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

1 08/06/2017 - - FSMP PROMOÇOES E EVENTOS LTDA __________

2 12/06/2017 R$ 392,00 4 D3 INFORMÁTICA LTDA - EPP

3 12/06/2017 - - BD CLEAN SAÚDE AMBIENTAL LTDA

4 20/06/2017 - -

5 23/06/2017 - -

6 26/06/2017 - - CLEIDIMAR DE ALMEIDA LIMA - ME

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

Contratação de empresa para captação de 
apoio/patrocínios/parcerias junto a entidades 
públicas e privadas para a realização do XXII 

Congresso Brasileiro de Economia e a VII 
Gincana Nacional de Economia

Aquisição de 4 monitores AOC 18,5" 
E970SWNL LED

R$ 1.568,00 (hum mil, 
quinhentos e sessenta e 

oito reais)
Prestação de serviços de Controle Ambiental de 

baratas, traças, formigas e escorpiões em todas as 
dependências da Sede do CORECON-MG

R$ 460,00 (quatrocentos e 
sessenta reais)

Aditamento do contrato 087/2015 LOCAÇÃO 
DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO XXII 
CONGRESSO BRASILERO DE ECONOIA, 

firmado em 24 de setembro de 2015, alterando os 
itens relacionados na ficha de bloqueio em anexo 

ao termo aditivo e ao contrato original

COMPANHIA MINEIRA DE 
PROMOÇÕES - PROMINAS 

R$ 77.901,50 (setenta e sete mil 
novecentos e um reais e 

cinquenta centavos)

Aditamento do contrato 006/2016 PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS ORGANIZAÇÃO DO XXII 

CONGRESSO BRASLEIRO DE ECONOMIA E 
VII GINCANA NACIONAL DE ECONOMIA, 

alterando o valor do Subitem 2.1, do Item 2, 
Módulo I do contrato de R$20.119,28 (vinte mil 
cento de dezenove reais e vinte oito centavos) 

para R$30.000,00 (trinta mil reais), acrescendo ao 
valor do contrato um total de R$9.880,72 (nove 
mil oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e 

dois centavos)

OTIMISA MARKENTING E EVENTOS 
LTDA - EPP 

R$9.880,72 (nove mil 
oitocentos e oitenta e oito reais 

e setenta e dois centavos)

Prestação de serviços para prestação de serviços 
técnicos de manutenção corretiva dos 

condicionadores de ar documentos que integram 
este termo como anexos, em especial: Troca do 

compressor do ar condicionado de janela do 
CPD;Troca do compressor do ar condicionado de 

janela da gerência; Troca da unidade 
condensadora do ar condicionado Split do CPD; 
Trocar a placa eletrônica do ar condicionado piso 

teto de 36000btus(placa universal); Mudar a 
evaporadora do CPD de lugar.

R$ 2.300,00 (dois mil e 
trezentos reais)



7 26/06/2017 - -

8 27/06/2017 - - ROBERTO FRENKEL US$3.000,00 (três mil dólares)

Aquisição de uma poltrona giratória, tipo 
“presidente”, ergonômica, revestida de poliéster, 

regulagens lombar/encosto (4001) para   
funcionários do CORECON-MG., na cor preta, 

bem como uma mesa com 3 gavetas fixas e 
teclado (OP 104), de acordo com as condições e 
modelos constantes no orçamento datado do dia 
20/02/2016, de nº. 003345 – anexo à dispensa de 

licitação n° 067/2017.

LEÃO E SOUZA COMÉRCIO DE 
MÓVEIS LTDA

R$ 1.103,00 (Hum mil, cento e 
três reais)

Contratação de Palestrante para ministrar Palestra 
Magna da Abertura Oficial do XXII Congresso 

Brasileiro de Economia, a realizar-se no dia 06 de 
setembro de 2017, na cidade de Belo 

Horizonte/MG.
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