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

1 20/01/2016

Aditamento do contrato do processo nº. 062/2015 

para a contratação de serviços de conservação e 

limpeza (reajuste de valor) 

- -
EMPRESERV EMPRESA DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 

R$3.448,90 (Três mil 

quatrocentos e quarenta e 

oito reais e noventa 

centavos) mensais, 

2 14/01/2016

Aditamento do contrato 02/2015 para 

operacionalização do programa de estágio 

prorrogando pela primeira vez e por mais 12 

(doze) meses, compreendendo o período de 

11/02/2016 a 11/02/2017

- -

CENTRO DE INTEGRAÇÃO 

EMPRESA ESCOLA DE MG – 

CIEE/MG 

CI de 10% sobre o valor da 

bolsa-auxílio

3 15/01/2016

Termo aditivo ao contrato 01/2015 – processo 

0037/2014 para a prestação de serviços de busca 

de publicações prorrogando pela primeira vez e 

por mais 12 (doze) meses, compreendendo o 

período de 31/01/2016 a 31/01/2017

- - INFORMADOR FÁCIL LTDA 
R$ 191,00 ( cento e 

noventa e um reais )

4 16/01/2016

Aditamento do contrato 001/2010 – processo nº. 

0156/2013 para a contratação de serviços de 

assessoria de comunicação, prorrogando pela 

segunda vez e mantendo a continuidade dos 

serviços por mais 12 (doze) meses, 

compreendendo o período de 11/02/2016 a 

11/02/2017

- -
OUTONO COMUNICAÇÃO 

ESTRATÉGICA LTDA-EPP

R$9.523,78 (nove mil 

quinhentos e vinte e três 

reais e setenta e oito 

centavos)

5 27/01/2016

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, passagens rodoviárias 

nacionais a serem fornecidas aos conselheiros, 

presidente, vice-presidente, funcionários e 

colaboradores do Conselho Regional de 

Economia – 10ª Região

- -
MAKRO VIAGENS E TURISMO LTDA 

- ME 

O valor estimado do 

presente Contrato será de 

até R$ 24.000,00 (vinte e 

quatro mil reais)

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

Janeiro/2016


