PLANILHA CONTRATOS 2021
Nº.
CONTRAT
O
001/2021

EMPRESA
CONTRATADA

OBJETO

CRP COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMÁTICA LTDAEPP

O presente contrato tem por objeto a contratação de
empresa especializada para aquisição de 18 (dezoito)
módulos de memória para os 3 (três) servidores DELL
POWEREDGE R730, com objetivo atender a necessidade
de expansão de memória dos servidores de dados d
da
Agencia de Fomento
Fomento, em conformidade com as
condições estabelecidas no Termo de Referência nº
011/2020 e demais documentos integrantes deste
Processo.
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 e Mitsubishi LL-200 Triton,
pertencentes à Frota Oficial da Agência de Fomento do
Estado do Tocantins
Tocantins.

CNPJ sob nº.
20.998.285/0001-09
002/2021

003/2021

GUARÁ AUTOCENTER
COMERCIO DE PNEUS
LTDA
CNPJ sob nº.
07.003.059/0001-82
ORSEGUPS
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO LTDA
CNPJ sob nº.
08.491.597/0008-00

004/2021

REZEK FERREIRA
INFORMÁTICA LTDA
CNPJ sob nº.

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.
Constitui o objeto do presente Contrato a contratação
de empresa especializada para prestação de serviços
técnicos especializados de licenciamento de uso de
software destinado a prover soluções integradas nas
áreas de Atendimento, concessão e acompanhament
acompanhamento

VALOR

VIGÊNCIA

DATA DA
ASSINATUR
A

MODALIDADE

R$ 34.200,00

12 MESES

18/01/2021

DISPENSA DE
LICITAÇÃO

R$ 18.073,74

12 MESES

27/01/2021

DISPENSA DE
LICITAÇÃO

R$ 7.788,00

12 MESES

31/03/2021

DISPENSA DE
LICITAÇÃO

R$ 3.500.000,00

48 MESES

05/05/2021

LICITAÇÃO
PREGÃO
ELETRÔNICO

00.881.775/0001-13

005/2021

FERREIRA NETO
COMERCIO VAREJISTA
DE COMBUSTIVEIS EIRELI

CNPJ sob nº.
61.600.839/0001-55

006/2021

CENTRO DE
INTEGRAÇÃO
EMPRESA-ESCOLA CIEE
CNPJ sob nº.
29.663.588/0001-45

007/2021

J. CÂMARA & IRMÃOS
S/A – JORNAL DAQUI
CNPJ sob nº.
01.536.754/0003-95

008/2021

PRONTO FIBRA
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA

de crédito, cobrança administrativa, gestão e o controle
financeiro das operações de crédito, informes legais e
risco (mercado, crédito, liquidez e capital), normativos
BACEN, gestão financeira e contábil, gestão de
patrimônio, financeiro e gestão de contratos para
atender as necessidades da Agencia de Fomento do
Estado do Tocantins, conforme especificações
constantes no Termo de Referência nº 003/2020 –
Coordenação de Tecnologia da Informação.
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. 006/2021 e
demais documentos integrantes deste Processo.
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.
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.
O presente contrato tem por objeto a prestação dos
serviços de acesso à internet IP, por meio links, 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

R$ 25.990,00

12 MESES

14/05/2021

DISPENSA DE
LICITAÇÃO

R$ 47.349,00

12 MESES

10/05/2021

DISPENSA DE
LICITAÇÃO

R$ 50.000,00

12 MESES

18/06/2021

DISPENSA DE
LICITAÇÃO

R$ 19.200,00

12 MESES

18/06/2021

DISPENSA DE
LICITAÇÃO

009/2021

CNPJ sob nº.
24.404.615/0001-41

nas áreas urbanas de Palmas/TO, conforme disposto no
Termo de Referência nº. 005/2021.

CLARO S.A
CNPJ Nº.
40.432.544/0001-47

O presente contrato tem por objeto a aquisição de 06
aparelhos celulares novos, uma vez que muitos estão
apresentando problemas, sendo necessário diversos
reparos destes, sendo que período útil de operação já
foi ultrapassado, e um plano de substituição e
ampliação destes equipamentos se faz necessário para
melhor atender os clientes e os funcionários da Agência
de Fomento do Estado do Tocantins S/A.

R$ 8.410,00

12 MESES

18/08/2021

DISPENSA DE
LICITAÇÃO

