RESUMO DE DISPENSAS MÊS DE JULHO /2019

Dispensa

Objeto

Dispensa
n°
019/2019

Aquisição de peças
necessárias durante a
revisão por horas
trabalhadas, da máquina:
TRATOR AGRÍCOLA
modelo: MF6712/4 B16–
BA, pertencente ao
Consórcio do Vale do
Jiquiriçá, já que esta é
indispensável à conservação
da Garantia.
Aquisição de 2 (dois)
armários organizadores para
Pasta A/Z em aço, visando
atender as necessidades do
consórcio.
Aquisição de 30 m³ de brita
3/8’’ (GRAVILHÃO), 20 m³
de pó de pedra e 20 m³ de
areia lavada cessada,
destinados a produção de
massa asfáltica que será
utilizada na manutenção das
rodovias estaduais
atendidas pelo Contrato de
serviço n° 016CT093/2017.
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.
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

Dispensa
n°
020/2019

Dispensa
n°
021/2019

Dispensa
n°
022/2019

Dispensa
n°
023/2019

Credor

CNPJ/CPF

Valor Global
R$
R$ 4.888,27
(quatro mil
oitocentos e
oitenta e oito
reais e
quarenta
centavos)

TRATORMAS
TER
TRATORES
PEÇAS E
SERVIÇOS
LTDA

02.745.179/00
01-31

Nedite Brito
Dias – ME

01.335.441/00
01-07

R$ 3.300,00
(três mil e
trezentos
reais)

E.F
MACHADO
EIRELI

02.448.088/00
01-34

6.230,00
(seis mil
duzentos e
trinta reais)

MASTER
CONTABILIDA
DE E
SERVIÇOS
EIRELI

17.045.461/00
01-83

R$15.000,00
(quinze mil
reais), sendo
R$2.500,00(d
ois mil e
quinhentos
reais)
mensais.

TRIAMA BD
PEÇAS e
SERVIÇOS
AUTOMOTIV
OS LTDA

11.078.678/00
06-18

R$
10.245,00(de
z mil
duzentos e
quarenta e
cinco reais)
Sendo5.045,
00 (cinco mil

e quarenta e
cinco reais)
referente a
peças e
5.200,00(cin
co mil e
duzentos)
referente a
serviços.

trabalhadas da
Motoniveladora XCMG
GR1803BR– BA,
pertencente ao Consórcio
do Vale do Jiquiriçá, já que
esta é indispensável à
conservação da Garantia.

Dispensa
n°
024/2019

Aquisição de móveis para
escritório, sendo eles: 03
(três) cadeiras com bases
giratórias; 02 (duas)
cadeiras com bases fixas e
1(um) armário organizador
em MDF.

PRIMUS
PAPELARIA
MÓVEIS E
SUPRIMENTO
S LTDA

40.531.824/00
01-02

R$ 2.280,00
(dois mil
duzentos e
oitenta
reais).

RESUMO DE CONTRATOS MÊS DE JULHO DE 2019

Contrato

Objeto

DISP/
INEX/PP/
PE

Credor

Contrato
n°
013/2019

Aquisição de 30 m³ de
brita 3/8’’
(GRAVILHÃO), 20 m³
de pó de pedra e 20
m³ de areia lavada
cessada, destinados 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
Prestação de serviços
técnicos
especializados de

DISP021/20
19

E.F
MACHADO
EIRELI

DISP022/20
19

MASTER
CONTABILID
ADE E

Contrato
n°
014/2019

CNPJ/CPF

02.448.088/
0001-34

17.045.461/
0001-83

Vigência

Valor
Global R$

09/07/20
19
á
15/08/20
19

6.230,00
(seis mil
duzentos e
trinta
reais)

09/07/20
19
á

R$15.000,0
0 (quinze
mil reais),

Contrato
n°
018/2019

consultoria e
assessoria em
recursos humanos nas
áreas de obrigações
acessórias e
previdênciarias, para
atender as
necessidades do
consórcio
Aquisição de móveis
para escritório, sendo
eles: 03 (três)
cadeiras com bases
giratórias; 02 (duas)
cadeiras com bases
fixas e 1(um) armário
organizador em MDF.

SERVIÇOS
EIRELI

DISP024/20
19

PRIMUS
PAPELARIA
MÓVEIS E
SUPRIMENT
OS LTDA

40.531.824/
0001-02

31/12/20
19

sendo
R$2.500,00
(dois mil e
quinhentos
reais)
mensais)

29/07/20
19 á
30/08/20
19

R$
2.280,00
(dois mil
duzentos e
oitenta
reais

