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

1 09/05/2017 - -

2 11/05/2017 - -

3 24/05/2017 - - BTM VIAGENS

RELAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS CONTRATADOS POR LICITAÇÃO, DISPENSA E/OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - 
Maio/2017

Aditamento ao contrato do Processo 062/2015 
para a prestação de serviços de Conservação e 

Limpeza para o CORECON-MG, firmado em 12 
de maio de 2015, prorrogando pela segunda vez e 
mantendo a continuidade dos serviços por mais 
03 (três) meses, compreendendo o período de 

12/05/2016 a 12/08/2017.

EMPRESERV EMPRESA DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

R$ 3.448,90 (Três mil 
quatrocentos e quarenta e 

oito reais e noventa 
centavos) mensais

Aditamento do contrato 001/2016 PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL 

PARA CONSELHO REGIONAL DE 
ECONOMIA DA 10ª REGIÃO – MINAS 

GERAIS, firmado em 29 de dezembro de 2016, 
prorrogando pela segunda vez e mantendo a 

continuidade dos serviços por mais 04 (quatro) 
meses, compreendendo o período de 29/05/2017 a 

29/09/2017.

ADTEC – Administração e Técnica Contábil 
Ltda

R$ 2.868,28 ( dois mil, 
oitocentos e sessenta e oito 

e vinte e oito centavos) 
mensais

Contratação de empresa especializada e/ou 
agência de turismo ou de viagens para execução 

dos serviços de reserva, emissão, marcação e 
remarcação de bilhetes de passagens aéreas 

nacionais e internacionais e reservas em hotel a 
serem fornecidas aos conselheiros, presidente, 
vice-presidente, funcionários, colaboradores do 
Conselho Regional de Economia – 10ª Região, 

convidados e palestrantes para eventos no ano de 
2017

Diárias em quartos individuais 
ou duplos, em hotéis de 4 ou 5 
estrelas, com café da manhã e 

taxas de serviços inclusas. 
Qualquer outra despesa deverá 

ter expressa autorização do 
contratante. A categoria do 

hotel deve obedecer aos 
critérios estabelecidos pelo 

Sistema Brasileiro de 
Classificação de Meios de 

Hospedagem, conforme normas 
e legislação vigente, atendendo 

a requisitos mínimos de 
infraestrutura, serviços e 

sustentabilidade, num raio de 
até 4 km da sede do evento.



4 24/05/2017 - -

Contratação de empresa de organização de 
eventos, serviços correlacionados e suporte, 
compreendendo o planejamento operacional, 

organização, execução, acompanhamento até a 
finalização dos mesmos para a realização do 

XXII CONGRESSO BRASILEIRO DE 
ECONOMIA e VII GINCANA NACIONAL DE 
ECONOMIA, que se realizará na Cidade de Belo 
Horizonte/MG, entre os dias 06 a 08 de setembro 

de 2017.

OTIMISA MARKENTING E EVENTOS 
LTDA – ME

R$ 631.620,00 (seiscentos 
e trinta e um mil seiscentos 

e vinte reais)
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