PLANILHA CONTRATOS 2019

Nº.
CONTRATO
001/2019

002/2019

EMPRESA
CONTRATADA
CASTRO E
OLIVEIRA LTDA –
ME

OBJETO

VALOR

O presente contrato tem por objeto a R$ 3.500,00
contratação de empresa especializada em
aluguel de Climatizadores para eventos, em
conformidade
com
as
condições
CNPJ sob nº.
estabelecidas no Termo de Referência nº.
19.331.514/0001- 001/2019 – Coordenadoria de Prospecção e
58
Oportunidade de Negócios e demais
documentos integrantes deste Processo.
AUTO POSTO
O presente contrato tem por objeto a R$ 18.000,00
CIRILO EIRELI – ME contratação de empresa especializada no
fornecimento de combustíveis (Gasolina
CNPJ sob nº.
comum e óleo diesel s10), para suprir a
23.337.682/0001- necessidade de abastecimento dos veículos
28
(Ford Fiesta Rocam, placas OLN-4769 e OLN4779
e
MITSUBIHISI
L200
TRITON/OUTDOOR,
placa
QKC-8433)
pertencentes a frota oficial da Agência de
Fomento do Estado do Tocantins e assim
melhor atender os clientes e colaboradores.

VIGÊNCIA

MODALIDADE

24 MESES

DATA DA
ASSINATURA
06/05/2019

12 MESES

04/06/2019

DISPENSA DE
LICITAÇÃO

DISPENSA DE
LICITAÇÃO

003/2019

004/2019

005/2019

PRONTO TELECOM
O presente contrato tem por objeto a R$ 19.200,00
EIRELLI ME
prestação dos serviços de acesso à internet
IP, por meio links de 120 Mbps, de forma
CNPJ sob nº.
permanente, dedicada e exclusiva à rede
24.404.615/0001- mundial de computadores - Internet, 24
41
horas por dia, sete dias por semana,
inclusive feriados, mediante implantação de
links de comunicação de dados a serem
instalados nas áreas urbanas de Palmas/TO.
CAM TECNOLOGIA
O presente contrato tem por objeto a R$ 15.324,00
EIRELI-ME
contratação de empresa especializada para
aquisição de aparelhos de telefone e central
CNPJ sob nº.
de PABX, para suprir a necessidade de
14.438.757/0001- equipamento de telefonia fixa e assim
76
melhor atender os clientes e colaboradores
da Agência de Fomento do Estado do
Tocantins S/A.
O presente contrato tem como objeto a R$ 50.000,00
VIAGENS
contratação de prestadora de serviços de
JOHNSON LTDA – emissão de passagens aéreas nacionais e
ME
internacionais, compreendendo serviços de
cotação,
reservas,
emissão,
marcação/remarcação e entrega de
passagens ou bilhetes eletrônicos, por meio
de atendimento remoto (e-mail/telefone) e,
CNPJ sob nº.
todos os serviços pertinentes e conexos
25.019.266/0001- com a atividade fim de agências de viagens,
07
conforme as especificações, na forma de
bilhetes e/ou E-Tickets para atendimento às
necessidades inerentes às funções e

12 MESES

04/06/2019

DISPENSA DE
LICITAÇÃO

12 MESES

17/06/2019

DISPENSA DE
LICITAÇÃO

12 MESES

02/08/2019

DISPENSA DE
LICITAÇÃO

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

006/2019

007/2019

008/2019

009/2019

J S SANTANA
DEDETIZADORA
EIRELI
CNPJ sob nº.
32.729.499/000169
CÂMARA DE
DIRIGENTES
LOGISTAS DE
PALMAS – TO
CNPJ nº
38.132.981/000101
VIDA E SANTOS
LTDA – ME
CNPJ sob nº.
10.779.409/000101
CÂMARA DE
DIRIGENTES
LOGISTAS DE
GURUPI – TO,

Constitui objeto do presente instrumento, a
contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de Dedetização e
Desratização do edifício sede da Agência de
Fomento do Estado do Tocantins S/A.

R$ 1.350,00

12 MESES

02/09/2019

DISPENSA DE
LICITAÇÃO

Disponibilizar acesso aos funcionários da
Agência de Fomento do Estado do Tocantins
S/A,
imbuídos
na
realização
dos
procedimentos de consulta, inclusão e
exclusão de clientes, pessoas físicas e
jurídicas, ao banco de dados gerido pelas
empresas SPC e SERASA.

R$ 18.000,00

12 MESES

02/09/2019

INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO

O presente contrato tem por objeto a
contratação de empresa especializada para
aquisição de 02 (duas) impressoras coloridas
a fim de completar o atual parque
tecnológico da Agência de Fomento do
Estado do Tocantins S/A.
O presente Contrato tem por objeto a
locação de estande, na feira de negócios
GURUPI TEM, no período de 18 a 20 de
setembro de 2019, das 19 às 23 horas, no
Centro de Convenções Mauro Cunha, na

R$ 2.198,00

12 MESES

22/08/2019

DISPENSA DE
LICITAÇÃO

R$ 1.200,00

30 DIAS

12/09/2019

DISPENSA DE
LICITAÇÃO

cidade de Gurupi – TO.
CNPJ (MF) sob nº.
00.237.495/000177
010/2019

011/2019

012/2019

ALTERDATA
TECNOLOGIA EM
INFORMÁTICA
LTDA

O presente contrato tem por objeto a
locação de Software de controle funcional
que consiga receber as informações de
freqüência do equipamento de Ponto
Biométrico, para gerar a folha de ponto e
CNPJ/MF nº
controlar banco de horas, faltas, tributos, a
36.462.778/0001- fim de suprir a necessidade do setor de
60
Recursos Humanos da Agência de Fomento
CRP COMÉRCIO DE O presente contrato tem por objeto a
EQUIPAMENTOS E contratação de empresa especializada na
SUPRIMENTOS DE prestação de serviços em sistema de backup
INFORMÁTICA
em nuvem, garantir a segurança dos dados
LTDA-EPP
armazenados nos servidores do data center
e garantir a integridade e continuidade dos
CNPJ nº
negócios em caso de perda total de
20.998.285/0001- hardware do data center da Agencia de
09
Fomento do Estado do Tocantins S/A
GUARÁ
O presente contrato tem por objeto a
AUTOCENTER
prestação de serviços com fornecimento de
COMERCIO DE
peças e acessórios de reposição genuínos
PNEUS LTDA
para revisões periódicas nos veículosFord
Fiesta, pertencentes à Frota Oficial da
CNPJ n.º
Agência de Fomento do Estado do
07.003.059/0001- Tocantins, Chassis n° 9BFZF55A1E8081769 e
82
9BFZF55A4E8060429,
RENAVAM
n°

R$ 9.600,00

12 MESES

03/10/2019

DISPENSA DE
LICITAÇÃO

R$ 24.000,00

12 MESES

16/10/2019

DISPENSA DE
LICITAÇÃO

R$ 16.998,13

12 MESES

01/11/2019

DISPENSA DE
LICITAÇÃO

597789606 e597789789,de propriedade da
CONTRATANTE.
013/2019

GUARÁ
AUTOCENTER
COMERCIO DE
PNEUS LTDA
CNPJ n.º
07.003.059/000182

014/2019

JUDÁ
ADMINISTRADOR
A DE MÃO DE
OBRA LTDA – ME
CNPJ sob nº.
23.105.301/000185

015/2019

O presente contrato tem por objeto a R$ 10.634,55
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.
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.

BANCO DO BRASIL O BANCO prestará ao CONTRATANTE os
seguintes serviços:
S/A
CNPJ sob o n.º
00.000.000/000191

a)
prestação de serviços de PAGAMENTO
DE FAVORECIDOS indicados pelo
CONTRATANTE, compreendendo pagamentos a
fornecedores, pagamentos de salários e
pagamentos diversos;
b)
prestação de serviços de recebimento
de títulos em favor do CONTRATANTE, mediante
COBRANÇA INTEGRADA BB, com observância

12 MESES

01/11/2019

DISPENSA DE
LICITAÇÃO

R$
125.599,60

12 MESES,
podendo
ser
prorrogado
por até 60
meses

25/11/2019

LICITAÇÃO

R$ 50.000

12 MESES

05/12/2019

DISPENSA DE
LICITAÇÃO

das definições e condições estabelecidas neste
contrato;
c)
prestação de serviços de recebimentos,
em favor da CONTRATANTE, mediante utilização
de DEPÓSITO IDENTIFICADO;
d)
regulamentar a utilização do
APLICATIVO BBGPS, 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.

016/2019

CLARO S.A
CNPJ sob nº.
40.432.544/000147

Contratação de empresa especializada na
prestação de Serviços de Telefonia e
Internet
Móveis,
admitindo-se
a
participação de operadoras de 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, com prestação de serviços de
assistência técnica enquanto durar o prazo
do contrato

R$ 3.976,00

12 MESES

05/12/2019

DISPENSA DE
LICITAÇÃO

