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

1 02/06/2016 - - INFORMADOR FÁCIL LTDA 

2 03/06/2016 - -

3 15/06/2016 - - TICKET SERVIÇOS SA

4 21/06/2016 - - FÁBIO FONSECA DOS SANTOS

5 21/06/2016 - -

6 22/06/2016 - - AR CONDICIONADO REAL LTDA

7 23/06/2016 - - AR CONDICIONADO REAL LTDA

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

2º Aditamento do contrato 01/2015 para prestação 
de serviço de busca de publicação, firmado em 31 
de janeiro de 2015, alterando o objeto do contrato 

original e o valor

R$ 554,60 (quinhentos e 
cinqüenta quatro reais e 
sessenta centavos) anual

Contratação de serviços advovatícios para a 
elaboração de defesa e o acompanhamento até 

decisão final e execução da reclamação 
trabalhista - processo número 0010493-

38.2016.5.03.0011 da 11ª Vara do Trabalho de 
Belo Horizonte/MG.

SILVA QUADROS ADVOGADOS 
ASSOCIADOS

R$ 3.000,00 (três mil reais) 
:até a prolação da Sentença

R$ 2.000,00 (Dois mil 
reais): Recurso Ordinário, 

Recurso de Revista e 
Agravo de Instrumento, se 

houver
2.000,00 (Dois mil reais): 

Execução, o valor para 
Embargos ou Recurso, se 

houver

Aditamento do contrato 07/2012 de AQUISIÇÃO 
DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE 

ALIMENTAÇÃO, firmado em 31 de julho de 
2012, prorrogando pela quarta vez e mantendo a 

continuidade dos serviços por mais 12 (doze) 
meses, compreendendo o período de 31/07/2016 a 

31/07/2017

R$3,50 por cartão 
alimentação e R$ 4,00 por 

cartão refeição (taxa de 
administração)

Contratação de profissional especializado em 
marcenaria para manutenção e readequação dos 

armários do departamento de registro 
CORECON-MG

R$ 800,00 (oitocentos 
reais)

Aquisição de quatro poltronas giratórias 
ergonômicas e cinco cadeiras (assento e encosto 

fabricados em polipropileno), todas nas cores 
pretas

LEÃO E SOUZA COMÉRCIO DE 
MÓVEIS LTDA.

R$ 3.267,20 (três mil, 
duzentos e sessenta e sete 

reais e vinte centavos)

Contratação de serviços elétricos, 
especificamente: parte elétrica para instalação de 

03 aparelhos de ar condicionado (sala setor de 
registro, setor jurídico,setor do CPD; incluindo 
também material (fiação, disjuntor, canaletas, 
tomadas elétricas) , para 03 pontos elétricos

R$ 600,00 (seiscentos 
reais).

Aquisição de ar condicionado modelo split hi hall 
para os ambientes dos núcleos de registro e 

cobrança no primeiro piso e núcleo jurídico na 
sobreloja.

R$ 6.300,00 (seis mil e 
trezentos reais )



8 27/06/2016 - - SANDRONI CONSULTORES S/S L R$ 6.000,00 (seis mil reais)

Contratação de serviços para a elaboração de um 
simulador sobre a Economia Brasileira, 

dividido em três jogos, utilizando as 
plataformas dos jogos de sua propriedade 

“Brincando de Ministro” e o “Jogo da 
Economia Brasileira”, visando a 

participação dos Estudantes de Ciências 
Econômicas de todo o território do estado 

de Minas Gerais na 8ª Gincana de 
Economia do Corecon Minas Gerais.
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