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

1 04/07/2017 - - TICKET SERVIÇOS SA

2 20/07/2017 - -

3 24/07/2017 - - TOTALL MARCAS & PATENTES 

4 31/07/2017 - - NETSOL TECNOLOGIA LTDA

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

Contrato é a prestação de serviços de 
implantação, organização, gerenciamento e 

administração  do  “Sistema  Ticket  Alimentação  
–  Eletrônico”

R$ 4,04 (quatro reais e quatro 
centavos)mensais por cartão 

alimentação e cartão refeição, 
durante a vigência do contrato, 

a título de taxa de administração

Aditamento do contrato 08/2012 COM 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

PUBLICIDADE E PROPAGANDA, firmado em 
06 de agosto de 2012, , prorrogando pela quinta 
vez e mantendo a continuidade dos serviços por 
mais 06 (seis) meses, compreendendo o período 

de 06/08/2017 a 06/02/2018.

JOTA CAMPELO COMUNICAÇÃO E 
MARKENTING LTDA 

Disponibilidade de recursos do 
contrato será de R$10.000,00 

(dez mil reais)

Contrato de prestação de serviços referente ao 
registro da marca, “casa do economista”, bem 

como o monitoramento jurídico e administrativo 
no que tange a propriedade industrial e intelectual 
dos serviços junto ao inpi – instituto nacional da 

propriedade industrial.

R$ 1.500,00 (hum mil e 
quinhentos reais)

Contratação de consultoria de gerenciamento de 
TI, mormente serviços de instalação, manutenção 

e suporte, incidentes sobre o(s) programa(s) de 
computador configurado, na quantidade máxima 

na rede de 20 (vinte) computadores

R$650,00 (seiscentos e 
cinquenta reais) mensais



5 31/07/2017 - - RMV EVENTOS LTDA - ME

Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de buffet para fornecimento 
de lanches, coffee break e coquetéis para o evento 
denominado 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, sob regime de empreitada por 

preço global, medida pelo número de pessoas 
servidas, de acordo com as regras previstas no 

contrato e especificações constantes do edital de 
Pregão Presencial 02/2017; Termo de Referência 

anexo ao referido edital; proposta da 
CONTRATADA e demais documentos 

constantes do Processo Administrativo nº 
131/2017

R$ 242.736,00 (Duzentos e 
quarenta e dois mil setecentos e 

trinta e seis reais)
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