
 
 

Nº. 
CONTRATO 

EMPRESA 
CONTRATADA 

 
001/2020 

 
VIDA E SANTOS 

LTDA – ME  
 

CNPJ sob nº. 
10.779.409/0001-

01 

Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de Manutenç
Impressoras, compreendendo o fornecimento 
de materiais/peças/ferramentas necessários 
para a execução dos serviços com o fim de 
atender as necessidades da Agência de Fomento 
do Estado do Tocantins, conforme 
especificações constantes no Termo de 
Referência nº. 011/2019

 
002/2020 

 
JR REFRIGERAÇÃO  

 
 

CNPJ sob nº. 
35.071.461/0001-

30 

Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de Manutenção de 
aparelhos de “ar
compreendendo o fornecimento de 
materiais/peças/ferramentas necessários para a 
execução dos serviços com o fim de atender as 
necessidades da Agência de Fomento do Estado 
do Tocantins, conforme especificações 
constantes no Termo de Referência nº. 
012/2019. 

   

PLANILHA CONTRATOS 2020 

 
 

OBJETO VALOR VIGÊNCIA

Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de Manutenção de 
Impressoras, compreendendo o fornecimento 
de materiais/peças/ferramentas necessários 
para a execução dos serviços com o fim de 
atender as necessidades da Agência de Fomento 
do Estado do Tocantins, conforme 
especificações constantes no Termo de 

ncia nº. 011/2019. 

 
R$ 1.400,00 

 
12 MESES

Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de Manutenção de 
aparelhos de “ar-condicionado”, 

eendendo o fornecimento de 
materiais/peças/ferramentas necessários para a 
execução dos serviços com o fim de atender as 
necessidades da Agência de Fomento do Estado 
do Tocantins, conforme especificações 
constantes no Termo de Referência nº. 

 
R$ 9.300,00 

 
12 MESES

  

VIGÊNCIA DATA DA 
ASSINATURA 

MODALIDADE 

MESES 
 

09/01/2020 
 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 

12 MESES 
 

24/01/2020 
 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 

  



 
003/2020 

ORSEGUPS 
MONITORAMENTO 
ELETRÔNICO LTDA  

 
CNPJ sob nº. 

08.491.597/0008-
00 

Constitui objeto do presente contrato a 
prestação de serviços especializados de 
vigilância eletrônica, alarmes e câmeras, 
inclusive a configuração, operação, instalação, 
locação, supervisão, manutenção, conservação 
de todos os materiais necessários à boa 
execução dos serviços.  

 
R$ 7.788,00 

 
12 MESES 

 
30/03/2020 

 
DISPENSA DE 

LICITAÇÃO 

 
005/2020 

 
AUTO POSTO 

ADVENTO  
CNPJ sob nº. 

14.438.757/0001-
76 

O presente contrato tem por objeto a 
contratação de empresa especializada no 
fornecimento de combustíveis (Gasolina comum 
e óleo diesel s10), para suprir a necessidade de 
abastecimento dos veículos (Ford Fiesta Rocam, 
placas OLN-4769 e OLN-4779 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, em 
conformidade com as condições estabelecidas 
no Termo de Referência nº. 006/2020 e demais 
documentos integrantes deste Processo. 

 
R$ 17.871,00 

 
12 MESES 

 
 

15/04/2020 

 
DISPENSA DE 

LICITAÇÃO 

 
006/2020 

 
JR REFRIGERAÇÃO  

 
 
 

CNPJ sob nº. 
35.071.461/0001-

30 

Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de religação dos 
aparelhos de ares condicionados, uma vez que 
serão desligados (desconectados) da fiação 
elétrica, pois a fiação elétrica da sede da 
Agência de Fomento do Estado do Tocantins 
será substituída por outra, sendo assim será 
necessário à reativação da parte elétrica das 
condensadoras com as evaporadoras, conforme 
especificações constantes no Termo de 
Referência nº. 005/2020. 
 

 
R$ 3.420,00 

 
12 MESES 

 
09/04/2020 

 
DISPENSA DE 

LICITAÇÃO 



 
007/2020 

 
JNT INFORMÁTICA 

LTDA, nome 
Fantasia MEU 

MICRO  
 

CNPJ sob nº. 
29.663.588/0001-

45 

O presente contrato tem por objeto a aquisição 
de 01 notebook e 06 computadores para 
atender e dar continuidade ao trabalho, 
prevendo eventuais problemas nas maquinas 
que já se encontram em depreciação em função 
do tempo, para não cessar o funcionamento e 
que atendam a necessidade funcional da 
Agência de Fomento do Estado do Tocantins 
S/A, em conformidade com as condições 
estabelecidas no Termo de Referência nº 
001/2020 e demais documentos integrantes 
deste Processo. 

 
R$ 25.972,37 

 
12 MESES 

 
07/05/2020 

 
DISPENSA DE 

LICITAÇÃO  

008/2020 CENTRO DE 
INTEGRAÇÃO 

EMPRESA-ESCOLA 
- CIEE  

 
CNPJ nº 

61.600.839/0054-
67 

 O presente contrato tem por objeto a 
prestação de serviços de contratação de 
estagiário, 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$ 28.409,40 

 
12 MESES 

 
08/05/2020 

 
DISPENSA DE 

LICITAÇÃO 

009/2020 J. CÂMARA & 
IRMÃOS S/A – 
JORNAL DAQUI 

 
CNPJ sob nº. 

01.536.754/0003-
95 

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$ 50.000,00 

 
12 MESES 

 
18/06/2020 

 
DISPENSA DE 

LICITAÇÃO 

 
010/2020 

 
PRONTO TELECOM 

EIRELLI ME  

O presente contrato tem por objeto a prestação 
dos serviços de acesso à internet IP, por meio 
links de 120 Mbps, de forma permanente, 
dedicada e exclusiva à rede mundial de 

 

R$ 24.000,00 
 

12 MESES 
 

18/06/2020 
 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 



 
CNPJ sob nº. 

24.404.615/0001-
41 

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 
Palmas/TO, conforme disposto no Termo de 
Referência nº. 005/2020.  

 


