
PLANILHA CONTRATOS 2017

Nº.
CONTRAT

O

EMPRESA
CONTRATADA

OBJETO VALOR VIGÊNCI
A

DATA DA
ASSINATU

RA

MODALIDAD
E

001/2017 CASS
AUDITORES E
CONSULTORE

S
INDEPENDEN

TES S/S

O presente instrumento tem por
objeto a prestação de serviços

especializados de auditoria
independente das demonstrações
financeiras, tributária e fiscal, com

a elaboração das respectivas
demonstrações, inclusive

consolidadas, da CONTRATANTE,
conforme especificações abaixo,
nos termos das Resoluções n.º

3.198, de 27 de maio de 2004, e
n.º 3.271, de 24 de março de 2005,

do Conselho Monetário Nacional

R$
26.890,0

0

12 MESES 04/01/201
7

LICITAÇÃO

002/2017 VIGZUL
TECNOLOGIA

E
MONITORAME

NTO S.A

Constitui objeto do presente
contrato a prestação de serviços

especializados de vigilância
eletrônica de alarmes e câmeras,

inclusive a configuração, operação,
instalação, locação, supervisão,

R$
7.974,00

12 MESES 16/02/201
7

DISPENSA
DE

LICITAÇÃO



manutenção, conservação de todos
os materiais necessários à boa

execução dos serviços.
003/2017 CAM

TECNOLOGIA
EIRELI-ME

Contratação de empresa
especializada no aluguel e

prestação de Serviço de instalação
de equipamento de Central Digital

PABX e Aparelhos Telefônicos IP
com suas devidas licenças de

ramais, para o uso da Telefônico
Fixo Comutado (fixo-fixo e fixo-
móvel), local, longa distância
nacional e internacional, a ser

executado de forma contínua para
a Agencia de Fomento com
prestação de serviços de

assistência técnica enquanto durar
o prazo do contrato

R$
28.950,0

0

12 MESES 06/03/201
7

LICITAÇÃO

004/2017 K R P
CONSULTORI

A EM
TECNOLOGIA

DE
INFORMAÇÃO

LTDA - EPP

O presente contrato decorre de
Adesão a Ata de Registro de Preços
N.º 060/2016, referente ao Pregão

Eletrônico nº 115/2016,  Adjudicado
na forma da Lei nº 10.520, de 17
de julho de 2002, com aplicação
subsidiária da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993 tudo constante

do processo protocolado na
Prefeitura Municipal de Palmas sob
o nº 2016018030, que passam a

fazer parte integrante deste
instrumento, independente de

R$
127.660,

00

12 MESES 06/03/201
7

ADESÃO À
ATA DE

REGISTRO
DE PREÇOS



transcrição.

005/2017 VIDA &
SANTOS LTDA

- ME

O presente contrato tem por objeto
a aquisição de scanner para

promover as digitalizações de
documentos da Assessoria Jurídica
da Agência de Fomento do Estado

do Tocantins

R$ 3.200 12 MESES 08/03/201
7

DISPENSA
DE

LICITAÇÃO

006/2017 J. CÂMARA &
IRMÃOS S/A

O presente contrato tem por
objetivo a veiculação de editais de
convocação, avisos, declarações de

propósito e demais atos exigidos
pela Lei Federal nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, bem como pelo
Banco Central do Brasil e Conselho

Monetário Nacional, que
necessitem ocorrer em jornal de

grande circulação diária dentro do
Estado do Tocantins

R$
49.000,0

0

12 MESES 20/03/201
7

INEXIGIBILID
ADE DE

LICITAÇÃO

007/2017 CMA –
CONSULTORI
A, MÉTODOS,
ASSESSORIA
E MERCANTIL

S/A

Constitui objeto do presente
contrato a prestação de serviços

destinados a prover meios de
telecomunicação para acesso ao

SISBACEN - Sistema de Informações
do Banco Central do Brasil, através
de uma estrutura de comunicação

(link de comunicação e
computador) principal e reserva

entre CONTRATADA e o SISBACEN,
permanecendo a CONTRATADA a
plena detentora da propriedade

R$
14.400,0

0

12 MESES 21/03/201
7

DISPENSA
DE

LICITAÇÃO



industrial e intelectual e dos
direitos autorais “COPYRIGHT”

utilizados para este fim.
008/2017 ADVISECLIP

SERVIÇOS EM
TECNOLOGIA

LTDA

A empresa ADVISECLIP SERVIÇOS
EM TECNOLOGIA LTDA, procede à
busca e divulgação de notas de
expediente a partir de processos

informatizados e, em certas etapas,
checagem manual, com emprego

de programas de computador para
organização de base de dados,

digitalização de imagens,
conversão de imagem em texto e

geração e distribuição de
informações que gerarão um banco
de dados e mensagens eletrônicas

(e- mails), entre outros.

R$
3.312,00

12 MESES 03/04/201
7

DISPENSA
DE

LICITAÇÃO

009/2017 OI S.A Contratação de empresa
especializada na prestação de

Serviço Telefônico Fixo Comutado
(fixo-fixo e fixo-móvel), local, longa
distância nacional e internacional, a

ser executado de forma contínua
para a Agência de Fomento com

prestação de serviços de
assistência técnica enquanto durar

o prazo do contrato

R$
24.447,0

0

12 MESES 18/04/201
7

LICITAÇÃO

010/2017 INSTITUTO
EUVALDO
LODI – IEL

O presente contrato tem por objeto
a prestação de serviços, mediante

a intermediação e promoção de

R$
1.620,00

12 MESES 09/05/201
7

DISPENSA
DE

LICITAÇÃO



NÚCLEO
REGIONAL DO
ESTADO DO
TOCANTINS

integração entre a Agência de
Fomento e as Instituições de

Ensino, visando à implementação
de programa de Estágio, de acordo

com a Lei n.º 11.788, de 25 de
setembro de 2008 e outros

dispositivos legais que vierem a ser
adotados.

011/2017 POSTO FLEX
LTDA

O presente contrato tem por objeto
a contratação de empresa

especializada para fornecimento de
combustível automotivo (Gasolina
comum e óleo diesel S10), para

abastecer os veículos, Ford Fiesta
Rocam, placas OLN-4769 e OLN-

4779 e MITSUBIHISI L200
TRITON/OUTDOOR, placa QKC-

8433, pertencentes à Frota Oficial
da Agência de Fomento do Estado

do Tocantins S/A., mediante
conveniência e requisição do

condutor

R$
13.700,0

0

12 MESES 22/06/201
7

DISPENSA
DE

LICITAÇÃO

012/2017 FAS
COMERCIAL E
DISTRIBUIÇÃ
O LTDA -ME

O presente contrato tem por objeto
a aquisição de Nobreak Central

para garantir o funcionamento dos
equipamentos eletrônicos que se
encontram no CPD – Central de

Processamento de Dados, através
deste Nobreak será fornecida
energia estabilizada e de boa

R$
14.850,0

0

12 MESES 05/06/201
7

LICITAÇÃO



qualidade aos equipamentos em
caso de queda de energia.

013/2017 JORNAL
FOLHA

CAPITAL LTDA
- ME

O presente contrato tem por objeto
a AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS

(contratação de uma empresa para
Publicação dos Demonstrativos
Financeiros como determinadas

pela Lei 6.404/76 e pelas normas
do Banco Central do Brasil que
disciplinam o seguimento de

instituição financeira), para atender
as necessidades do ÓRGÃO

REQUISITANTE.

R$
324.177,

00

60 MESES 21/06/201
7

LICITAÇÃO

014/2017 RESULTADO
CONSULTORI
A E GESTÃO
FINANCEIRA

LTDA-ME

Constitui objeto do presente
instrumento a contratação de

serviços técnicos especializado de
consultoria para prestação de

serviços para análise, diagnostico
de performance, e avaliação de
potencialidades da   Agência de
Fomento do Estado do Tocantins

S/A.

R$
32.000,0

0

40 DIAS 06/07/201
7

INEXIGIBILID
ADE DE

LICITAÇÃO

015/2017 2º TABELIONATO
DE NOTAS DE
PALMAS/TO

O presente contrato tem por objeto
a contratação de serviços para

reconhecimento de firma e
autenticação de documentos, para

atender as necessidades da
Agência de Fomento do Estado do

Tocantins.

R$
3.800,00

60 meses 26/07/201
7

INEXIGIBILID
ADE DE

LICITAÇÃO

016/2017 MAX TUR R$ 12 meses 31/07/201 LICITAÇÃO



AGÊNCIA DE
TURISMO

LTDA

Contratação de prestadora de
serviços de emissão de passagens

aéreas, terrestres e translados,
compreendendo serviços de
cotação, reservam, emissão,

marcação/remarcação e entrega de
passagens ou bilhetes eletrônicos,
por meio de atendimento remoto

(e-mail/telefone) e, todos os
serviços pertinentes e conexos com

a atividade fim de agências de
viagens, conforme as

especificações, na forma de
bilhetes e/ou E-Tickets para

atendimento às necessidades
inerentes às funções e atividades
da Agência de Fomento do Estado

do Tocantins S/A.

192.000,
00

7

017/2017 ADONES FELIPE
DA SILVA
ROCHA

O presente contrato tem como
finalidade a contratação de

serviços para execução de obra
para adequação da sala de

almoxarifado na Sede da Agência
de Fomento do Estado do Tocantins
S/A, (localizada na Quadra 103 Sul,
Conj. 03, Lote 41, Rua de Pedestre

SO 09, em Palmas-TO).

R$
14.700,0

0

30 dias 08/08/201
7

DISPENSA
DE

LICITAÇÃO

018/2017 TINS – O presente contrato tem por objeto R$ 7.000,00 30 dias 05/09/201 DISPENSA



SOLUÇÕES
CORPORATIVAS

EIRELI

a contratação de empresa
especializada para prestação de

serviços de desmontagem e
montagem do arquivo deslizante
Modelo 1000, marca Tecnolach,
realocação de móveis, armários,

mesas e cofre na sede da Agência
de Fomento do Estado do Tocantins

S/A.

8 DE
LICITAÇÃO

019/2017 GLOBAL
CLIMATIZAÇÃO

EIRELLI - ME

O presente contrato tem como
finalidade a contratação de
empresa especializada para

instalação e remanejamento de
aparelhos de ares-condicionados na

Sede Agência de Fomento do
Estado do Tocantins S/A (localizada
na Quadra 103 Sul, Conj. 03, Lote

41, Rua de Pedestre SO 09, em
Palmas-TO).

R$
3.710,00

30 dias 11/09/201
7

DISPENSA
DE

LICITAÇÃO

020/2017 ALTERDATA
TECNOLOGIA

EM
INFORMÁTICA

LTDA

O presente contrato tem por objeto
a aquisição de Licença de Uso de

Software de controle funcional que
consiga receber as informações de

freqüência do equipamento de
Ponto Biométrico, para gerar a

folha de ponto e controlar banco de
horas, faltas, tributos, a fim de

suprir a necessidade do setor de
Recursos Humanos da Agência de

Fomento.

R$
12.038,0

4

12 MESES 02/10/201
7

DISPENSA
DE

LICITAÇÃO



021/2017 BANCO DO
BRASIL S/A

O BANCO prestará a CONTRATANTE os
seguintes serviços: 

a) prestação de serviços de PAGAMENTO 
DE FAVORECIDOS indicados pela 
CONTRATANTE, compreendendo 
pagamentos a fornecedores, salários e 
outros pagamentos diversos;
b) prestação de serviços de recebimento 
de títulos em favor da CONTRATANTE, 
mediante COBRANÇA INTEGRADA BB, 
com observância das definições e 
condições estabelecidas neste contrato;
c)prestação de serviços de recebimentos, 
em favor da Agência de CONTRATANTE, 
mediante utilização de DEPÓSITO 
IDENTIFICADO;
d)regulamentar a utilização do 
APLICATIVO BB GPS, disponibilizado pelo
BANCO para a impressão, gerenciamento 
e liquidação das guias de contribuições 
previdenciárias - GPS, por meio de arquivo 
remessa gerado pelo software;
e) regulamentar a utilização do 
APLICATIVO BB DARF, disponibilizado 
pelo BANCO para a impressão, 
gerenciamento e liquidação dos 
documentos de arrecadação de Receitas 
Federais – DARF, por meio de arquivo 
remessa gerado pelo software.

R$
15.000,0

0

12 MESES 23/10/201
7

DISPENSA
DE

LICITAÇÃO

022/2017 CLARO S.A Contratação de empresa
especializada na prestação de
Serviços de Telefonia e Internet

Móveis, admitindo-se a
participação de operadoras de

R$
11.700,0

0

12 MESES 04/12/201
7

DISPENSA
DE

LICITAÇÃO



telefonia de Serviço Móvel Pessoal -
SMS, com disponibilização dos

respectivos aparelhos na forma de
comodato, visando atender as
necessidades operacionais de
comunicação da Agência de

Fomento do Estado do Tocantins
S/A


