
 
 

PLANILHA CONTRATOS 2022

Nº. 

CONTRATO 

EMPRESA 

CONTRATADA 

 
001/2022 

GRÁFICA OFÍCIO 
LTDA – ME 

CNPJ sob 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.
 

 
002/2022 

 

 

 

 
SR. ROBERTO 

AURELIANO SILVA 

O presente instrumento tem como objeto realizar a 
contratação de CORRETORES DE IMÓVEIS PESSOA FÍSICA OU 
JURÍDICA E IMOBILIÁRIAS, devidamente licenciados, em todo 
o território brasileiro, para intermediação da venda dos 
imóveis os quais a Agência de Fomento
Tocantins recebe em dação de pagamento, consolidações ou 
de ações judiciais, de acordo com o normativo Resolução nº. 
212/2020 desta agência.

 
 

003/2022 

WELTON PEREIRA 
MACEDO 

 
 CNPJ sob nº. 

29.028.575/0001-
02 

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. 017/2021.

 
004/2022 

CONVICTA 
AUDITORES 

INDEPENDENTES 
S/S 

CNPJ sob nº. 
03.061.922/0001-

05 

O presente instrumento tem por objeto a contratação de 
empresa para prestação de serviços especializados de 
auditoria independente das demonstrações financeiras, 
tributária e fiscal, com a elaboração das respectivas 
demonstrações, inclusive consolidadas, da CONTRATANTE, 
conforme especificações abaixo, nos termos das Resoluções n. 
º 3.198, de 27 de maio de 2004, e n. º 3.271, de 24 de março 

PLANILHA CONTRATOS 2022 
 
 

OBJETO VALOR VIGÊNCIA

Contratação de empresa especializada para confecção de 
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$ 7.810,00 

 
12 MESES

O presente instrumento tem como objeto realizar a 
contratação de CORRETORES DE IMÓVEIS PESSOA FÍSICA OU 
JURÍDICA E IMOBILIÁRIAS, devidamente licenciados, em todo 
o território brasileiro, para intermediação da venda dos 
imóveis os quais a Agência de Fomento do Estado do 
Tocantins recebe em dação de pagamento, consolidações ou 
de ações judiciais, de acordo com o normativo Resolução nº. 
212/2020 desta agência. 

  
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 

e atender as necessidades da Agência de 
Fomento do Estado do Tocantins, conforme especificações 
constantes no Termo de Referência nº. 017/2021. 

 
 

R$ 29.100,00 

 
 

12 MESES

O presente instrumento tem por objeto a contratação de 
empresa para prestação de serviços especializados de 
auditoria independente das demonstrações financeiras, 
tributária e fiscal, com a elaboração das respectivas 

ações, inclusive consolidadas, da CONTRATANTE, 
conforme especificações abaixo, nos termos das Resoluções n. 
º 3.198, de 27 de maio de 2004, e n. º 3.271, de 24 de março 

 
R$ 19.999,00 

 
12 MESES
podendo 

ser 
prorrogado.

VIGÊNCIA DATA DA 

ASSINATURA 

MODALIDADE 

 
MESES 

 
24/01/2022 

 
DISPENSA DE 

LICITAÇÃO 

 
12 MESES 

 
31/01/2022 

 
CREDENCIAMENTO 

CORRETOR DE 
IMÓVEIS 

 
 

12 MESES 

 
 

17/02/2022 

 
 

DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 

 
12 MESES, 
podendo 

ser 
prorrogado. 

 

02/03/2022 
 

LICITAÇÃO - 
PREGÃO 

ELETRÔNICO 



de 2005, do Conselho Monetário Nacional, em conformidade 
com as condições estabelecidas no Termo de Referência nº 
002/2021 – Coordenação de Contabilidade e Finanças e 
demais documentos integrantes deste Processo. 
 

 
005/2022 

 
SR. LUCIO DE 
SOUSA COSTA 

O presente instrumento tem como objeto realizar a 
contratação de CORRETORES DE IMÓVEIS PESSOA FÍSICA OU 
JURÍDICA E IMOBILIÁRIAS, devidamente licenciados, em todo 
o território brasileiro, para intermediação da venda dos 
imóveis os quais a Agência de Fomento do Estado do 
Tocantins recebe em dação de pagamento, consolidações ou 
de ações judiciais, de acordo com o normativo Resolução nº. 
212/2020 desta agência. 

  
12 MESES 

 
09/03/2022 

 
CREDENCIAMENTO 

CORRETOR DE 
IMÓVEIS 

 
006/2022 

ORSEGUPS 
MONITORAMENT

O ELETRÔNICO 
LTDA 

CNPJ/MF 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 

 
01/04/2022 

 
DISPENSA DE 

LICITAÇÃO  

 
 
 
 


