
Item Unidade Cód. Qtd. Descrição Marca ou Origem Unitário Total

01 Mês 2079 12 Assessoria e acompanhamento técnico das licitações e compras de peças e

serviços automotivos, conforme o seguinte detalhamento:

-  Acompanhamento  técnico  nas  licitações  de  peças  e  serviços

automotivos;

- Verificação através de análise de mercado das cotações prévias de modo

a se evitar o conluio dos futuros participantes dos certames licitatórios;

- Disponibilização das tabelas de preços e  catálogos de peças,  evitando

gastos por parte do SAAE nestas aquisições;

- Acompanhamento da instalação dos catálogos de peças por parte  dos

licitantes vencedores;

-  Treinamento  de  funcionários  no  manuseio  de  tabelas  de  preços  e

catálogos de peças;

-  Monitoramento  das  compras  de  peças  e  serviços  automotivos,  com

emissão de relatórios corretivos dos valores e códigos corretos (pecas).

Controlle R$ 640,00 R$ 7.680,00

VALOR TOTAL R$ 7.680,00
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ESTADO DE MINAS GERAIS
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE LAMBARI

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LAMBARI

EXTRATO DE CONTRATO 011/2017

O  SAAE  DE  LAMBARI  publica  o  extrato  do  contrato  referente  a  prestação  de  serviços  de  assessoria  e  acompanhamento  técnico  nas
licitações/compras de peças e serviços automotivos, a fim de combater erros e fraudes nos procedimentos, conforme detalhamento, obtido através da
dispensa de licitação 002/2017, Art. 24, Inciso II da Lei 8666/93, Processo 002/2017, sendo que a vigência é até 31/12/2017, conforme fornecedor,
itens e valores abaixo relacionados.

CONTRATO 011/2017
DETENTORA: CONTROLLE ASSESSORIA S/S LTDA
CNPJ: 17.426.757/0001-44
Assinatura: 02 de janeiro de 2017
VIGÊNCIA: 02 de janeiro de 2017 até 31 de dezembro de 2017

JOÃO RODRIGO DOS REIS
Diretor
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