
 

 

COMUNICADO II – CONCORRÊNCIA Nº 001/2013 

 

SEPNET Nº 201300031000045 

 

A AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A – AGEHAB, através de sua Comissão 

Permanente de Licitação, COMUNICA aos interessados que em atendimento à Nota 

Técnica nº 6480/2013-GEIN/SCI foram feitas as seguintes alterações no Edital da 

Concorrência nº 001/2013. 

ALTERAÇÃO 01: No preâmbulo do Edital 

Onde se lê: “menor preço global por item”, leia-se “menor preço por item”. 

ALTERAÇÃO 02: Foi acrescido o item 02.08.07 – ANEXO VII – Planilha 

Orçamentária, conforme abaixo: 

ANEXO VII 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Região – Atividade 

Duração 

do 

Contrato 

Início de 

cada Lote/ 

Agrupamento 

de 50 

Cadastros 

Término de 

cada Lote/ 

Agrupamento 

de 50 

Cadastros 

Valor Unitário 

para cada 

Família 

Devidamente 

Cadastrada 

(média de 

orçamentos) 

Quantidade 

de 

Cadastros 

Valor Total 

Região Metropolitana de Goiânia – Cadastros 

para Regularização Fundiária, incluindo triagem 

das famílias, preenchimento da ficha de cadastro 

específica, coleta de assinaturas, juntada de 

documentos, digitação das informações em 

software fornecido, entrega das fichas de cadastro 

com seus anexos e envio do arquivo digital à 

AGEHAB para análise, sujeito à correção de 

possíveis pendências no prazo estabelecido. 

12 meses, 

podendo 

ser 

prorrogado 

por igual 

período. 

A partir da 

emissão da 

ordem de 

serviço. 

Até 30 dias 

após a 

emissão da 

ordem de 

serviço. 

R$91,63 
Até 13.800 

famílias 
R$1.264.494,00 

Entorno do Distrito Federal – Cadastros para 

Regularização Fundiária, incluindo triagem das 

famílias, preenchimento da ficha de cadastro 

específica, coleta de assinaturas, juntada de 

documentos, digitação das informações em 

software fornecido, entrega das fichas de cadastro 

com seus anexos e envio do arquivo digital à 

AGEHAB para análise, sujeito à correção de 

possíveis pendências no prazo estabelecido. 

12 meses, 

podendo 

ser 

prorrogado 

por igual 

período. 

A partir da 

emissão da 

ordem de 

serviço. 

Até 30 dias 

após a 

emissão da 

ordem de 

serviço. 

R$108,30 
Até 2.800 

famílias 
R$303.240,00 

Nordeste Goiano – Cadastros para Regularização 

Fundiária, incluindo triagem das famílias, 

preenchimento da ficha de cadastro específica, 

12 meses, 

podendo 

ser 

A partir da 

emissão da 

ordem de 

Até 30 dias 

após a 

emissão da 

R$121,63 
Até 1.000 

famílias 
R$121.630,00 



 

 

coleta de assinaturas, juntada de documentos, 

digitação das informações em software fornecido, 

entrega das fichas de cadastro com seus anexos e 

envio do arquivo digital à AGEHAB para análise, 

sujeito à correção de possíveis pendências no 

prazo estabelecido. 

prorrogado 

por igual 

período. 

serviço. ordem de 

serviço. 

Noroeste Goiano – Cadastros para Regularização 

Fundiária, incluindo triagem das famílias, 

preenchimento da ficha de cadastro específica, 

coleta de assinaturas, juntada de documentos, 

digitação das informações em software fornecido, 

entrega das fichas de cadastro com seus anexos e 

envio do arquivo digital à AGEHAB para análise, 

sujeito à correção de possíveis pendências no 

prazo estabelecido. 

12 meses, 

podendo 

ser 

prorrogado 

por igual 

período. 

A partir da 

emissão da 

ordem de 

serviço. 

Até 30 dias 

após a 

emissão da 

ordem de 

serviço. 

R$108,30 
Até 800 

famílias 
R$86.640,00 

Norte Goiano – Cadastros para Regularização 

Fundiária, incluindo triagem das famílias, 

preenchimento da ficha de cadastro específica, 

coleta de assinaturas, juntada de documentos, 

digitação das informações em software fornecido, 

entrega das fichas de cadastro com seus anexos e 

envio do arquivo digital à AGEHAB para análise, 

sujeito à correção de possíveis pendências no 

prazo estabelecido. 

12 meses, 

podendo 

ser 

prorrogado 

por igual 

período. 

A partir da 

emissão da 

ordem de 

serviço. 

Até 30 dias 

após a 

emissão da 

ordem de 

serviço. 

R$114,96 
Até 1.000 

famílias 
R$114.960,00 

Oeste Goiano – Cadastros para Regularização 

Fundiária, incluindo triagem das famílias, 

preenchimento da ficha de cadastro específica, 

coleta de assinaturas, juntada de documentos, 

digitação das informações em software fornecido, 

entrega das fichas de cadastro com seus anexos e 

envio do arquivo digital à AGEHAB para análise, 

sujeito à correção de possíveis pendências no 

prazo estabelecido. 

12 meses, 

podendo 

ser 

prorrogado 

por igual 

período. 

A partir da 

emissão da 

ordem de 

serviço. 

Até 30 dias 

após a 

emissão da 

ordem de 

serviço. 

R$108,30 
Até 2.000 

famílias 
R$216.600,00 

Sudeste Goiano – Cadastros para Regularização 

Fundiária, incluindo triagem das famílias, 

preenchimento da ficha de cadastro específica, 

coleta de assinaturas, juntada de documentos, 

digitação das informações em software fornecido, 

entrega das fichas de cadastro com seus anexos e 

envio do arquivo digital à AGEHAB para análise, 

sujeito à correção de possíveis pendências no 

prazo estabelecido. 

12 meses, 

podendo 

ser 

prorrogado 

por igual 

período. 

A partir da 

emissão da 

ordem de 

serviço. 

Até 30 dias 

após a 

emissão da 

ordem de 

serviço. 

R$108,30 
Até 1.000 

famílias 
R$108.300,00 

Sudoeste Goiano – Cadastros para Regularização 

Fundiária, incluindo triagem das famílias, 

preenchimento da ficha de cadastro específica, 

coleta de assinaturas, juntada de documentos, 

digitação das informações em software fornecido, 

entrega das fichas de cadastro com seus anexos e 

envio do arquivo digital à AGEHAB para análise, 

sujeito à correção de possíveis pendências no 

prazo estabelecido. 

12 meses, 

podendo 

ser 

prorrogado 

por igual 

período. 

A partir da 

emissão da 

ordem de 

serviço. 

Até 30 dias 

após a 

emissão da 

ordem de 

serviço. 

R$108,30 
Até 2.300 

famílias 
R$249.090,00 



 

 

 

Maiores informações poderão ser obtidas no horário das 08h00min às 12h00min e das 

14h00min às 18h00min, pelo telefone (0xx) 62 3096-5041 / 5003. 

Goiânia, 21 de junho de 2013.   

  

 

ROSANA DE FREITAS SANTOS 

Presidente da CPL 

 

Sul Goiano – Cadastros para Regularização 

Fundiária, incluindo triagem das famílias, 

preenchimento da ficha de cadastro específica, 

coleta de assinaturas, juntada de documentos, 

digitação das informações em software fornecido, 

entrega das fichas de cadastro com seus anexos e 

envio do arquivo digital à AGEHAB para análise, 

sujeito à correção de possíveis pendências no 

prazo estabelecido. 

12 meses, 

podendo 

ser 

prorrogado 

por igual 

período. 

A partir da 

emissão da 

ordem de 

serviço. 

Até 30 dias 

após a 

emissão da 

ordem de 

serviço. 

R$104,96 
Até 2.000 

famílias 
R$209.920,00 

Centro Goiano – Cadastros para Regularização 

Fundiária, incluindo triagem das famílias, 

preenchimento da ficha de cadastro específica, 

coleta de assinaturas, juntada de documentos, 

digitação das informações em software fornecido, 

entrega das fichas de cadastro com seus anexos e 

envio do arquivo digital à AGEHAB para análise, 

sujeito à correção de possíveis pendências no 

prazo estabelecido. 

12 meses, 

podendo 

ser 

prorrogado 

por igual 

período. 

A partir da 

emissão da 

ordem de 

serviço. 

Até 30 dias 

após a 

emissão da 

ordem de 

serviço. 

R$108,30 
Até 1.300 

famílias 
R$140.790,00 

TOTAL 
Até 28.000 

famílias 
R$2.815.664,00 


