
 

 

PLANILHA CONTRATOS 2018 
 

 

Nº. 
CONTRATO 

EMPRESA 
CONTRATADA 

OBJETO VALOR VIGÊNCIA DATA DA 
ASSINATURA 

MODALIDADE 

001/2018 ORSEGUPS 
MONITORAMENTO 
ELETRÔNICO LTDA 

Constitui objeto do presente contrato a 
prestação de serviços especializados de 

vigilância eletrônica de alarmes, sensores e 
câmeras, inclusive a configuração, 

operação, instalação, locação, supervisão, 
manutenção, remanejamento e 

conservação de todos os materiais 
necessários à boa execução dos serviços. 

 

R$ 9.300,00 12 MESES 17/02/2018 DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 

002/2018 MARANATA EIRELI - 
ME 

O presente contrato tem por objeto a 
prestação de serviços com fornecimento de 

peças e acessórios de reposição genuínos 
para revisões periódicas nos veículos Ford 

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

Tocantins, Chassis n° 9BFZF55AE8081769 e 
9BFZF55A4E8060429, Renavam n° 

597789606 e 597789789, de propriedade da 
CONTRATANTE. 

R$ 4.534,36 12 MESES 28/02/2018 DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 



 

003/2018 COMPANHIA DE 
SANEAMENTO DO 

TOCANTINS – 
SANEATINS 

O presente contrato tem por objeto a 
prestação de serviços de fornecimento de 

água potável, coleta e tratamento do 
esgotamento sanitário pela BRK Ambiental 

à Contratante, classificado na categoria 
“pública”, mediante tarifa vigente, visando 
atender à ligação de número CDC – Código 

do Cliente 224516-7, localizada no endereço 
Quadra 103 Sul, Rua SO 09, Lote 41, em 

Palmas/TO, CEP 77.015-032, nas condições 
abaixo descritas. 

 

R$ 25.000,00 12 MESES 16/03/2017 DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 

004/2018 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$ 49.000,00 12 MESES 21/03/2018 DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 

005/2018 AUTO POSTO 
DISBRAVA 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 

R$ 16.030,90 12 MESES 23/04/2018 DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 



Fomento do Estado do Tocantins S/A, 
mediante conveniência e requisição do 

condutor 

006/2018 KFM MAIS TECH 
TELECOM LTDA - 

ME 

O presente contrato tem por objeto a 
contratação de empresa especializada para 
aquisição e instalação de dois aparelhos de 

ar-condicionado 

R$ 10.400,00 12 MESES 10/05/2018 DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 

007/2018 HWE – 
INFORMÁTICA LTDA 

O presente contrato tem por objeto a 
contratação de empresa especializada para 

aquisição de 10 computadores desktop, 
monitores LED, teclados USB, mouse USB e 

01 projetor, para dar continuidade ao 
trabalho, em substituição de máquinas que 

já se encontram em defeituosas e com 
grande depreciação em função do tempo. 

R$ 47.110,00 12 MESES 10/05/2018 DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 

008/2018 4 CORES INOVAÇÃO 
VISUAL LTDA 

O presente contrato tem por objeto a 
contratação de empresa especializada para 
elaboração criação de portal e hotsite com 

desenvolvimento de propostas e pré análise 
de crédito, impulsionamento do site em 

mecanismo de busca, criação e divulgação 
de material para mídias sociais, para a 

Agência de Fomento do Estado do Tocantins 
S/A, a fim de atender às suas demandas e 

adequá-lo às exigências previstas na Lei nº. 
13.303, de 30 de junho de 2016, 

principalmente aos dispositivos previsto no 
art. 8º, § 4º, obrigatórios a partir de 

30/06/2018 

R$ 49.750,00 12 MESES 09/05/2018 DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 

009/2018 ITAC – INSTITUTO Constitui objeto do presente instrumento a R$ 49.000,00 12 MESES 05/06/2018 DISPENSA DE 



TOCANTINENSE DE 
ASSESSORIA, 

CONSULTORIA E 
CAPACITAÇÃO 

contratação de serviços técnicos 
especializado para elaboração do 

Regulamento Interno de Licitações e 
Contratos da Agência de Fomento do Estado 

do Tocantins S/A, de acordo com a Lei nº. 
13.303/2016 e seu Regimento Jurídico 

específico. 

LICITAÇÃO 

010/2018 BRASILCARD 
ADMINISTRADORA 
DE CARTÕES LTDA 

O presente contrato tem por objeto a 
aquisição serviços (contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços no 
ramo de administração, gerenciamento e 

fornecimento de cartões de vale 
alimentação, com a utilização de meio 

eletrônico via cartões magnéticos ou com 
chips), para atender as necessidades da 

Agência de Fomento do Estado do Tocantins 
S/A. Ressalta-se que o limite máximo de 

contratação de colaborador/usuário será 61 
(sessenta e um), resguardando que não terá 

limite mínimo. 

R$ 
660.586,08 

12 meses, 
prorrogável 
por até 60 

meses 

13/06/2018 LICITAÇÃO 

011/2018 VOAR TURISMO 
EIRELLI – EPP 

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 

R$ 
192.000,00 

12 MESES 01/08/2018 LICITAÇÃO 



bilhetes e/ou E-Tickets para atendimento às 
necessidades inerentes às funções e 

atividades da Agência de Fomento do 
Estado do Tocantins S/A. 

012/2018 L BORGES DE 
OLIVEIRA – ME 

Constitui objeto do presente contrato a 
prestação de serviços de: 

Limpeza Predial e Copeiragem, com 
fornecimento de materiais, produtos, 

máquinas e equipamentos, sem ônus para a 
Contratante, a serem prestados nas 
dependências internas e externas da 

Fomento. 

R$ 70.200,00 06 MESES 06/09/2018 DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 

013/2018 INSTITUTO 
EUVALDO LODI – IEL 
NÚCLEO REGIONAL 

DO ESTADO DO 
TOCANTINS 

O presente contrato tem por objeto a 
prestação de serviços, mediante a 
intermediação e promoção de 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. 

 

R$ 1.680,00 12 MESES 17/09/2018 DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 

014/2018 KFM MAIS TECH 
TELECOM LTDA 

O presente contrato tem por objeto a 
contratação de empresa especializada para 

aquisição e instalação 01 aparelho de ar-
condicionado, em conformidade com as 

condições estabelecidas no Termo de 
Referência nº 020/2018 e demais 

documentos integrantes deste Processo. 

R$ 4.830,00 12 MESES 18/09/2018 DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 

015/2018 CRP COMÉRCIO DE O presente contrato tem por objeto a R$ 24.000,00 12 MESES 15/10/2018 DISPENSA DE 



EQUIPAMENTOS E 
SUPRIMENTOS DE 

INFORMÁTICA 
LTDA-EPP 

contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços em sistema de backup 
em nuvem, garantir a segurança dos dados 
armazenados nos servidores do data center 
e garantir a integridade e continuidade dos 

negócios em caso de perda total de 
hardware do data center da Agencia de 

Fomento do Estado do Tocantins S/A 

LICITAÇÃO 

016/2018 CRIATIVE ARTES E 
IMPRESSOS 

O presente contrato tem por objeto a 
contratação de empresa especializada para 

confecção artes gráficas utilizadas nos 
interesses da Agência de Fomento do 
Estado do Tocantins S/A, com layout e 
logomarcas vigentes, para atender as 

necessidades desta Agência. 

R$ 2.185,00 12 MESES 17/10/2018 DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 

017/2018 BANCO DO BRASIL O BANCO prestará ao CONTRATANTE os 
seguintes serviços: PAGAMENTO DE 

FAVORECIDOS, COBRANÇA INTEGRADA BB, 
DEPÓSITO IDENTIFICADO, APLICATIVO 

BBGPS, APLICATIVO BB DARF. 

R$ 15.000,00 12 MESES 01/114/2018 DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 

 


