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

1 01/08/2018

Contrato nº. 07/ 2018 Processo nº. 098/2018 

empresa especializada na prestação de serviços 

relacionados à  assessoria de comunicação 

consistente no planejamento, organização, 

execução, assessoramento e acompanhamento 

nos objetos abaixo relacionados: a) Planejamento 

e atendimentos à imprensa, com elaboração de 

releases e indicação de fontes para entrevistas de 

nomes indicados pelo Conselho Regional de 

Economia de Minas Gerais, como também 

planejamento de ações com a imprensa (releases, 

datas especiais, coletivas projetos, eventos, 

etc.);b) Cobertura de todas eventos realizados 

pelo Corecon-MG com divulgação no site do 

CORECON-MG e mídias sociais com realização 

de fotos e vídeos de divulgação (feitos em 

aparelhos móveis de forma dinâmica);c) 

Acompanhamento de serviços de designer e 

supervisão de estagiários que o CORECON-MG 

tiver ou vier contratar para auxiliar na área de 

comunicação no período contratado;d) Contatos 

proativos com jornalistas criando oportunidades 

de pautas e promovendo o CORECON-MG e 

suas atividades com foco no fortalecimento da 

imagem institucional, construindo pauta 

propositiva junto à imprensa, comunicando 

informações de interesse da comunidade, projetos 

e assuntos que possam ser do interesse da 

imprensa; e) Realização de reunião presencial 

semanal na sede do contratante; f) Apresentação 

- - INSTITUTO IMERSÃO LATINA

R$ 2.833,00 (dois mil 

oitocentos e trinta e três reais) 

mensais, perfazendo o valor 

total de (6 meses) R$ 16.988,00 

(dezesseis mil, novecentos e 

oitenta e oito reais)

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

Agosto/2018



2 06/08/2018

Aditamento do contrato 007/2016 PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 

PABX, prorrogando pela terceira vez e mantendo 

a continuidade dos serviços por mais 12 (doze) 

meses, compreendendo o período de 25/08/2018 

a 25/08/2019, prorrogando pela segunda vez e 

mantendo a continuidade dos serviços por mais 

12 (doze) meses, compreendendo o período de 

31/08/2018 a 31/08/201.

- - FIBRA TELECOMUNICAÇÃO LTDA

R$ 186,35 (cento e oitenta e 

seis reais e trinta e cinco 

centavos) mensais

3 10/08/2018

Aditamento ao contrato 002/2018 para a 

prestação de serviços de auditoria contábil, 

firmado em 06 de fevereiro de 2018, restabelecer 

a relação que as partes pactuaram inicialmente 

entre os encargos da CONTRATADA e a 

retribuição do CONTRATANTE, para a justa 

remuneração do serviço, objetivando a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 

inicial do contrato, o preço será reajustado, em 

função da ampliação do objeto.

PRECISA CONTABILIDADE

R$ 250,00 (Duzentos e 

cinquenta reais) por mês 

calendário num total de 24 

(vinte e quatro) meses, o 

equivalente a R$ 6.000,00 (seis 

mil reais).

4 10/08/2018

Aditamento ao contrato 005/2018 para a 

prestação de serviços de locação de impressora, 

firmado em 24 de abril de 2018, passando a ter 

incluída mais 1(uma) impressora para locação - 

Equipamento Ricoh SP 4510 SF, perfazendo um 

total de 2 (duas) unidades de impressoras 

multifuncionais e mantendo as especificações e 

características já descritas no contrato original.

MINASCOPY NACIONAL LTDA

R$ 437,25 (quatrocentos de 

trinta e sete reais e vinte e cinco 

centavos) mensais


