RESUMO DE DISPENSAS MÊS DE ABRIL /2019

Dispensa

Objeto

Dispensa n°
014/2019

Contratação direta da empresa
Triama
Norte
Tratores
Implementos
agrícolas
e
Máquinas LTDA, por meio de
Dispensa, para manutenção e
aquisição
de
peças
necessárias durante a revisão
por horas trabalhadas do
Trator
GR1803BR–
BA,
pertencente ao Consórcio do
Vale do Jiquiriçá, já que esta é
indispensável à conservação
da Garantia.
Contratação
de
empresa
especializada em capacitação,
para ministrar Curso atualizado
sobre a operacionalização do
SICONV, contemplando todos
os seus módulos, desde o
credenciamento
até
a
prestação de contas, sob a
ótica dos convenentes. Para
1(uma) servidora do consórcio,
com duração de 3(três) dias e
carga horária de 24h.

Dispensa n°
015/2019

Dispensa n°
016/2019

Dispensa n°
017/2019

O presente processo de
dispensa tem por finalidade a
aquisição de 4(quatro) pneus:
175/65R14, para o veículo
Ford KA, Placa PJU 0874 – BA,
pertencente ao Consórcio do
Vale do Jiquiriçá, já que esta é
indispensável
para
manutenção do mesmo.
Prestação de serviços de
borracharia para a frota de
veículos, pertencentes e ou à
disposição do CONVALEConsórcio Vale do Jiquiriçá

Credor

CNPJ/CPF

Valor Global R$

TRIAMA BD
PEÇAS D
SERVIÇOS
AUTOMOTIVO
S LTDA

11.078.678/000
6-18

R$
4.353,00(quatro
mil trezentos e
cinquenta e três
reais)

KELVIO GOMES
SANTOS

16.810.066/000
1-87

2.390,00 (Dois
mil trezentos e
noventa reais)

Roni Comercio
de Peças e
Serviços LTDA

32.259.981/000
1-82

1.040,00(um mil
e quarenta
reais)

Joao Rogerio
Caetano de
Andrade

949.805.605-63

3.000,00(três mil
reais)

RESUMO DE CONTRATOS MÊS DE ABRIL DE 2019

Contrato

Objeto

DISP/
INEX

Credor

CNPJ/CPF

Contrato n°
010/2019

Contratação de empresa
especializada em capacitação,
para
ministrar
Curso
atualizado
sobre
a
operacionalização do SICONV,
contemplando todos os seus
módulos,
desde
o
credenciamento
até
a
prestação de contas, sob a
ótica dos convenentes. Para
1(uma)
servidora
do
consórcio, com duração de
3(três) dias e carga horária de
24h.
Prestação de serviços de
borracharia para a frota de
veículos, pertencentes e ou à
disposição do CONVALEConsórcio Vale do Jiquiriçá

DISP015/2019

KELVIO
GOMES
SANTOS

16.810.066/000
1-87

DISP017/2019

Joao Rogerio
Caetano de
Andrade

Contrato n°
011/2019

949.805.605-63

Vigência

Valor Global
R$

09/04/2019
á
13/04/2019

2.390,00
(Dois mil
trezentos e
noventa
reais)

25/04/2019
á
31/12/2019

3.000,00(três
mil reais)

