
7 de Dezembro de 2016 Diário Oficial do Município de Guarulhos - Página 1

Guarulhos, Quarta-feira, 7 de Dezembro de 2016 - Ano XVII - nº 1553D.O. Nº 065/2016-GP DE 7/12/2016 w w w . g u a r u l h o s . s p . g o v. b r

 LEIS - DECRETOS - PORTARIAS

Diário Oficial do Município de Guarulhos
Criado sob a lei nº 5.413 de 30-09-99
Publicação de Responsabilidade da
Prefeitura Municipal de Guarulhos

Av. Bom Clima, 91 - Bom Clima - CEP 07196-220
www.guarulhos.sp.gov.br

e-mail: imprensa@guarulhos.sp.gov.br
diario.oficial@guarulhos.sp.gov.br
Editor: Jaime Silva - MTB 21.878

CTP  e impressão:
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo

E X P E D I E N T E

DEPARTAMENTO DO TESOURO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DEFERIDO EM 25/
11/2016:
19639/2016 – Carlos Daniel Alves.
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:

SECRETARIA DE FINANÇAS Anhembi Sampa Comércio e Serviços LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 25201/2015.
EMPENHO: 2191/2016.
OBJETO: Publicação de atos administrativos do
Município em jornal de grande circulação.
VALOR: R$ 1.480,00 (mil quatrocentos e oitenta reais),
NF. 93.
EXIGIBILIDADE: 10/12/2016.
JUSTIFICATIVA: A prestação de serviços de publicação
no Diário Oficial da União atende a preceitos e prazos
legais, sem o que a Administração estaria ferindo um
dos princípios fundamentais da Lei de Licitações, Artigos
3º e 20º da Lei Federal 8.666/93.
Assistência Médica e Nefrológica de Guarulhos S/
C LTDA - AMENEG

CONTRATO/PEDIDO: 10301/2014.
EMPENHOS: 1146/2016 e 17355/2016.
OBJETO: Serviço de terapia renal substitutiva a serem
prestados a qualquer indivíduo que deles necessite.
VALOR: R$ 884.859,90 (oitocentos e oitenta e quatro
mil oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa
centavos), referente a recursos vinculados – Secretaria
da Saúde.
EXIGIBILIDADE: 05/12/2016.
JUSTIFICATIVA: Através deste contrato são executados
serviços de terapia renal substitutiva a qualquer a
qualquer indivíduo que deles necessite. A falta do
pagamento impossibilitaria a continuidade do
atendimento, prejudicando a população do Município.
Associação Beneficente Jesus, José e Maria

CONTRATO/PEDIDO: 1922/2011.
EMPENHO: 165/2016.
OBJETO: Gestão compartilhada em regime de
cooperação mútua entre os partícipes, e integração do
hospital na rede regionalizada e hierarquizada de
estabelecimentos de saúde que constituem o SUS.
VALOR: R$ 44.545,20 (quarenta e quatro mil quinhentos
e quarenta e cinco reais e vinte centavos), referente a
recursos vinculados – Secretaria da Saúde.
EXIGIBILIDADE: 01/12/2016.
JUSTIFICATIVA: Através deste convênio estão sendo
prestados serviços médicos em nível ambulatorial e
hospitalar. A falta do pagamento impossibilitaria a
continuidade do atendimento, prejudicando a população
do Município.


