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

1 07/04/2016 - - MINASCOPY NACIONAL LTDA

2 13/04/2016 - -

3 14/04/2016 - -

4 26/04/2016 - - VIDRAÇARIA CLASSE A LTDA

5 26/04/2016 - -

RELAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS CONTRATADOS POR LICITAÇÃO, DISPENSA E/OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - 
Abril/2016

Aditamento do contrato 02/2013 de prestação de 
serviços de locação de Equipamento, firmado em 
23 de abril de 2013, prorrogando pela terceira vez 
e mantendo a continuidade dos serviços por mais 
12 (doze) meses, compreendendo o período de 

23/04/2016 a 23/04/2017. Preço  reajustado, em 
função da aplicação do IGP-M.

 R$ 407,08 (quatrocentos 
e sete reais e oito 
centavos) mensal

Contratação de empresa para o fornecimento de 
informações on-line (INFOJOB) que permite a 

busca, localização e atualização de dados 
cadastrais, consultas de quadro socie-tário, perfil 
CNPJ, envio de SMS (‘torpedos”), provenientes 
da Base Serasa Experian, com atualizações em 

tempo real para Corecon-MG

ALCANCE CONSULTAS DE CRÉDITO 
E COBRANÇA LTDA-ME 

R$40,00 (quarenta reais) 
mensal para o acesso de 01 
(um) usuário, acrescida ao 

valor correspondente à 
somatória das consultas 
realizadas , tendo como 

base de cálculo a tabela de 
preços constantes às fls. 06 

e 07 do processo 
administrativo 077/2016.

Contratação de empresa especializada em 
filmagem para o Programa denominado “Sexta 

Econômica” em suas oito edições que 
acontecerão no ano de 2016

ELIETH FATIMA DE CARVALHO 
SANTIAGO - ME 

R$450,00 (quatrocentos e 
cinquenta reais), por 

filmagem, perfazendo um 
total de R$3.600,00 (três 
mil e seiscentos reais), 

referente as oito edições

Aquisição de 2 portas de correr blindex para 
reforna (setor registro)

R$ 1.229,43 (mil, duzentos 
e vinte nove reais e 

quarenta e três centavos)

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 primeira vez e 
mantendo a continuidade dos serviços por mais 
12 (doze) meses, compreendendo o período de 

12/05/2016 a 12/05/2017

EMPRESERV EMPRESA DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

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

oiro reais e noventa 
centavos) mensal
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