
AGEHAB 
Agência Goiana de Habitação 

Objeto: 	Serviços de locação de veículo com motorista para atender AGEHAB 
Processo: 	2019.01031.001855-44 
Base legal: 	Artigo 124, inciso II do Regulamento Interno de licitações. Contratos e Convênios da 

AGEHAB 
Empresa: 	GYN Locadora Ltda 
CNPJ: 	24.113.180/0001-86 

TERMO DE RATIFICAÇÃO N° 006/2019- PRESI- Considerando a correta 

instrução processual do procedimento administrativo em epígrafe. nos termos da do art. 29, inciso II, 

da Lei n° 13.303/2016, bem como o artigo 124, inciso II do Regulamento Interno de Licitações. 

Contratos e Convênios da AGEHAB, bem como o interesse público devidamente explanado no 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°006/2019 (ID N° 335239), o qual solicita a contratação 

da empresa GYN Locadora Ltda, CNPJ n° 24.113.18010001-86, para realizar serviços de locação de 

veículos automotores com motoristas, fornecimento de equipamento específico para monitoramento 

de veículo em tempo real (rastreador), combustíveis, lubrificantes, manutenção, seguros, motoristas, 

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, em atendimento às demandas dos 

diversos Programas desenvolvidos pela Agência, conforme detalhamento e justificativa constante do 

Termo de Referência (ID: 333719), conforme proposta selecionada (ID: 333714), no valor total de 

R$ 41.544,00 (quarenta e um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais), conforme manifestação e 

demais elementos contidos no Processo n° 2019.01031.001855-44, Despacho AUDIN N° 1638/2019 

(ID: 335312) e PARECER ASJUR N° 412/2019 (ID: 336133),  DECLARO,  com fulcro do art. 29, 

inciso II, da Lei n° 13.303/2016, bem como o artigo 124, inciso I1 do Regulamento Interno de 

Licitações, Contratos e Convênios da AGEHAB, a DISPENSA DE LICITAÇÃO, objetivando a 

contratação supramencionada, bem como  RATIFICO  o procedimento conforme os preceitos do § 1° 

do art. 128, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da AGEHAB. 

EURÍPED 
Presik 

Goiânia, 10 de setembro de 2019. 
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