
                                  
 

RESUMO DE DISPENSAS MÊS DE JANEIRO /2020 

 
 
 

 
 

 

Dispensa Objeto Credor CNPJ/CPF Valor Global R$ 

Dispensa n°  
001/2020 

Contratação de empresa para 
prestação de serviços técnicos 
especializados de consultoria e 
assessoria em recursos 
humanos nas áreas de 
obrigações acessórias e 
previdênciarias, para atender 
as necessidades do consórcio. 
 

 

SIMCON 
CONTABILIDA

DE LTDA  

 

12.327.784/000
1-46 

R$ 26.400,00 
(vinte e seis 

mil e 
quatrocento

s reais) 

Dispensa n°  
002/2020 

Contratação de empresa 
especializada na produção de 
mídia visual e falada para 
divulgar ações de matérias 
institucionais com intuito de 
atender ao princípio da 
publicidade e ao direito à 
informação e informar o 
público em geral. 
 

DS 
PRODUÇÕES 
E EVENTOS E 
MARKETING 

LTDA-ME 

13.530.011/000
1-25 

R$ 
6.000,00(SEI

S MIL 
REIAS)  

Dispensa n°  
003/2020 

Recarga de 20 (vinte) refis de 
tinta EPSON, 20 (vinte) 
recargas HP 85A, para 
manutenção de toners e 
cartuchos de impressoras 
pertencentes a este consórcio. 
 
 

TIAGO 
OLIVEIRA 
FROES ME 

11.392.780/000
1-89 

R$ 2.200,00 
(dois mil e 
duzentos 

reais).    

Dispensa n°  
004/2020 

Aquisição de uma placa 
vibratória para compactação 
asfáltica no serviço de tampar 
buracos que apresentem 
pequenas dimensões e realizar 
ações de recapeamento 
asfáltico, para atender as 
necessidades do Consórcio 
em parceria com o SEINFRA. 

 

 

FORTEMAC 
MAQUINAS 

PARA 
CONSTRUCA

O EIRELI, 

11.425.470/000
1-13 

R$ 4.227,10 
(Quatro mil 
duzentos e 
vinte e sete 
reais e dez 
centavos). 

Dispensa n°  
005/2020 

Fornecimento de gêneros 
alimentícios, higiene, limpeza e 
descartáveis, visando atender 
as necessidades do CONVALE 
– Consórcio de 
Desenvolvimento Sustentável 
do vale do Jiquiriçá. 
 

JOSÉ BOMFIM 
SANTANA 
MENEZES 

19.823.773/000
1-04 

R$ 2.770,40 
(dois mil 

setecentos e 
setenta reais 
e quarenta 
centavos). 



                                  
 
 

RESUMO DE CONTRATOS MÊS DE JANEIRO/2020 

Contrato  Objeto DISP/ 
INEX 

Credor CNPJ/CPF Vigência  Valor Global 
R$ 

Contrato n° 
001/2020 

Contratação de empresa 
para prestação de 
serviços técnicos 
especializados de 
consultoria e assessoria 
em recursos humanos 
nas áreas de obrigações 
acessórias e 
previdênciarias, para 
atender as 
necessidades do 
consórcio. 
 

DISP-
001/2020 

SIMCON 
CONTABILID
ADE LTDA  

12.327.784/0
001-46 

03/01/2020 
á 

31/12/2020 

R$ 
26.400,00 
(vinte e 

seis mil e 
quatrocent
os reais) 

Contrato n° 
002/2020 

Contratação de empresa 
especializada na 
produção de mídia visual 
e falada para divulgar 
ações de matérias 
institucionais com intuito 
de atender ao princípio 
da publicidade e ao 
direito à informação e 
informar o público em 
geral. 
 

DISP-
002/2020 

DS 
PRODUÇÕES 
E EVENTOS E 
MARKETING 

LTDA-ME 

13.530.011/0
001-25 

03/01/2020 
á 

31/12/2020 

R$ 
6.000,00(S

EIS MIL 
REIAS)  

Contrato n° 
003/2020 

Recarga de 20 (vinte) 
refis de tinta EPSON, 20 
(vinte) recargas HP 85A, 
para manutenção de 
toners e cartuchos de 
impressoras 
pertencentes a este 
consórcio. 
 

DISP-
003/2020 

TIAGO 
OLIVEIRA 
FROES ME 

11.392.780/0
001-89 

07/01/2020 
á 

31/12/2020 

R$ 
2.200,00 

(dois mil e 
duzentos 

reais).            

Contrato n° 
004/2020 

Fornecimento de 
gêneros alimentícios, 
higiene, limpeza e 
descartáveis, visando 
atender as 
necessidades do 
CONVALE – Consórcio 
de Desenvolvimento 
Sustentável do vale do 
Jiquiriçá. 
 

DISP-
005/2020 

JOSÉ 
BOMFIM 

SANTANA 
MENEZES 

19.823.773/0
001-04 

13/01/2020 
á 

31/12/2020 

R$ 
2.770,40 
(dois mil 

setecentos 
e setenta 

reais e 
quarenta 

centavos). 


