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Dispensa Objeto Credor CNPJ/CPF Valor Global R$ 

Dispensa n°  
007/2019 

Aquisição de75 m³ de brita 3/8’’ 
(GRAVILHÃO) e 75 m³ de pó 
de pedra destinados para a 
produção de massa asfáltica 
que será utilizada na 
manutenção das rodovias 
estaduais atendidas pelo 
contrato de serviço n° 016-
CT093/2017, firmado entre o 
CONVALE e SEINFRA/BA 

 

INDÚSTRIA E 
COMERCIO 
DE BRITAS 
MAIA LTDA-

EPP  

 

96.802.780/000
1-62 

14.449,50 
(quatorze mil 

quatrocentos e 
quarenta e nove 

reais e 
cinquenta 
centavos). 

 

 

Dispensa n°  
008/2019 

Fornecimento de peças para 
roçadeira, ferramentas e 
equipamentos EPIs. Para 
execução do contrato de 
serviço 001 CT 010/2019 
firmado entre SEINFRA e 
CONVALE.  

JEQUIÉ 
COMÉRCIO 

DE 
PRODUTOS 

AGROPECUA
RIOS LTDA. 

18.481.140/000
1-94 

16.270,40 
(dezesseis mil 

duzentos e 
setenta reais e 

quarenta 
centavos). 

 

Dispensa n°  
009/2019 

Prestação de serviço 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 ou a informar o 
público em geral. 

DS 
PRODUÇÕES 
DE EVENTOS 

E MARKETING 
LTDA-ME 

13.530.011/000
1-25 

5.500,00 (cinco 
mil e quinhentos 

reais). 

Dispensa n°  
010/2019 

Serviço de limpeza/lavagens 
de veículos e máquinas 
pertencentes ao consórcio.  

MANOEL 
MESSIAS 

SANTOS DA 
SILVA  

16.179.657/000
1-06 

2.230,00 (dois 
mil duzentos e 

trinta reais). 

Dispensa n°  
011/2019 

O presente processo de 
dispensa tem por objeto a 
contratação de serviços de 
seguro de veículos, com 
cobertura total para o veículo 
Ford KA, Placa PJU 0874 – BA 
pertencente ao Consórcio do 
Vale do Jiquiriçá, dando 
cobertura para :danos 
materiais, danos corporais, 
danos morais, morte e 
invalidez permanente, 
assistência 24 horas ao veículo 
e cobertura em danos aos 
vidros. 

ALLIANZ 
SEGUROS S.A 

61.573.796/001
-66 

2.141,94( dois 
mil cento e 

quarenta e um 
reais e noventa 

e quatro 
centavos). 



                                  
 
RESUMO DE CONTRATOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 

 

Contrato  Objeto DISP/ 
INEX 

Credor CNPJ/CPF Vigência  Valor Global 
R$ 

Contrato n° 
005/2019 

Aquisição de75 m³ de brita 
3/8’’ (GRAVILHÃO) e 75 m³ de 
pó de pedra destinados para a 
produção de massa asfáltica 
que será utilizada na 
manutenção das rodovias 
estaduais atendidas pelo 
contrato de serviço n° 016-
CT093/2017, firmado entre o 
CONVALE e SEINFRA/BA 

DISP-
007/2019 

INDÚSTRIA E 
COMERCIO DE 
BRITAS MAIA 

LTDA-EPP  

18.481.140/0
001-94 

08/02/2019 
á 

08/05/2019 

14.449,50 
(quatorze mil 
quatrocentos 
e quarenta e 
nove reais e 
cinquenta 
centavos). 

 

Contrato n° 
006/2019 

Fornecimento de peças 
para roçadeira, 
ferramentas e 
equipamentos EPIs. Para 
execução do contrato de 
serviço 001 CT 010/2019 
firmado entre SEINFRA e 
CONVALE. 

DISP-
008/2019 

JEQUIÉ 
COMÉRCIO 

DE 
PRODUTOS 

AGROPECUA
RIOS LTDA. 

01.335.441/0
001-07 

12/02/2019 
á 

13/05/2019 

16.270,40 
(dezesseis mil 

duzentos e 
setenta reais 
e quarenta 
centavos). 

 

Contrato n° 
007/2019 

Prestação de serviço 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 ou a 
informar o público em geral. 

DISP-
009/2019 

DS 
PRODUÇÕES 
DE EVENTOS 

E 
MARKETING 

LTDA-ME 

13.530.011/0
001-25 

12/02/2019 
á 

31/12/2019 

5.500,00 
(cinco mil e 
quinhentos 

reais). 

Contrato n° 
008/2019 

Serviço de 
limpeza/lavagens de 
veículos e máquinas 
pertencentes ao consórcio. 

DISP-
010/2019 

MANOEL 
MESSIAS 

SANTOS DA 
SILVA  

16.179.657/0
001-06 

28//02/2019 
á 

31/12/2019 

2.230,00 
(dois mil 

duzentos e 
trinta 
reais). 


