
 
 

PLANILHA CONTRATOS 2020

Nº. 
CONTRAT

O 

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 
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 
condicionado”, 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

 
 

003/2020 

ORSEGUPS 
MONITORAMENTO 
ELETRÔNICO LTDA 

Constitui objeto do presente contrato a prestação de 
serviços especializados de vigilância eletrônica, alarmes 
e câmeras, inclusive a configuração, operação, 

PLANILHA CONTRATOS 2020 
 
 

OBJETO VALOR VIGÊNCIA

Contratação de empresa especializada na prestação 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 

e Referência nº. 011/2019. 

 
R$ 1.400,00 12 MESES

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

ncia nº. 012/2019. 

 
R$ 9.300,00 12 MESES

Constitui objeto do presente contrato a prestação de 
serviços especializados de vigilância eletrônica, alarmes 
e câmeras, inclusive a configuração, operação, 

 
 

R$ 7.788,00 12 MESES

VIGÊNCIA DATA DA 
ASSINATUR

A 

MODALIDADE 

 
MESES 

 
09/01/2020 

 
DISPENSA DE 

LICITAÇÃO 

 
12 MESES 

 
24/01/2020 

 
DISPENSA DE 

LICITAÇÃO 

 
 

12 MESES 

 
 

30/03/2020 

 
 

DISPENSA DE 



 
CNPJ sob nº. 

08.491.597/0008-00 

instalação, locação, supervisão, manutenção, 
conservação de todos os materiais necessários à boa 
execução dos serviços.  

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 

 
R$ 25.972,37 

 
12 MESES 

 
07/05/2020 

 
DISPENSA DE 

LICITAÇÃO  



documentos integrantes deste Processo. 

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  
 

CNPJ sob nº. 
24.404.615/0001-41 

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 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.  

 
R$ 24.000,00 

 
12 MESES 

 
18/06/2020 

 
DISPENSA DE 

LICITAÇÃO 

 
011/2020 

GRÁFICA OFÍCIO LTDA 
– ME 

 
CNPJ nº. 

05.742.553/0001-33 

Contratação de empresa especializada para confecção 
de impressos utilizados nos interesses da Agência de 
Fomento do Estado do Tocantins S/A, com layout e 
logomarcas vigentes, para atender as necessidades 
desta Agência. 

 
R$ 4.370,00 

 
12 MESES 

 
03/08/2020 

 
DISPENSA DE 

LICITAÇÃO 

 
012/2020 

MCM 
ADMINISTRAÇÃO, 

SERVIÇOS E 
NEGÓCIOS 

O presente contrato tem por objetivo a locação de 
imóvel comercial onde encontra se instalada a sede da 
Agência de Fomento do Estado do Tocantins S/A, 
imóvel este localizado na ACSO 11, Conj. 03, Lote 41, 

 
R$ 144.000,00  

 
12 MESES, 

podendo ser 
prorrogado. 

 
21/08/2020 

 



IMOBILIÁRIOS LTDA 
 

 CNPJ n.º 
09.370.550/0001-77 

Rua de Pedestre SO 09, em Palmas – TO, com Matrícula 
nº 677, no Registro de Imóveis da Serventia de Registro 
de Imóveis de Palmas – TO. 
 

 
013/2020 

CMA – CONSULTORIA, 
MÉTODOS, 

ASSESSORIA E 
MERCANTIL S/A 

 
CNPJ/MF nº 

43.819.978/0001-92 

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 industrial e intelectual e dos direitos 
autorais “COPYRIGHT” utilizados para este fim. 

 
R$ 12.000,00 

 
12 MESES 

 
02/09/2020 

 
DISPENSA DE 

LICITAÇÃO 

 
014/2020 

CÂMARA DE 
DIRIGENTES LOGISTAS 

DE PALMAS – TO 
 

CNPJ/MF nº 
38.132.981/0001-01 

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 pela empresa SPC/BRASIL. 

 
R$ 74.000,00 

 
12 MESES, 

podendo ser 
prorrogado. 

 
03/09/2020 

 
INEXIGIBILIDADE 

DE LICITAÇÃO 

 
015/2020 

T DE A CORREIA 
MAZARON – ME 

 
CNPJ nº. 

18.760.388/0001-94 

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$ 1.020,00 

 

 
12 MESES 

 
29/09/2020 

 
DISPENSA DE 

LICITAÇÃO 

 
016/2020 

RPS VISUAL GESSO – 
MEI 

 
CNPJ nº. 

37.594.467/0001-03 

O presente contrato tem como finalidade a contratação 
de prestação de serviço, para demolição e execução de 
parede em gesso acartonado, para adequação da sala 
para receber o Almoxarifado da Agencia de Fomento do 
Estado do Tocantins S/A. 
 

 
R$ 7.190,00 

 
90 DIAS 

 
28/09/2020 

 
DISPENSA DE 

LICITAÇÃO 

 VIAGENS JOHNSON O presente contrato tem como objeto a contratação de 
prestadora de serviços de emissão de passagens aéreas 

    



017/2020 LTDA ME 
CNPJ nº. 

25.019.266/0001-07 
 
 

nacionais e 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, 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. 

R$ 160.000,00 12 MESES 09/10/2020 LICITAÇÃO 

 
018/2020 

ALTERDATA 
TECNOLOGIA EM 

INFORMÁTICA LTDA 
 

CNPJ nº 
36.462.778/0001-60 

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 controlar 
banco de horas, faltas, tributos, a fim de suprir a 
necessidade do setor de Recursos Humanos da Agência 
de Fomento. 

 
R$ 10.560,00 

 
12 MESES 

 
02/10/2020 

 
DISPENSA DE 

LICITAÇÃO 

 
019/2020 

CENTRAL 
INFORMÁTICA 

 
CNPJ nº. 

22.321.692/0001-02 

O presente contrato tem por objeto a aquisição de 
equipamentos e suprimentos de impressão 
compatíveis, para impressão dos documentos 
necessários aos setores com rapidez e exatidão, pois os 
equipamentos que se encontram nos setores estão com 
defeito trazendo desconforto de morosidade a entrega 
dos documentos solicitados para o bom andamento da 
Agência de Fomento do Estado do Tocantins S/A. 

 
R$ 16.830,00 

 
12 MESES 

 
03/11/2020 

 
DISPENSA DE 

LICITAÇÃO 

 
020/2020 

CRP COMÉRCIO DE 
EQUIPAMENTOS E 
SUPRIMENTOS DE 

INFORMÁTICA  
 

CNPJ nº 
20.998.285/0001-09 

O presente contrato tem por objeto a 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. 

 
R$ 28.800,00 

 
12 MESES 

 
12/11/2020 

 
DISPENSA DE 

LICITAÇÃO 

 EDSON RODRIGUES Contratação de empresa especializada na prestação de     



029/2020 DA SILVA SOBRINHO 
CNPJ nº. 

35.533.851/0001-84 

serviços de Manutenção de aparelhos de “ar-
condicionado”, 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. 

R$ 34.980,00 12 MESES 01/12/2020 DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 

 
030/2020 

BANCO DO BRASIL S/A 
 

CNPJ n.º 
00.000.000/0001-91 

O BANCO prestará ao CONTRATANTE os seguintes serviços:  
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 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.  

 
R$ 50.000,00 

 
12 MESES 

 
05/12/2020 

 
DISPENSA DE 

LICITAÇÃO 

 
031/2020 

CLARO S.A 
 

CNPJ nº. 
40.432.544/0001-47 

Contratação de empresa especializada na prestação de 
Serviço 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 Agencia de Fomento do Estado do Tocantins. 

 
R$ 8.388,00 

 
12 MESES 

 
05/12/2020 

 
DISPENSA DE 

LICITAÇÃO 

 


