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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:
Ataka Brasil Comércio e Serviços EIRELI
CONTRATO/PEDIDO: 15101/2016.
EMPENHOS: 9719/2016 e 9721/2016.
OBJETO: Fornecimento de kit’s de materiais escolares.
VALOR: R$ 2.533.623,40 (dois milhões quinhentos e
trinta e três mil seiscentos e vinte três reais e quarenta
centavos), referente a recursos vinculados - Secretaria
de Educação, NFs. 1072, 1073, 1074, 1075, 1087,
1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105,
1106, 1107, 1108, 1109 e 1111.
EXIGIBILIDADE: 16/08, 29/08, 09/10, 10/10, 15/10,
24/10, 25/10, 10/11/2016.

SECRETARIA DE FINANÇAS JUSTIFICATIVA: Tal aquisição destina-se aos educandos
da Rede Municipal de Ensino, comprovado pela relação
custo-benefício através da eliminação da desigualdade,
resgate da autoestima, redução da evasão escolar e
estimulação da permanência dos alunos na escola.
Comercial de Alimentos Nutrivip do Brasil LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 14101/2016 e 35401/2016.
EMPENHOS: 482/2017, 484/2017, 485/2017, 646/2017,
647/2017, 648/2017, 650/2017 e 651/2017.
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios.
VALOR: R$ 192.495,84 (cento e noventa e dois mil
quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro
centavos), sendo R$ 168.865,18 (cento e sessenta e
oito mil oitocentos e sessenta e cinco reais e dezoito
centavos), referente a recursos vinculados – QESE e
R$ 23.630,66 (vinte três mil seiscentos e trinta reais e
sessenta e seis centavos), referente a recursos
vinculados - PNAE, NFs. 59147 e 59148.
EXIGIBILIDADE: 18/04/2017.
JUSTIFICATIVA: A interrupção no fornecimento do
produto poderá interferir no desenvolvimento do
Programa de Alimentação Escolar, cujo objetivo é
suplementar as necessidades nutricionais dos
educandos, de acordo com a faixa etária e o período de

permanência na unidade escolar.
Licitare Comércio e Representação de Alimentos
LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 14301/2016.
EMPENHO: 606/2017.
OBJETO: Fornecimento de biscoitos e cereais.
VALOR: R$ 290.640,00 (duzentos e noventa mil
seiscentos e quarenta reais), referente a recursos
vinculados – QESE, NF. 1276.
EXIGIBILIDADE: 21/04/2017.
JUSTIFICATIVA: A interrupção no fornecimento do
produto poderá interferir no desenvolvimento do
Programa de Alimentação Escolar, cujo objetivo é
suplementar as necessidades nutricionais dos
educandos, de acordo com a faixa etária e o período de
permanência na unidade escolar.

Por deliberação da autoridade competente, nos
termos da legislação vigente, tornam-se públicos os

seguintes atos administrativos:
LICITAÇÕES AGENDADAS:
PE 26/17 PA 54268/16 RC 939/16-FMS A Prefeitura de
Guarulhos, através da Coordenadoria Geral de Licitações
e Contratos, torna público que realizará Pregão Eletrônico
do tipo menor preço global do lote, com reserva de lote
exclusivo para Microempresa, Empresa de Pequeno
Porte e Microempreendedor Individual, visando o
Registro de Preços para aquisição de papinha e leite
em pó para atendimento à mandado judicial.Recebimento
das Propostas: até 08/05/17 08h30 Abertura das
Propostas: 08/05/17 08h30 Disputa de Preços: 09/05/
17 09h00.
PP 27/17 PA 44147/16 RC 106/16-SC A Prefeitura
de Guarulhos, através da Coordenadoria Geral de
Licitações e Contratos, torna público que realizará
Pregão Presencial do tipo menor preço global do
lote, visando o Registro de Preços para locação de
geradores e torres de iluminação. Abertura: 10/05/
1708h30.

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

CGLC – COORDENADORIA GERAL DE
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