitui objeto do presente contrato o 
fornecimento de sistema para gestão do sistema de 

administração de crédito imobiliário de 
financiamentos vinculados ao sistema financeiro de 

habitação -SFH e crédito oriundo de recursos 
próprios.

Sem aditivos 021/2019 

2019 contrato AGEHAB Souza Rocha Serviços EIRELI-ME 01/10/2019 29/09/2020 34.379,88R$                                  020/2019 

Costitui objeto do presente contrato a prestação de 
serviços de portaria, a ser executado na sed da 

Agência Goiana de Habitação S.A., conforme 
condições e especifiçaões estabelecidadas no Edital 

e seus anexos.

Sem aditivos 020/2019 

2019 contrato AGEHAB Terra Estudos e Projetos Ambientais EIRELI-EPP 01/10/2019 29/09/2021 940.803,96R$                                019/2019 

Constitui objeto do presente contrato aprestação 
de serviços de recuperação ambiental de áreas 

degradadas e execução demonitoramento, 
localizadas no Conjunto Madre Germana-

Goiânia/GO e Aparecida de Goiânia/GO, conforme 
relacionado abaixo, no âmbito do PAC-2- Programa 
de Aceleração do Crescimento do Governo Federal 

2a Fase - com repasse de Recursos do OGU, em 
conformida de com os projetos e toda 

documentação apresentada e relacionada que 
integram os autos do processo nº 

201901031001498-23. Licitação Presencial 
nº001/2019, que fazem parte deste contrato, 

independente de transcrição.

Sem aditivos 019/2019 

2019 contrato AGEHAB Rico Construtura LTDA 01/10/2019 29/12/2020 4.782.060,60R$                            018/2019

Prestação de serviços de execução de Obras de 
Engenharia Civil localizadas no Conjunto Madre 

Germana - Goiânia - GO e Aparecida de Goiânia - 
GO, conforme relacionado abaixo, no âmbito do 

PAC-2 - Programa de Aceleração do Crescimento do 
Governo Federal 2º Fase - com repasse de Recursos 
do OGU, em conformidade com os projetos e toda a 

documentação apresentada relacionada que 
integram o processo nº 20190103101498-23, 

Licitação Presencial nº 001/2019, que fazem parte 
desse contrato.

Sem aditivos 018/2019 

2019 contrato AGEHAB MJ Ribeiro Comercial Centro Sul EIRELI 14/10/2019 30/09/2020 198.735,26R$                                017/2019

Constitui objeto do presente contrato o 
fornecimento de materiais de construção civil para 
o término da construção de unidades habitacionais 

em Água Fria de Goiás - Goiás.

Sem aditivos 017/2019 



2019 contrato AGEHAB RCL Comércio de Materiais de Construção de Serviços EIRELI 14/10/2019 30/09/2020 40.987,79R$                                  016/2019

Constitui objeto do presente contrato o 
fornecimento de materiais de construção civil para 
o término da construção de unidades habitacionais 

em Água Fria de Goiás - Goiás.

Sem aditivos 016/2019 

2019 contrato AGEHAB Gyn Locadora LTDA 19/09/2019 11/01/2019 41.544,00R$                                  015/2019

Contratação de empresa especializada para prestar 
serviços de locação de veículos automotores com 

motoristas, fornecimento de equipamento 
específico para monitoriamento de veículo em 

tempo real (rastreador), combustíveis, lubrificantes, 
manutenção, seguro, motoristas, incluindo todos os 

custos diretos e indiretos para prestação de 
serviços de transporte de pessoa, a serem utilizados 

pel AGEHAB.

Sem aditivos 015/2019 

2019 contrato AGEHAB Elétrica Luz Comercial de Materiais Elétricos LTDA - ME 14/10/2019 30/09/2020 68.460,29R$                                  014/2019

Constitui objeto do presente contrato o 
fornecimento de materiais de construção civil para 
o término da construção de unidades habitacionais 

em Damianópolis - Goiás.

Sem aditivos 014/2019 

2019 contrato AGEHAB RCL Comércio de Materiais de Construção de Serviços EIRELI 14/10/2019 30/09/2020 127.076,09R$                                013/2019

Constitui objeto do presente contrato o 
fornecimento de materiais de construção civil para 
o término da construção de unidades habitacionais 

em Damianópolis - Goiás.

Sem aditivos 013/2019 

2019 contrato AGEHAB  AIALA Eventos LTDA 12/08/2019 09/08/2020 39.999,90R$                                  012/2019

Constitui objeto do presente contrato a prestação 
de serviços e montagem de infraestrutura de 

eventos, com equipamentos e serviços 
indispensáveis à plena execução dos eventos da 

Agehab

Sem aditivos 012/2019 

2019 contrato AGEHAB  Equipamentos Profissionais LTDA 12/08/2019 06/08/2020   R$ 49.388,00 011/2020

Constitui objeto do presente contrato a prestação 
de serviços e montagem de infraestrutura de 

eventos, com equipamentos e serviços 
indispensáveis à plena execução dos eventos da 

Agehab

Sem aditivos 011/2019 

2019 contrato AGEHAB HS Estruturas EIRELLI 12/08/2019 08/08/2020 59.500,00R$                                  010/2019

Montagem de infraestrutura de eventos, com 
equipamentos e serviços indispensáveis à plena 

execução dos eventos da Agência Goiana de 
Habitação - AGEHAB

Sem aditivos 010/2019 

2019 contrato AGEHAB Staff Auditoria & Assessoria  EPP 16/08/2019 15/08/2020 39.199,92R$                                  009/2019
Constitui objeto do presente contrato a contratação 
de empresa prestadora de serviços especializados 

de auditoria indempendete financeira
Sem aditivos 009/2019 

2019 contrato AGEHAB Content Assessoria LTDA 19/06/2019 18/06/2020 21.120,00R$                                  008/2019
Pretação de serviços de clipping jornalístico para 
monitoramento e gravação de clipping eletrônico 

diário.
Sem aditivos 008/2019

2019 contrato AGEHAB Eletrica Cidade EIRELI 19/06/2019 18/06/2020 136.428,68R$                                007/2019

Constitui objeto do presente contrato o 
fornecimento de materiais de construção civil para 
o termino da construção de unidades habitacionais 

em Damianopolis - Goiás

Sem aditivos 007/2019

2019 contrato AGEHAB RCL Comércio de Materiais de Construção de Serviços EIRELI 19/06/2019 18/06/2020 132.745,77R$                                006/2019
Fornecimento de materiais de construção civil para 
o término da construção de unidades habitacionais 

em Damianópolis - Goiás
Sem aditivos 006/2019

2019 carta contrato AGEHAB Serviço Social da Indústria - SESI 27/05/2019 09/03/2019 6.650,00R$                                    001/2019
A presente carta-contrato trata da prestação de 
serviços de imunização preventiva contra a gripe 

INFLUENZA, incluindo fornecimento e gesto vacinal.
Sem aditivos 001/2019

2019 contrato AGEHAB Agência Brasil Central - ABC 03/04/2019 30/03/2020 437.500,00R$                                005/2019

O presente contrato trata da prestação de serviços 
no Diário Oficial de Estado de Goiás de atos de 

expediente administrativo em geral, cuja 
publicidade é exigida pela lei.

Sem aditivos 005/2019



2019 contrato AGEHAB Aviso Urgente - CLIPPING E SOFTWARES LTDA 07/05/2019 29/04/2020 956,16R$                                        004/2019

O presente contrato trata da prestação de serviços 
de fornecimento de recortes judiciais, 

encaminhados via documento impresso e via e-
mails a serem indicados pela AGEHAB, relativos a 
processos originários da Justiça Federal, Estadual, 

Eleitoral e Trabalhista do Estados de Goiás, em 
tramitação nas diversas instâncias, mediante leitura 
dos respectivos diários de justiça eletrônicos, que 

figurem como parte a AGEHAB ou a COHAB.

Sem aditivos 004/2019

2019 contrato AGEHAB Soutec Elevadores LTDA 25/03/2019 11/03/2020 40.692,00R$                                  003/2019

O presente contrato trata da prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva, prestados 

de forma continuada, bem como a adequação 
conforme serviços previstos no anexo II do contrato 

a serem executaos de forma imediata, inclindo 
fornecimento de peças.

Sem aditivos 003/2019

2019 contrato AGEHAB Brava Forte Comercial EIRELI - EPP 21/02/2019 18/01/2020 34.091,92R$                                  001/2019
O presente contrato tem por objetivo o 

fornecimento de materiaias de expediente de 
escritório/papelaria de uso geral.

Sem aditivos 001/2019

Relatório emitido em:10/08/2020


