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2020 contrato AGEHAB Pimentel Engenharia e Locações Eirelli - ME 28/01/2020 28/01/2021 71.571,50R$                                   001/2020

Contratação de empresa para desenvolvimento de 
projetos de engenharia civil, como: Topografia, 
Terraplenagem, Patamarização, Paviementação, 

Drenagem Pluvial, Incluindo Bacia de 
Retenção/Detenção e Ensaios (Geotécnicos e 

Hidrológicos).

Sem aditivos 001/2020 

2020 contrato AGEHAB Gab Sinalização e Serviços LTDA - ME 21/02/2020 21/02/2021 107.993,00R$                                002/2020 Confecção e fornecimento de placas de inauguração 
de obras para a Agência Goiana de Habitação S/A.

Sem aditivos 002/2020 

2020 contrato AGEHAB Samantha Alves de Souza Santos 27/02/2020 27/02/2021 5.352,68R$                                    003/2020 Fornecimento de material de limpeza, conservação 
e higiene pessoal.

Sem aditivos 003/2020 

2020 contrato AGEHAB Goled Industria e Comercio LTDA - ME 12/03/2020 12/03/2021 78.502,32R$                                  004/2020
Fornecimento de materiais de construção civil para 
o término da construção de unidades habitacionais 

em Damianópolis - Goiás
Sem aditivos 004/2020

2020 contrato AGEHAB Poly Comercial e Serviços LTDA - ME 12/03/2020 12/03/2021 122.645,40R$                                005/2020
Fornecimento de materiais de construção civil para 
o término da construção de unidades habitacionais 

em Damianópolis - Goiás
Sem aditivos 005/2020 

2020 contrato AGEHAB Compliance Auditores Independentes EIRELI 05/03/2020 05/03/2021 30.000,00R$                                  006/2020

Prestação dos serviços de Auditoria independente 
para elaboração de parecer específico mensal, ou 
seja, de 12 (doze) pareceres, para demonstrar e 

atestar o déficit de manutenção da Agência Goiana 
de Habitação S/A.

Sem aditivos 006/2020

2020 contrato AGEHAB Serviço Social da Indústria - SESI 12/03/2020 10/03/2021 22.800,00R$                                  007/2020
Prestação de serviços de ginastica laboral e 

eronomia para todos os colaboradores da Agência 
Goiana de Habitação S/A - Agehab.

Sem aditivos 007/2020

2020 contrato AGEHAB Globo Comercio Construções e Serviços EIRELI - ME 29/05/2020 29/05/2021 174.996,23R$                                008/2020
Fornecimento de materiais de construção, para 

termino de construção de obras em Água Fria de 
Goiás - GO.

Sem aditivos 008/2020

2020 contrato AGEHAB MJ Ribeiro Comercial Centro Sul EIRELI 29/05/2020 29/05/2021 140.996,99R$                                009/2020
Fornecimento de materiais de construção, para 

termino de construção de obras em Água Fria de 
Goiás - GO.

Sem aditivos 009/2020

2020 contrato AGEHAB Instituto de Promoção Humana, Aprendizagem e Cultura - IPHAC 13/05/2020 13/10/2021 1.180.000,00R$                            010/2020

Elaboração e execução de projeto técnico social, 
com planilha orçamentária e cronograma físico 
financeiro,  emissão de relatórios analíticos, e 

pesquisa de avaliação de resultado no âmbito do 
programa de aceleração do crescimento (PAC) - 

Minha Casa Minha Vida (PMCMV).

Sem aditivos 010/2020

2020 contrato AGEHAB Flexdoc Tecnologia da Informação LTDA 16/07/2020 25/01/2022 R$ 236.500,00 011/2020

Prestação de serviços de suporte técnico com 
manutenção evolutiva/ corretiva do Sistema para 

Gestão de Conteúdo Corporativo (Enterprise 
Content Management - ECM) Flex Image e serviço 

técnicos de desenvolvimento, customização, 
integração e manutenção evolutiva do Sistema para 

Gestão de Conteúdo Corporativo (Enterprise 
Content Management - ECM) Flex Image.

Sem aditivos 011/2020

2020 contrato AGEHAB Soutec Elevadores LTDA 17/07/2020 15/07/2021 19.657,44R$                                  012/2020

Realizar serviços de manutenção preventiva e 
corretiva, pretados de forma continuada, incluindo 
fornecimento e substituição de peças, destinadas 
ao elevador Atlas Shindler, Instalado na Agehab.

Sem aditivos 012/2020

2020 contrato AGEHAB Helmert Engenharia e Aerolevantamentos LTDA 20/07/2020 16/07/2021 74.749,17R$                                  013/2020
Execução de levantamento planialtimétrico 

cadastral de 243.962,64 m² do Bairro Vila São João, 
em Senador Canedo - Goiás.

Sem aditivos 013/2020



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

2018 contrato AGEHAB Churrascaria Gramado e Gramado EIRELE-ME 05/03/2018 19/01/2019 13.800,00R$                                  046/2018

Contratação de empresa/espaço físico com 
sonorização para balanço de trabalho 2018 e 
planejamento 2019, com os funcionários da 

AGEHAB, incluindo serviços de buffet.

Sem aditivos 046/2018

2018 contrato AGEHAB Brava Forte Comercial EIRELI-EPP 01/06/2017 19/12/2019 9.291,70R$                                    045/2018
O presente contrato tem como objetivo o 

fornecimento de materiais de expediente e 
escritório/papelaria de uso em geral.

Sem aditivos 045/2018

2018 contrato AGEHAB Englabor Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho LTDA 02/01/2019 12/12/2019 18.891,80R$                                  044/2018

O presente contrato trata de contratação de 
empresa especializada em Serviços de Engenharia 

de Segurança e Medicina do Trabalho, a fim de 
realizar a elaboração do PCMSO, PPRA, ASOS e 

exames complementares de audiometria.

Sem aditivos 044/2018

2018 contrato AGEHAB LED LUZ Indústria e comércio LTDA-EPP 29/10/2018 29/11/2019 299.472,00R$                                043/2018

O presente contrato trata do fornecimento de 
materiais de construção civil para o término da 

construção de unidades habitacionais em Água Fria-
GO.

Sem aditivos 043/2018

2018 contrato AGEHAB RCL Comércio de Materiais de Construção de Serviços EIRELI 29/10/2018 29/11/2019 185.182,32R$                                042/2018

O presente contrato trata do fornecimento de 
materiais de construção civil para o término da 

construção de unidades habitacionais em Água Fria-
GO.

Sem aditivos 042/2018

2018 contrato AGEHAB Elétrica Cidade Eireli 29/10/2018 29/11/2019 132.080,98R$                                041/2018

Opresente contrato trata do fornecimento de 
materiais de construção civil para o término da 

construção de unidades habitacionais em Água Fria-
GO.

Sem aditivos 041/2018

2018 contrato AGEHAB Âncora Tecnologia Corporativa LTDA 27/09/2018 04/12/2019 12.760,00R$                                  040/2018
O presente contrato tem por finalidade o 

fornecimento de acessórios ergonômicos para os 
postos de trabalho da AGEHAB.

Sem aditivos 040/2018

2018 contrato AGEHAB Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás 23/11/2018 18/05/2021 657.288,00R$                                039/2018

O presente contrato tem como objetivo contratação 
de empresa para a prestação de serviços de ofícios 

de telefonista e recepcionista, operador de Call 
Center-PNE, sendo 6 (seis) recepcionistas e 4 

(quatro) telefonistas, para atender à demanda da 
AGEHAB.

Sem aditivos 039/2018

2018 contrato AGEHAB Brava Forte Comercial EIRELI-EPP 01/06/2017 18/11/2019 10.166,03R$                                  038/2018
O presente contrato tem como objetivo o 

fornecimento de materiais de expediente e 
escritório/papelaria de uso em geral.

Sem aditivos 038/2018

2018 contrato AGEHAB Core Serviços e Informática EIRELI-ME 23/11/2018 18/11/2019 18.634,56R$                                  037/2018 Contrato para aquisição de 8 (oito) pentes de 
memória RAM para servidor HPE DL360 GEN10.

Sem aditivos 037/2018

2018 contrato AGEHAB LED LUZ Indústria e comércio LTDA-EPP 15/10/2018 31/10/2019 333.050,97R$                                036/2018

Contratação de empresa referente ao fornecimento 
de materiais de construção civil para execução dos 

lançamentos e interligações da rede coletora de 
água pluvial do Res. João Paulo II, Goiânia-GO

Sem aditivos 036/2018

2018 contrato AGEHAB JS Placas Indústria e Comércio LTDA 12/11/2018 06/11/2019 17.900,00R$                                  035/2018 Contratação de empresa para prestação de Serviços 
dede confecção de placas de inauguração.

Sem aditivos 035/2018

2018 contrato AGEHAB Telefônica Brasil S/A 01/08/2018 30/04/2021 60.000,00R$                                  034/2018

Contratação de empresa para prestação de Serviços 
de Telefonia Fixa Comutada (STFC), modalidade 

ligação local e longa distância, com disponibilização 
de ramais DDD, da sede da AGEHAB em Goiânia-

GO.

Sem aditivos 034/2018

2018 contrato AGEHAB Ambiental Divisórias e Revestimentos - LTDA - 14/04/2019 20.337,00R$                                  033/2018

Contratação de empresa para prestação de Serviços 
de instalação e reinstalação de divisórias, instalação 
e fechamento de vãos de portas, reparo em pintura, 

incluindo o fornecimento e equipamentos.

Sem aditivos 033/2018

2018 contrato AGEHAB Amultiphone Telecomunicações e Informática LTDA-EPP 02/08/2018 19/09/2020 188.880,00R$                                032/2018

Contratação de empresa especializada em 
prestação de serviço de intalação, sob demanda, de 
pontos lógico, metálicos e ópticos, p ontos elétricos 

para a rede de computadores e organização de 
hacks, além de serviços de assintência técnica e 

manutenção, instalação de ramais.

Sem aditivos 032/2018



2018 contrato AGEHAB Câmara de Dirigentes Lojistas de Goiânia-CDL 06/09/2018 - 49.965,00R$                                  031/2018

Contratação de empresa para prestação de serviços 
continuados de até 400 (quatrocentas) inclusões de 
registro de pessoa física no serviço de proteção ao 

crédito.

Sem aditivos 031/2018

2018 contrato AGEHAB LTBA Comércio e serviços LTDA-EPP 06/12/2017 03/09/2020 798.000,00R$                                030/2018

Contratação de empresa para prestação de serviços 
de elaboração e execução do Projeto Técnico Social - 

PTS e Plano de Desenvolvimento socio territorial-
PDST, inseridos no PMCMV.

Sem aditivos 030/2018

2018 contrato AGEHAB Helmert Engenharia e Topografia LTDA - EPP 28/03/2018 28/08/2018 72.900,03R$                                  029/2018

Contratação de empresa para prestação de serviços 
necessários à realização do levantamento 

planilamétrico cadastral urbano dos imóveis 
localizados no distrito de Águas de São João na 

cidade de Goiás-GO.

Sem aditivos 029/2018

2018 contrato AGEHAB Moura tranportes e serviços LTDA-ME 11/06/2018 15/08/2019 2.226.432,00R$                            028/2018

Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de locação de veículos 

automotores com motoristas, fornecimento de 
equipamento de rasteamento de veículo em tempo 

real, combustíveís, lubificantes, manutenção, 
seguros, diárias, pedágios, e todos os custos diretos 

e indiretos para a prestação de serviço de 
transporte de pessoas.

Sem aditivos 028/2018

2018 contrato AGEHAB MM Engenharia e Mineração LTDA-ME 07/02/2018 14/02/2019 31.678,82R$                                  027/2018
O presente contrato tem por objetivo a prestação 

de serviços de refroma nas instalações do 
almoxarifado da AGEHAB.

Sem aditivos 027/2018

2018 contrato AGEHAB A Braga Santos - Me 07/03/2018 - 2.450,00R$                                    026/2018

O presente contrato tem por objeto a prestação de 
serviços de atos oficiais da AGEHAB, em jornal 

diário de grande circulação no Estado de Goiás, com 
envio de página original da publicação realizada.

Sem aditivos 026/2018

2018 contrato AGEHAB Shalon Taxi Serviços de Agenciamento e Intermediação de de Pagamento de corridas de taxis LTDA 24/11/2017 28/06/2019 66.200,00R$                                  025/2018 O Presente contrato tem por objetivo a prestação 
de serviços de transporte individual de passageiro.

Sem aditivos 025/2018

2018 contrato AGEHAB Contiplan Tecnologia Gráfica LTDA-EPP 11/04/2018 20/06/2019 22.500,00R$                                  024/2018

O presente contrato tem por objeto os serviços de 
impressão gráfica em papel de segurança para a 

confecção de 150.000 (cento e cinquenta mil) folhas 
de escritura no formato A4.

Sem aditivos 024/2018

2018 contrato AGEHAB Brava Forte Comercial EIRELI-EPP 14/11/2017 27/06/2019 10.166,03R$                                  023/2018
O presente contrato o fornecimento de materiais 

de expediente e de escritório/papelaria de uso 
geral, de acordo com as especificações

Sem aditivos 023/2018

2018 contrato AGEHAB Core Serviços e Informática EIRELI-ME 17/04/2018 29/07/2019 165.400,00R$                                022/2018
O presente contato tem por finalidade o 

fornecimento de solução de servidor para backup 
de dados, treinamento, instalação e garantia.

Sem aditivos 022/2018

2018 contrato AGEHAB Core Serviços e Informática EIRELI-ME 09/04/2018 27/05/2019 71.000,00R$                                  021/2018

O presente contato tem por finalidade o 
fornecimento de solução de proteção Endpoint 
(Antivírus), serviços de proteção e treinamento, 

visando atender às necessidades da AGEHAB.

Sem aditivos 021/2018

2018 contrato AGEHAB Piront e Maciel Filho Advogados e Consultores Associados 22/03/2018 01/10/2018 165.000,00R$                                020/2018

O objeto do presente contrato é a prestação de 
serviços técnicos especializados com o objetivo de 

adequar a AGEHAB aos critérios da lei n° 
13.303/2016.

Sem aditivos 020/2018

2018 contrato AGEHAB Condap Assessoria Condominial LTDA-ME 08/12/2017 10/10/2019 299.000,00R$                                019/2018

O presente contrato tem por objeto a contratação, 
em caráter temporário, de empresa especializada 

em assessoria e apoio técnico para detalhamento e 
execução do Plano de Trabalho de Gestão 

Condominial e patrimonial, destinados a 20 
condomínios do Empreendimento Residencial Vera 

Cruz em Goiânia-GO

Sem aditivos 019/2018

2018 contrato AGEHAB ROD Edificações e Construção Civil em Geral LTDA - EPP 22/12/2017 27/03/2019 1.683.283,07R$                            018/2018

Constitui objeto do presente contrato a prestação 
de serviços para o término da construção de 54 
(cinquenta e quatro) unidades habitacionais, do 

Residencial Canadá, Acreúna-GO.

Sem aditivos 018/2018

2018 contrato AGEHAB Content Assessoria LTDA 10/04/2018 26/03/2019 15.720,00R$                                  017/2018

O presente contrato trata da prestação de serviços 
de clipping eletrônico, jornalístico online, para 

monitoramento e gravação de clipping eletrônico 
diário, contendo matérias jornalística referentes à 

AGEHAB.

Sem aditivos 017/2018



2018 contrato AGEHAB Carlos Eurípedes Ribeiro-EI 27/03/2018 20/06/2018 8.474,00R$                                    016/2018

O presente instrumento trata da contratação de 
empresa especializada em manutenção preventiva 
e/ou corretiva, com reposição de peças, sem ônus 
adicional para a contratante, nos equipamentos de 

ar-condicionados da AGEHAB.

Sem aditivos 016/2018

2018 contrato AGEHAB Global Distribuição de bens de consumo LTDA. 12/03/2018 03/04/2019 78.436,12R$                                  015/2018
o presente contrato tem por finalidade a aquisição 

de servidores para virtualização, treinamento, 
instalação e garantia, conforme especificações.

Sem aditivos 015/2018

2018 contrato AGEHAB BM Alarmes LTDA-EPP 12/01/2018 04/03/2019 16.993,92R$                                  014/2018 O presente contrato tem por finalidade a prestação 
de serviços de monitoramento eletrônico 24h.

1º Aditivo 014/2018

2018 contrato AGEHAB Axiena Projetos e Soluções Técnicas LTDA - ME 09/04/2018 15/05/2018 17.202,00R$                                  013/2018

O presente contrato tem por objeto a contratação 
da empresa especializada no desenvolvimenot de 
projeto executivo de engenharia para serviços de 

infraestrutura a serem implantados no Loteamento 
João Paulo II. Goiânia-GO.

Sem aditivos 013/2018

2018 contrato AGEHAB Brava Forte Comercial EIRELI-EPP 14/11/2017 21/02/2019 11.576,74R$                                  012/2018
O presente contrato trata do fornecimento de 

materiais de expediente e de escritório/papelaria 
de uso geral.

Sem aditivos 012/2018

2018 contrato AGEHAB Aviso Urgente - Clipping e Softwares LTDA 06/03/2018 20/02/2019 978,96R$                                        011/2018
O presente contrato trata da prestação de serviços 
de fornecimento de recortes judiciais, via impressa 

e por e-mail.
Sem aditivos 011/2018

2018 contrato AGEHAB Primax Distribuidora EIRELI-ME 03/01/2018 27/02/2019 2.492,00R$                                    010/2018
O Presente contrato tem por finailidade o 

fornecimento de Smart TV, conforme proposta da 
contratada.

Sem aditivos 010/2018

2018 contrato AGEHAB TIM Celular S/A 21/02/2018 06/09/2020 80.953,50R$                                  009/2018
O Presente contrato tem por objetivo a contratação 
de empresa especializada para prestação de serviço 

de telefonia móvel.
Sem aditivos 009/2018

2018 contrato AGEHAB Oryon Terceirização LTDA-ME 09/01/2018 31.740,00R$                                  008/2018 O presente contrato tem por objetivo a prestação 
de serviços de porteiro.

Sem aditivos 008/2018

2018 contrato AGEHAB Agência Brasil Central-ABC 02/02/2018 28/02/2019 306.250,00R$                                007/2018
O presente contrato tem por objetivo a prestação 

de serviços de publicação de atos oficiais da 
contratante no Diário Oficial do Estado de Goiás.

Sem aditivos 007/2018

2018 contrato AGEHAB Borges Auditores Independentes S/S - ME 03/01/2018 27/02/2019 28.680,00R$                                  006/2018
O presente contrato tem por objetivo a prestação 

de serviços técnicos, especicamente voltados à 
realização de Auditoria Independente.

Sem aditivos 006/2018

2018 contrato AGEHAB SBM Comércio e Serviços LTDA-ME 29/11/2017 30/01/2019 30.599,90R$                                  005/2018

O presente contrato trata do fornecimento de 
desktop, garantia e suporte técnico, 

compreendendo serviços de troca de peças durante 
a garantia.

Sem aditivos 005/2018

2018 contrato AGEHAB Technodata Computadores LTDA-EPP 29/11/2017 30/01/2019 91.800,00R$                                  004/2018

O presente contrato trata da prestação de serviços 
de fornecimento de desktop, garantia e suporte 

técnico, compreendendo serviços de troca de peças 
durante a garantia.

Sem aditivos 004/2018

2018 contrato AGEHAB BSB TIC Soluções LTDA EPP 14/09/2017 30/07/2020 40.410,00R$                                  003/2018

O presente contrato trata da prestação de serviços 
de telecomunicação para transmissão de dados, 

inluindo hardware, software, enlaces ou circuitos, 
rede de tranporte, serviços de gerência de rede e 

serviços associados a esta estrutura.

Sem aditivos 003/2018

2018 contrato AGEHAB RLC - Comércio de Materiais de Contrução e Serviços EIRELI-ME 23/11/2017 10/07/2018 32.843,22R$                                  002/2018

O presente contrato trata da prestação de serviços 
de fornecimento de materiais de construção civil 

para a execução de 84 (oitenta e quatro) bacias de 
Evapotranspiração - BET e sisitema de tratamento 

de esgoto domiciliar para 84 (unidades 
habitacionais, como solução para o esgotamento 

sanitário do Loteamento Primavera II no município 
de Goiandira.

Sem aditivos 002/2018

2018 contrato AGEHAB JMS Industria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA-EPP 01/11/2017 23/01/2019 25.960,00R$                                  001/2018
O presente contrato tem por objetivo o 

fornecimento de panificados (pão francês com 
manteiga).

Sem aditivos 001/2018

2017 contrato AGEHAB Garra Forte Administração e Serviços LTDA-EPP 27/09/2017 20/11/2018 356.472,00R$                                
Contratação de empresa para prestação de serviços 
de limpeza, conservação e copeiragem, para a sede 

da AGEHAB.
Sem aditivos 028/2017

2017 contrato AGEHAB Office Segurança LTDA-EPP 04/08/2017 08/10/2018 47.880,00R$                                  

Contratação de empresa para prestação de serviços 
de segurança e vigilância patrimonial desarmada, 

para o Arquivo, localizado no setor Riviera, Goiânia-
GO.

Sem aditivos 027/2017



2017 contrato AGEHAB CORE Serviços e Informática EIRELI-ME 17/07/2017 17/10/2018 88.436,00R$                                  

contratação de empresa para o fornecimento de 
switch san e disco rígido para storage com garantia, 
suporte técnico, compreendendo serviços de troca 

de peças durante a garantia.

Sem aditivos 026/2017

2017 contrato AGEHAB Suprema Tecnologia EIRELI-ME 06/07/2017 10/09/2018 28.753,20R$                                  Contratação de empresa para o fornecimento de 45 
monitores para desktop.

Sem aditivos 025/2017

2017 contrato AGEHAB RGV Transportes e Locações de Máquinas e Caminhões EIRELI-EPP 18/07/2017 11/09/2018 33.034,42R$                                  

Contratação de empresa para a prestação de 
serviços de referentes ao fornecimento e instalação 
de 2.245,00m2 de placas de grama em taludes no 

Loteamento Luciano Peixoto, Município de 
Pirenópolis-GO.

Sem aditivos 024/2017

2017 contrato AGEHAB Construtora São Bento LTDA-EPP 11/05/2017 29/12/2017 24.659,42R$                                  

Contratação de empresa para o fornecimento de 
materiais de construção civil, para a execução de 84 
(oitenta e quatro) bacias de Evapotranspiração-BET, 
como sistema de tratamento de esgoto domiciliar 

para 84 Uhs, como solução para esgotamento 
sanitário do Loteamento Primavera II, Município de 

Goiandira-GO 

Sem aditivos 023/2017

2017 contrato AGEHAB RCL Comércio de Materiais  de Construção e Serviços EIRELI-ME 11/05/2017 29/12/2017 65.949,18R$                                  

Contratação de empresa para o fornecimento de 
materiais de construção civil, para a execução de 84 
(oitenta e quatro) bacias de Evapotranspiração-BET, 
como sistema de tratamento de esgoto domiciliar 

para 84 Uhs, como solução para esgotamento 
sanitário do Loteamento Primavera II, Município de 

Goiandira-GO 

Sem aditivos 022/2017

2017 contrato AGEHAB Gab Placas LTDA - ME 09/03/2017 22/05/2018 78.399,60R$                                  Contratação de empresa para o fornecimento de 
placas de inauguração.

Sem aditivos 021/2017

2017 contrato AGEHAB Ambiental Serviços e LTDA-ME 01/02/2017 10/05/2018 7.100,00R$                                    

Contratação de empresa para prestação de serviços 
relacionados a eventos, para atender à demanda da 

AGEHAB, envolvendo estrutura material, equipes 
de manutenção e apoio, cenário e mobiliário, 

equipamentos e acessórios e logística, abrangendo 
a cidade de Goiânia e Região Metropolitana.

Sem aditivos 020/2017

2017 contrato AGEHAB Shownews Comunicação & Produções LTDA-ME 01/02/2017 10/05/2018 97.823,10R$                                  

Contratação de empresa para prestação de serviços 
relacionados a eventos, para atender à demanda da 

AGEHAB, envolvendo estrutura material, equipes 
de manutenção e apoio, cenário e mobiliário, 

equipamentos e acessórios e logística, abrangendo 
a cidade de Goiânia e Região Metropolitana.

Sem aditivos 019/2017

2017 contrato AGEHAB Art Som Eventos EIRELI-ME 01/02/2017 10/05/2018 71.999,98R$                                  
Contratação de empresa para prestação de serviços 
diversos para realização de eventos, para atender à 

demanda da AGEHAB.
Sem aditivos 018/2017

2017 contrato AGEHAB RCL Comércio de Materiais  de Construção e Serviços EIRELI-ME 02/03/2017 27/04/2018 16.344,39R$                                  

Contratação de empresa para fornecimento de 
materiais de construção civil, para o término da 

contrução de 20 unidades habitacionais, no 
município de Acreúna-GO.

Sem aditivos 017/2017

2017 contrato AGEHAB PH Damas Comércio e Prestação de Serviços EIRELI-ME 03/02/2017 27/04/2018 14.280,00R$                                  Contratação de empresa para prestação de serviços 
de gisnástica laboral.

Sem aditivos 016/2017

2017 contrato AGEHAB ENG LABOR Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho LTDA 25/01/2017 26/04/2018 16.070,00R$                                  
Contratação de empresa para serviço de Engenharia 
de Segurança e Medicina do Trabalho, para atender 

a sede da AGEHAB.
Sem aditivos 015/2017

2017 contrato AGEHAB Directa Prime Soluções em Impressão LTDA-ME 23/02/2017 18/04/2018 359.069,76R$                                

Contratação de empresa para prestação de serviços 
de impressão, cópia, com fornecimento de 

equipamentos multifuncionais, impressoras, todos 
os suprimentos (exceto papel), deverão ser originais 
do fabricante, manutenção corretiva e preventiva, 
sistema de gestão e monitoramento, bem como 
atendimento de suporte aos usuários on-line, no 

âmbito da AGEHAB.

Sem aditivos 014/2017

2017 contrato AGEHAB Caderode Móveis para Escritório LTDA 04/04/2016 02/06/2017 46.291,00R$                                  Contratação de empresa para o fornecimento de 
móveis.

Sem aditivos 013/2017

2017 contrato AGEHAB Life Manutenção e Modernização de Elevadores LTDA 09/08/2017 07/08/2018 3.168,00R$                                    

Contratação de empresa para a prestação de 
serviços de assistência técnica de manutenção 

preventiva e corretiva, com substituição de peças e 
acessórios.

Sem aditivos 012/2017

2017 contrato AGEHAB Tecnoseg Tecnologia em Serviços LTDA-EPP 05/04/2017 09/11/2017 3.344,56R$                                    
Contratação de empresa para monitoramento 
eletrônico 24h e manutenções preventivas de 

equipamentos no Arquivo da AGEHAB.
Sem aditivos 011/2017

2017 contrato AGEHAB Caderode Móveis para Escritório LTDA 16/03/2017 15/03/2018 46.005,00R$                                  Contratação de empresa para o fornecimento de 
móveis: cadeiras, assento e sofás.

Sem aditivos 010/2017



2017 contrato AGEHAB LCX Construções e Consultoria EIRELI-ME 10/03/2017 19/03/2018 54.900,00R$                                  
Contratação de empresa para a prestação de 

serviços técnicos especializados em avaliação de 
imóveis urbanos.

Sem aditivos 009/2017

2017 contrato AGEHAB Ross Tech - Informática EIRELI-EPP 31/03/2017 16/03/2018 42.585,00R$                                  Contratação de empresa para o fornecimento de 
scanners.

Sem aditivos 008/2017

2017 contrato AGEHAB CORE Serviços e Informática EIRELI-ME 21/02/2017 21/02/2018 87.998,80R$                                  

Contratação de empresa para o fornecimento de 
APPLIANCE, dedicado com subsistemas de 

FIREWALL STATEFUL, VPN, filtro de malware, 
garantia, suporte técnico e serviços de assinatura.

Sem aditivos 007/2017

2017 contrato AGEHAB Oi S.A. 16/03/2017 19/02/2018 109.921,44R$                                

Contratação de empresa especializada em 
prestação, de forma contínua, de Serviço Telefônico 

Fixo Comutado-STFC (fixo/fixo e fixo/móvel), nas 
modalidades: Local, Longa Distância Nacional, 
envolvendo os serviços de assinatura básica 

mensal; tronco digital E1 com 30 canais, faixa de 
manutenção para 200 ramais, para atender às 

necessidades de telecomunicação da AGEHAB.   

Sem aditivos 006/2017

2017 contrato AGEHAB Saraiva Distribuidora EIRELI-ME 13/02/2017 07/02/2018 44.600,00R$                                  

O presente contrato tem por objeto o fornecimento 
de material de limpeza, conservação e higiene 

pessoal, de forma parcelada conforme a 
necessidade da AGEHAB.

Sem aditivos 005/2017

2017 contrato AGEHAB Monteiro e Toffoli LTDA-ME 13/02/2017 07/02/2018 61.914,00R$                                  

O presente contrato tem por objeto o fornecimento 
de material de limpeza, conservação e higiene 

pessoal, de fprma parcelada conforme a 
necessidade da AGEHAB.

Sem aditivos 004/2017

2017 contrato AGEHAB Aviso Urgente - Clipping e Softwares LTDA 08/02/2017 24/01/2018 987,96R$                                        

O objeto do presente contrato é aprestação de 
serviços de fornecimento de recortes judiciais, 

encaminhados via documento impresso e via e-mail 
a serem indicados pela AGEHAB, realtivos a 

processos originários  da Justica Estadual, Federal, 
Eleitoral e Trabalhista do Estado de Goiás, em 

tramitação em diversas instâncias, alcançando os 
tribunais superiores, mediante leitura dos 

respectivos diários de justiça eletrônicos, que 
figurem como parte a AGEHAB e/ou a COHAB

Sem aditivos 003/2017

2017 contrato AGEHAB Cobalto Prestadora de Serviços  EIRELE-ME 08/02/2017 22/01/2018 28.679,76R$                                  
Contrato de empresa especializada na prestação de 

serviços de porteiro, para atender à demanda da 
AGEHAB.

Sem aditivos 002/2017

2017 contrato AGEHAB A Braga Santos - Me 25/01/2017 03/01/2018 30.600,00R$                                  

O presente contrato tem por objetivo a prestação 
de serviços para a publicação de atos oficiais da 

AGEHAB, em jornal diário de grande circulação no 
Estado de  Goiás, com envio de página original da 

publicação realizada.

Sem aditivos 001/2017

Relatório emitido em:10/08/2020


