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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

Quinta-feira, 03 de janeiro de 2019

EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

SECRETARIA DE FAZENDA
JUSTIFICATIVA DE ALTERAÇÃO
DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS
A Prefeitura Municipal de Americana, em cumprimento ao disposto no
artigo 5º da Lei nº 8.666/1993, justifica a alteração da ordem cronológica
dos pagamentos das obrigações abaixo relacionadas, uma vez que o
descumprimento dessas obrigações pode levar à paralisação de seu fornecimento, acarretando interrupção do serviço público e grande prejuízo
a Municipalidade:
1. Serviços de coleta de lixo, limpeza, manutenção e conservação de
vias e logradouros públicos, parques, jardins e congêneres;
2. Recepção e destinação final de resíduos sólidos domiciliares e comerciais, provenientes dos serviços de limpeza urbana;
3. Serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos de saúde gerados no município;
4. Bens, materiais e serviços para a Saúde;
5. Gêneros alimentícios para merenda escolar e corpo de bombeiros;
6. Gás de cozinha;
7. Gêneros alimentícios para os animais do Parque Ecológico e Centro
de Controle de Zoonoses;
8. Alimentação aos servidores municipais;
9. Combustível aos veículos oficiais;
10. Locação de veículos oficiais;
11. Publicação de atos oficiais do município.
12. Fornecimento de emulsão asfáltica e serviços de pavimentação asfáltica;
13. Produtos de higiene, limpeza, descartáveis e proteção individual
(EPI);
14. Fornecimento e manutenção de sistema informatizado;
15. Notas fiscais de materiais/serviços/obras não elencados acima, com
valores até R$ 15.000,00 (quinze mil reais), limitada a uma nota fiscal
por fornecedor por mês.
Estando presentes as relevantes razões ao interesse público, autorizo o
pagamento das obrigações com alteração da ordem cronológica.
Americana, 03 de janeiro de 2019.

Ricardo Lopes Fernandes
Secretário Municipal de Fazenda
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