
ITEM DATA COMPRAS/SERVIÇOS PREÇO UNIT. QUANT. EMPRESA/PROFISSIONAL TOTAL

1 05/02/2018

Contratação de Prestação de Serviços 

Advocatícios, com objeto de assessoramento para 

rescisão de funcionário celetista em 

conformidade com a nova legislação trabalhista - 

dispensa acordada.

- -
 SILVA QUADROS ADVOGADOS 

ASSSOCIADOS

R$1.850,00 (Hum mil e 

oitocentos e cinquenta reais)

2 05/02/2018

Aditamento do contrato 02/2014 - PROCESSO 

054/2014 de prestação de serviços gráficos, 

firmado em 21 de fevereiro de 2014, prorrogando 

pela terceira vez e mantendo a continuidade dos 

serviços por mais 12 (doze) meses, 

compreendendo o período de 21/02/2018 a 

21/02/2019

- -
PAQ SERVIÇOS E CONSERTOS EM 

MÁQUINAS LTDA - ME

R$365,00 (Trezentos de 

sessenta e cinco reais) em 

média mensais

3 06/02/2018

Contatação prestação de serviços de Auditoria 

Contábil, financeira e patrimonial, para: 1- 

Apuração dos “valores não identificados” no 

exercício de 2015; auditoria sobre os 

recolhimentos das retenções tributárias dos cinco 

últimos exercícios financeiros (2016, 2015, 2014, 

2013 e 2012); 2- Auditoria da folha de 

pagamento e retenções tributárias da folha dos 

últimos cinco exercícios financeiros (2016, 2015, 

2014, 2013 e 2012); 3- Auditoria da Dívida Ativa 

dos últimos cinco exercícios financeiros (2016, 

2015, 2014, 2013 e 2012); 4- Levantamento e 

inventariamento patrimonial do CORECON-MG; 

5- Relatório final para todas as atividades 

elencadas acima com recomendações finais sobre 

procedimentos contábeis que possam melhorar o 

desempenho financeiro do CORECON-MG.

- -
AMADEU CORNÉLIO PINTO 

CONTABILIDADE

R$ 45.000,00 (Quarenta e cinco 

mil reais)

4 20/02/2018

Aditamento do contrato 02/2017 de prestação de 

serviços de telefonia móvel, firmado em 10 de 

março de 2017, prorrogando pela primeira vez e 

mantendo a continuidade dos serviços por mais 

12 (doze) meses, compreendendo o período de 

10/03/2018 a 10/03/2019.

- - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

R$ 630,20 (Seiscentos e trinta 

reais e vinte centavos) 

(estimativa) mensais

RELAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS CONTRATADOS POR LICITAÇÃO, DISPENSA E/OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - 

Fevereiro/2018


