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Processo Nº 2020.01031.002162-11 

Objeto: Desenvolvimento de projetos executivos de levantamento planialtimétrico e patamarização, no que diz 

respeito à uma quadra de um loteamento localizado no Estado de Goiás e contratados com recurso da Emenda 

Parlamentar-006293 do Ministério do Desenvolvimento Regional com o objeto da proposta ao Programa 2049 

(Moradia Digna) e Ação 10SJ (Apoio à produção ou melhoria habitacional de interesse social) do Governo Federal. 

Base legal: Artigo 124, inciso II do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da AGEHAB 

Empresa: AXIENA  PROJETOS LTDA. 

CNPJ: 23.455.261/0001-00 

 

                 TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 002/2021 - PRESI- Considerando a correta instrução 

processual do procedimento administrativo em epígrafe, nos termos da do art. 29, inciso II, da Lei nº 

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 Nº 010/2020 (ID Nº 438839), o qual solicita a contratação da empresa 

AXIENA PROJETOS LTDA, CNPJ nº 23.455.261/0001-00, com comprovada capacidade técnica, no 

desenvolvimento de projetos executivos de levantamento planialtimétrico e patamarização, no que diz 

respeito à uma quadra de um loteamento localizado no Estado de Goiás e contratados com recurso da 

Emenda Parlamentar-006293 do Ministério do Desenvolvimento Regional com o objeto da proposta ao 

Programa 2049 (Moradia Digna) e Ação 10SJ (Apoio à produção ou melhoria habitacional de interesse 

social) do Governo Federal, conforme detalhamento e justificativa constante do Termo de Referência 

(ID: 436499), conforme proposta selecionada (ID: 436500), no valor total de R$ 7.431,02 (sete mil 

quatrocentos e trinta e um reais e dois centavos), conforme manifestação e demais elementos contidos 

no Processo n° 2020.01031.002162-11, Despacho AUDIN nº 1938/2020 (ID: 439037) e o Parecer nº 

0665/2020 – ASJUR (ID: 440031), DECLARO, com fulcro do art. 29, inciso II, da Lei nº 13.303/2016, 

bem como o artigo 124, inciso II 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 § 1º do art. 128, do Regulamento Interno de 

Licitações, Contratos e Convênios da AGEHAB. 

Goiânia, 22 de janeiro de 2021. 

 

LUCAS FERNANDES DE ANDRADE 

                                                               Presidente da AGEHAB 
 

PA
-e.2020.01031.002162-11 - D

ocum
ento Publicado D

igitalm
ente na A

gência G
oiana de H

abitação S/A
 em

 22/01/2021 - 16:42. V
alidação pelo ID

: 450771

Assinado eletronicamente/digitalmente conforme Lei nº 17.039-GO e IN. 001/2016

Assinado Eletronicamente por:
LUCAS FERNANDES DE ANDRADE
PRESIDENTE
Em 26/01/2021 10:17:31


