PLANILHA CONTRATOS 2016

Nº.
CONTRATO
001/2016

002/2016

003/2016

EMPRESA
CONTRATADA
VIGZUL
TECNOLOGIA E
MONITORAMENT
O S.A

OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a
prestação de serviços especializados de
vigilância eletrônica de alarmes, inclusive a
configuração, operação, instalação, locação,
supervisão, manutenção, conservação de
todos os materiais necessários à boa
execução dos serviços.
2º TABELIONATO
O presente contrato tem por objeto a
DE NOTAS DE
contratação de serviços para
PALMAS/TO
reconhecimento de firma e autenticação de
documentos, para atender as necessidades
da Agência de Fomento do Estado do
Tocantins.
ADVISECLIP
A empresa ADVISECLIP SERVIÇOS EM
SERVIÇOS EM
TECNOLOGIA LTDA, procede à busca e
TECNOLOGIA LTDA divulgação de notas de expediente a partir
de processos informatizados e, em certas
etapas, checagem manual, com emprego de

VALOR

VIGÊNCIA

MODALIDADE

12 MESES

DATA DA
ASSINATURA
11/02/2016

R$ 5.250,00

R$ 3.800,00

12 MESES

14/03/2016

INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO

R$ 2.268,00

12 MESES

15/03/2017

DISPENSA DE
LICITAÇÃO

DISPENSA DE
LICITAÇÃO

004/2016

RIBEIRO
COMÉRCIO
VAREJISTA DE
COMBUSTÍVEIS
LTDA - ME

005/2016

MARCA MOTORS
VEÍCULOS LTDA

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 (emails), entre outros.
O presente contrato tem por objeto a
contratação de empresa especializada para
fornecimento de combustível automotivo
(Gasolina comum e óleo diesel S10), para
abastecer a os veículos pertencentes a
Agência de Fomento do Estado do Tocantins
S/A., mediante conveniência e requisição do
condutor
O presente contrato tem por objeto a aquisição de 01
Veículo, modelo “utilitário”, Automóvel de fabricação
nacional ou importada, zero quilômetro; Modelo Utilitário;
Cor : Prateada; Cabine dupla; 02 Air Bags (Frontais); Ano:
2016 ou superior / modelo: 2016 ou superior; Tração nas
quatro rodas (4x4), com opção reduzida; Motor no mínimo
2.8 com potência mínima de 180cv; Sistema de arcondicionado automático/digital; Revestimento dos bancos
em couro; Capota marítima; Direção Hidráulica ou
superior; Capacidade de carga mínima de 1.000 kg;
Estribos laterais; Piloto automático; Faróis de neblina
dianteiros; Freios ABS; Protetor de caçamba; Retrovisores
externos com ajuste elétrico; Rodas de liga leve de série;
Sensor de estacionamento traseiro; Transmissão
automática de no mínimo 5 velocidades; Trava elétrica
para as portas; Vidros elétricos dianteiros / traseiros com
sistema de abertura / fechamento com um toque para
cima / baixo; Alimentação por injeção eletrônica direta de
combustível “óleo diesel S10”; Película Fumê nos vidros;
Capacidade mínima de 05 passageiros; Carroceria em aço;
Engate para reboque; Cintos de segurança dianteiros e

R$ 14.320,00

12 MESES

31/03/2016

DISPENSA DE
LICITAÇÃO

R$
148.000,00

12 MESES

06/04/2016

LICITAÇÃO

traseiros de 03 pontos; Alarme antifurto; Tapetes de
borracha para assoalho; Protetor de Cárter; Encosto de
cabeça com ajuste de altura; Revestimento do assoalho
em carpete; Limpador do pára-brisa com acionamento
intermitente de frequência variável; Pára-choque dianteiro
na cor do veículo; Emplacado e licenciado pelo DETRANTO; Além de todos os equipamentos exigidos pelo
CONTRAN, bem como os de série não especificados

006/2016

ENERGISA
TOCANTINS
DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A

Constitui objeto do presente contrato a
prestação de serviços destinados a prover
Energia Elétrica às instalações da Sede da
Agência de Fomento do Estado do
Tocantins, onde encontra-se implantadas as
Unidades Consumidoras respectivamente,
nº 89589007 e nº 84913310.

R$
102.000,00

12 MESES

07/04/2016

DISPENSA DE
LICITAÇÃO

007/2016

J. CÂMARA &
IRMÃOS S/A –
JORNAL DO
TOCANTINS

R$ 980,00

12 MESES

20/03/2016

DISPENSA DE
LICITAÇÃO

008/2016

REZEK FERREIRA
INFORMÁTICA
LTDA

Constitui objeto do presente Contrato (01)
uma assinatura de jornal impresso, com
entrega diária, destinados a Agência de
Fomento do Estado do Tocantins no
município de Palmas –TO
Este Contrato tem base legal:

R$
2.310.000,00

60 MESES

04/05/2016

INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO

para o licenciamento de uso do software: na
dispensa de licitação, com base no artigo
24, inciso XXV da Lei Federal n.º 8.666, de
21/03/1993; e, para os serviços de suporte à
operacionalização e atualização do
software: na inexigibilidade de licitação,
conforme art. 25, inciso II da Lei Federal n.º
8.666, de 21/06/1993, que dispõe sobre

009/2016

GLAUCO TELES E
SILVA

010/2016

CLARO S/A

011/2016

P&P TURISMO
LTDA -ME

Licitações e Contratos da Administração
Pública.
O presente contrato tem por objeto o
Credenciamento de leiloeiro(s) para
alienação de bens apreendidos e oficiais,
móveis, imóveis
O presente contrato tem por objeto a
prestação dos DOS SERVIÇOS DE ACESSO À
INTERNET, POR MEIO LINKS DEDICADOS, de
forma permanente, dedicada e exclusiva à
rede mundial de computadores - Internet,
24 horas por dia, sete dias por semana,
inclusive feriados, mediante implantação de
links de comunicação de dados a serem
instalados nas áreas urbanas de Rio
Branco/AC e Palmas/TO, conforme disposto
no Termo de Referência do Pregão n.º
45/2015
Contratação de prestadora de serviços de
emissão de passagens aéreas, terrestres e
translados, compreendendo serviços de
cotação, reserva, 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

5% SOBRE O
VALOR DO
BEM
ALIENADO
R$ 45.000,00

R$
192.000,00

12 MESES

20/06/2016

CREDENCIAMENT
O

12 MESES

02/09/2016

ADESÃO À ATA
DE REGISTRO DE
PREÇOS

12 MESES

21/06/2016

LICITAÇÃO

012/2016

013/2016

MEU MICRO,
COMÉRCIO
ATACADISTA ,
IMP. E ESP. DE
PRODIUTOS DE
INFORMÁTICA
LTDA - EPP
MARCA MOTORS
VEÍCULOS LTDA

014/2016

OBJETIVA RH

015/2016

SOFTWAREONE
COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA
LTDA

016/2016

BANCO DO BRASIL
S/A

atividades da Agência de Fomento do
Estado do Tocantins S/A.
O presente contrato tem por objeto a
aquisição de computadores Desktop para
dar continuidade ao trabalho, em
substituição de máquinas que já se
encontram defeituosas e com grande
depreciação em função do tempo

R$ 14.679,92

12 MESES

05/08/2016

DISPENSA DE
LICITAÇÃO

O presente contrato tem por objeto a
prestação de serviços com fornecimento de
peças e acessórios de reposição genuínos
para revisões periódicas no veículo L200
TRITON 3.2 DIESEL AT OUTDOOR, Chassi n°
93XHYKB8THCG23185, Renavam n°
01083628043 de propriedade da
CONTRATANTE.

R$ 30.000,00

36 MESES

09/08/2016

INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO

O presente contrato tem por objeto a
contratação de empresa especializada para
elaboração do Plano de Cargos, Carreiras e
Salários
O presente contrato tem por objeto a
aquisição de 45 (quarenta e cinco) Licenças
de Uso do Software de Antivírus por motivo
de segurança das informações dos
computadores da Agência de Fomento do
Estado do Tocantins
prestação de serviços de PAGAMENTO DE
FAVORECIDOS, COBRANÇA INTEGRADA BB,

R$ 9.500,00

60 DIAS

18/08/2016

DISPENSA DE
LICITAÇÃO

R$ 7.967,25

12 MESES

29/08/2016

DISPENSA DE
LICITAÇÃO

R$ 13.000,00

12 MESES

15/09/2016

DISPENSA DE
LICITAÇÃO

017/2016

ALTERDATA
TECNOLOGIA EM
INFORMÁTICA
LTDA

DEPÓSITO IDENTIFICADO, APLICATIVO BB
GPS, APLICATIVO BB DARF.
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$ 12.038,18

12 MESES

30/09/2016

DISPENSA DE
LICITAÇÃO

