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 LEIS - DECRETOS - PORTARIAS

DEPARTAMENTO DO TESOURO
CRONOLOGIA DE PAGAMENTO

“Cumprindo as exigências do Artigo 1º da Lei Municipal
nº 5.209, de 1º de outubro de 1998, e artigo 5º da Lei
Federal nº 8.666/93, encontram-se afixadas nos Átrios
da Secretaria de Finanças e do Gabinete do Prefeito,
para conhecimento público, as justificativas dos
pagamentos que serão efetuados fora da ordem
cronológica de pagamento aos seguintes credores:
Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso
LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 28901/2016.
EMPENHOS: 2578/2017 e 2582/2017.
OBJETO: Serviços técnicos de manutenção de
equipamentos de relógio de ponto.

SECRETARIA DE FINANÇAS VALOR: R$ 38.955,00 (trinta e oito mil novecentos e
cinquenta e cinco reais), referente a recursos vinculados
- Secretaria de Educação, NF. 391637.
EXIGIBILIDADE: 22/03/2017.
JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial à Secretaria
de Educação, para garantir o registro eletrônico de
ponto confiável.
Ike Log Transportes, Locações e Serviços EIRELI-EPP
CONTRATO/PEDIDO: 14501/2016.
EMPENHOS: 2597/2017 e 2602/2017.
OBJETO: Transporte com ônibus tipo rodoviário, com
condutor.
VALOR: R$ 7.952,45 (sete mil novecentos e cinquenta
e dois reais e quarenta e cinco centavos), referente a
recursos vinculados - Secretaria de Educação, NF. 213.
EXIGIBILIDADE: 08/04/2017.
JUSTIFICATIVA: A contratação é essencial à Secretaria
de Educação, para o sucesso das atividades realizadas

nos CEUs, nas Escolas da Rede Municipal e nas
atividades de formação dos professores.
Elevadores Atlas Schindler S/A
CONTRATO/PEDIDO: 22201/2016.
EMPENHOS: 2662/2017 e 2670/2017.
OBJETO: Prestação de serviços técnicos
especializados de manutenção preventiva do elevador
de passageiros, instalado no Centro Municipal de
Educação Adamastor.
VALOR: R$ 1.085,00 (mil e oitenta e cinco reais),
referente a recursos vinculados – QESE, NF. 977089.
EXIGIBILIDADE: 06/04/2017.
JUSTIFICATIVA: A manutenção preventiva e corretiva
no elevador instalado no Centro Municipal de Educação
Adamastor é imprescindível para o bom funcionamento
do equipamento, possibilitando o eficiente acesso dos
funcionários e demais frequentadores do local.
Quitaúna Serviços LTDA

CONTRATO/PEDIDO: 35/1991.
EMPENHO: 2690/2017.
OBJETO: Despesa referente à coleta e destinação de
resíduos sólidos urbanos.
VALOR: R$ 9.829.357,58 (nove milhões oitocentos e
vinte nove mil trezentos e cinquenta e sete reais e
cinquenta e oito centavos), NF. 68.
EXIGIBILIDADE: 03/04/2017.
JUSTIFICATIVA: A empresa fornece serviços de coleta
e transporte de lixo domiciliar e hospitalar, incineração,
coleta em feiras livres, varrição, deposição e serviços
correlatos feitos regularmente, além de desenvolver
serviços de adequação no destino final do lixo, conforme
exigências e fiscalização da CETESB.

E para constar eu, (MAURÍCIO SEGANTIN), Diretor
do Departamento de Relações Administrativas, tornei
público o presente Diário Oficial.


