
FUNDACAO HELIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS
Rua Santarém nº 560 - Parque Industrial
São José dos Campos - CEP: 12.235-550 Data: 08/01/2015 12:46:56
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Dezembro de 2014

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

05.00.00 - FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA
05.51.00 - FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA
05.51.01 - FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA
05.51.01.12.000 - Educação
05.51.01.12.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
05.51.01.12.243.5005 - INOVA FUNDHAS
05.51.01.12.243.5005.2505 - INOVA FUNDHAS - Gestão e Modernização Administrativa
05.51.01.12.243.5005.2505.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL CIVIL
05.51.01.12.243.5005.2505.31901100.0411000 - GERAL
05.51.01.12.243.5005.2505.31901100.0411000.19 - FICHA

0/0 2827/0 2607  - FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS F OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.437,99FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNDHAS - DEZEMBRO/2014.

0/0 2845/0 2601  - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS FUNCION OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -1.746,30ANULAÇÃO EM VIRTUDE DE EMISSÃO INDEVIDA

0/0 2846/0 2602  - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES          OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -17.306,56ANULAÇÃO EM VIRTUDE DE EMISSÃO INDEVIDA

05.51.01.12.243.5005.2505.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
05.51.01.12.243.5005.2505.33903000.0411000 - GERAL
05.51.01.12.243.5005.2505.33903000.0411000.23 - FICHA

202/2014 2835/0 4339  - COMERCIAL DAVI DE ARTIGOS ESPORTIV CONVITE 4/2014 9.811,97LIVRO: Fala Sério, Professor! - Autor: Rebouças, alita - Editora: RoccoLIVRO: Fala sério, Filha! - Autor: 
Rebouças, alita - Editora: RoccoLIVRO: Fala sério, Mãe! - Autor: Rebouças, alita - Editora: RoccoLIVRO: 
Fala sério, Amiga! - Autor: Rebouças, alita - Editora: RoccoLIVRO: Fala sério, Amor! - Autor: Rebouças, 
alita - Editora: RoccoLIVRO: Fala sério, Pai! - Autor: Rebouças, alita - Editora: RoccoLIVRO: Querido 
Diário Otário: É melhor fingir que isso nunca aconteceu - Autor: Benton, Jim - Editora: 
FundamentoDICIONÁRIO - língua portuguesa - atualizado com a nova reforma ortográfica - Editora 
MichaelisDICIONÁRIO - língua inglesa -  Editora MichaelisLIVRO - Frio do Além - Autor: Charlaine Harris 
- Editora: SaraivaLIVRO - God of War - Robert E. Vardeman - Editora SaraivaLIVRO - A Escolha - Até 
Onde - Autor: Nicholas Sparks - Editora Novo ConceitoLIVRO - A Última Música - Autor Nicholas Sparks -
Editora Novo ConceitoLIVRO - Diário de Uma Paixão - Autor: Nicholas Sparks - Editora Novo 
ConceitoLIVRO - O Cas amento - Autor Nicholas Sparks - Editora Novo ConceitoLIVRO - Um Amor para 
Recordar - Autor Nicholas Sparks - Editora Novo ConceitoLIVRO - Um Homem de Sorte - Autor Nicholas 
Sparks - Editora Novo ConceitoLIVRO - Uma Carta de Amor - Autor Nicholas Sparks - Editora Novo 
ConceitoLIVRO - Querido John - Autor Nicholas Sparks - Editora Novo ConceitoLIVRO - A Batalha do 
Apocalipse - Autor Eduardo Spohr - Editora Versus EditoraLIVRO - Harry Potter e o Prisioneiro de 
Askaban - Autor J.K. Rowling - Editora RoccoLIVRO - Harry Potter e Ordem da Fênix - Autor J.K. Rowling 
- Editora RoccoLIVRO - Harry Potter e o Enigma do Príncipe - Autor J.K. Rowling - Editora RoccoLIVRO -
Harry Potter e as Relíquias da Morte - Autor J.K Rowling - Editora RoccoLIVRO - Harry Potter e o Cálice 
de Fogo - Autor J.K. Rowling - Editora RoccoLIVRO - Os Catadores de Conchas - Autor Rosamund 
Pilcher - Editora Bertrand BrasilLIVRO - O Mundo de Sofia - Autor Gaardes, Jostein - Editora Cia das 
LetrasLIVRO - It Girl: Garota de Sorte - volume 5 - Autor Cecily Von Ziegesar - Editora GaleraLIVRO - It 
Girl: Garota Problema - volume 1 - Autor Cecily Von Ziegesar - Editora GaleraLIVRO - It Girl: Garota Entre 
Nós- volume 2 - Autor Cecily Von Ziegesar - Editora GaleraLIVRO - It Girl: Garota Inesquecível - volume 4 
- Autor Cecily Von Ziegesar - Editora GaleraLIVRO - As Crônicas de Nárnia - Autor C. S. Lewis - Editora 
Martins FontesLIVRO - A Marca de Uma Lágrima - Autor Pedro Bandeira - Editora ModernaLIVRO - O 
Ladrão de Raios - Autor Rick Riordan - Editor IntrínsecaLIVRO - O Mar de Monstros - Autor Rick Riordan -
Editora IntrínsecaLIVRO - A Maldição de Titã - Autor Rick Riordan - Editora IntrínsecaLIVRO - A Batalha 
do Labirinto - Autor Rick Riordan - Editora IntrínsecaLIVRO - O Último Olimpiano - Autor Rick Riordan -
Editora IntrínsecaLIVRO - O Diário da Princesa - Autor Meg Cabot - Editora RecordLIVRO - O Menino do 
Pijama Listrado - Autor John Boyne - Editora Cia das LetrasLIVRO - Viver Um Grande Amor - Autor Telma 
Guimarães - Editora ScipioneLIVRO - O Elmo da Caveira - Coleção Olho no Lance - Turma dos Tigres -
Autor omas Brezina - Editora ÁticaLIVRO - A Espada Samurai - Coleção Olho no Lance - Turma dos 
Tigres - Autor omas Brezina - Editora ÁticaLIVRO - A Tatuagem do Dragão - Coleção Olho no Lance -
Turma dos Tigres - Autor omas Brezina - Editora ÁticaLIVRO - A Pirâmide Maldita - Coleção Olho no 
Lance - Turma dos Tigres - Autor omas Brezina - Editora ÁticaLIVRO - No Templo do Trovão - Coleção 
Olho no Lance - Turma dos Tigres - Autor omas Brezina - Editora ÁticaLIVRO - O Hobbit -  Autor J.R.R. 

(Página: 1 / 5)



Tolkien - Editora MartinsLIVRO - A Viagem do Tigre -  Autor Collen Houch - Editora ArqueiroLIVRO - O 
Destino do Tigre -  Autor Collen Houch - Editora ArqueiroLIVRO - O Melhor de Mim -  Autor Nicholas 
Sparks - Editora Novo Conceito

202/2014 2836/0 4643  - EDITORA IRACEMA LTDA ME                     CONVITE 4/2014 490,65LIVRO - As Palavras que Nunca te Direi - Autor: Nicholas Sparks - Editora Novo ConceitoLIVRO - Um 
Momento Inesquecível - Autor Nicholas Sparks - Editora Novo ConceitoLIVRO - Uma Viagem Espiritual -
Autor Nicholas Sparks - Editora Novo ConceitoLIVRO - A Droga do Amor - Autor Pedro Bandeira - Editora 
ModernaLIVRO - Agora ou Nunca - Autor Anna Caarina Siqueira - Editora ScipioneLIVRO - Avalon High, A 
Coroação - A Profecia de Merlin - Autor Meg Cabot - Editora RecordLIVRO - Quer Tc Comigo - Autor 
Valéria Melki Busin - Editora ScipioneLIVRO - O Avião Fantasma - Coleção Olho no Lance - Turma dos 
Tigres - Autor omas Brezina - Editora ÁticaLIVRO - Os Bandidos da Internet - Coleção Olho no Lance -
Turma dos Tigres - Autor omas Brezina - Editora ÁticaLIVRO - O Barco dos Demônios - Coleção Olho no 
Lance - Turma dos Tigres - Autor omas Brezina - Editora ÁticaLIVRO - Procura-se um Vampiro - Coleção 
Olho no Lance - Turma dos Tigres - Autor omas Brezina - Editora ÁticaLIVRO - A Maldição das Bruxas -
Coleção Olho no Lance - Turma dos Tigres - Autor omas Brezina - Editora ÁticaLIVRO - O Senhor dos 
Anéis -  Autor J.R.R. Tolkien - Editora MartinsLIVRO - O Apanhador no Campo de Centeio - Autor Jerome 
David Sallinger - Editora do Autor

387/2014 2838/0 4590  - M. PAULA C. MACRI PRESENTES - ME         PREGÃO 53/2014 20.472,50Botas femininas brancas; cano longo padrão para linha de frente em couro; salto 2,5cm; solado em couro 
grupon na cor natural; nº 32.Botas femininas brancas; cano longo p adrão para linha de frente em couro; 
salto 2,5cm; solado em couro grupon na cor natural; nº 34.Botas fe mininas brancas; cano longo padrão 
para linha de frente em couro; salto 2,5cm; solado em couro grupon  na cor natural; nº 36.Botas femininas 
brancas; cano longo padrão para linha de frente em couro; salto 2, 5cm; solado em couro grupon na cor 
natural; nº 39.Botas femininas brancas; cano longo padrão para lin ha de frente em couro; salto 2,5cm; 
solado em couro grupon na cor natural; nº 40.Botas femininas branc as; cano longo padrão para linha de 
frente em couro; salto 2,5cm; solado em couro grupon na cor natural; nº 30.Botas femininas brancas; cano 
longo padrão para linha de frente em couro; salto 2,5cm; solado em  couro grupon na cor natural; nº 
35Sapato branco para Corpo Musical, em couro branco; salto de 2,00  à 2,5 cm; solado em couro grupon 
na cor natural, nº 35Sapato branco para Corpo Musical, em couro br anco; salto de 2,00 à 2,5 cm; solado 
em couro grupon na cor natural, nº 36Sapato branco para Corpo Musi cal, em couro branco; salto de 2,00 
à 2,5 cm; solado em couro grupon na cor natural, nº37Sapato branco  para Corpo Musical, em couro 
branco; salto de 2,00 à 2,5 cm; solado em couro grupon na cor natu ral, nº38Sapato branco para Corpo 
Musical, em couro branco; salto de 2,00 à 2,5 cm; solado em couro grupon na cor natural, nº39Sapato 
branco para Corpo Musical, em couro branco; salto de 2,00 à 2,5 cm ; solado em couro grupon na cor 
natural, nº40Sapato branco para Corpo Musical, em couro branco; sa lto de 2,00 à 2,5 cm; solado em 
couro grupon na cor natural, nº41Sapato branco para Corpo Musical, em couro branco; salto de 2,00 à 2,5 
cm; solado em couro grupon na cor natural, nº42Sapato branco para Corpo Musical, em couro branco; 
salto de 2,00 à 2,5 cm; solado em couro grupon na cor natural, nº43Sapatilha em lona para dança; modelo 
GloveFootStrech; cor preta; nº32Sapatilha em lona para dança; mode lo GloveFootStrech; cor preta; 
nº34Sapatilha em lona para dança; modelo GloveFootStrech; cor pret a; nº35Sapatilha em lona para 
dança; modelo GloveFootStrech; cor preta; nº36Sapatilha em lona pa ra dança; modelo GloveFootStrech; 
cor preta; nº37Sapatilha em lona para dança; modelo GloveFootStrec h; cor preta; nº38Sapatilha em lona 
para dança; modelo GloveFootStrech; cor preta; nº39Sapatilha em lo na para dança; modelo 
GloveFootStrech; cor preta; nº40Sapatilha em lona para dança; mode lo GloveFootStrech; cor preta; 
nº41Sapatilha em lona para dança; modelo GloveFootStrech; cor pret a; nº42Barrete (barretina com 
penacho) - barretina baixa; estrutura de plástico injetado; porta penachos e m plástico injetado; costura 
dupla nas cores azul e amarela (acompanhando padrão da farda); bai larinas prateadas; jugular com 
material dourado; regulador interno para ajusto de tamanho; aba branca com detalhe dourado

162/2014 2833/0 4391  - COMERCIAL ARMAZÉM DO ED LTDA. - EPP   PREGÃO 52/2014 8.892,74Garfo descartável transparente para sobremesa - pacote com 50 unidadesEmbalagem para bolo 
quadrada transparente com tampa - caixa com 300 unidadesGuardanapo de papel 19,5x20cm - pacote 
com 100 unidadesEmbalagem para bolo (PVC) Nº 40 para bolo de 20cm - Caixa com 100 
unidadesEmbalagem para bolo (PVC) Nº 60 para bolo de 30cm - Caixa com 50 unidadesEmbalagem para 
bolo (PVC) Nº 70 para bolo de 35x25cm - caixa com 40 unidadesEmbalagem para bolo (PVC) Nº 50 -
para bolo de 25cm - caixa com 100 unidadesBobina picotada plástica para pães perfurada 30x40cmPapel 
chumbo para embalagem de bombons - 10x10cm - com 300 unidades em cores variadas (verde, prata, 
vermelho, rosa, azul)Papel nacarado 70x90 - com 10 unidadesColher para café - (descartável) -
transparente de 7,5cm - pacote com 200 unidadesBandeja laminada nº 04 - redonda - 25 cm de diâmetro -
pacote com 10 unidadesBobina picotada plástica para pães perfurada  35x50cmPapel manteiga 50x70 
pacote com 400 folhasColher plástica para sobremesa - cor transparente - (descartável) - pacote com 50 
unidadesLuva plástica descartável transparente - pacote com 100 unidadesPrato descartável para bolo -
15cm - pacote com 10 unidades - cor branca.

39/2014 2834/0 4452  - L B DE CAMPOS CONFECÇÕES - EPP          PREGÃO 4/2014 12.990,30
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FUNDACAO HELIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS
Rua Santarém nº 560 - Parque Industrial
São José dos Campos - CEP: 12.235-550 Data: 08/01/2015 12:46:56
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

Calça unissex, confeccionada em tecido moletom azul marinho (cor f irme), flanelada, tecido com as 
composições de 60% algodão, 24% poliéster, 16% viscose. Com bolsos  laterais. Elástico na cintura e 
barra comum. Com friso vivo em ambos os lados (incluindo cintura e  barra) em malha P.V. (67%poliéster 
e 33% viscose) na cor branca para viés de 2,5cm. Bordada com logot ipo da FUNDHAS do lado esquerdo 
abCalça unissex, confeccionada em tecido moletom azul marinho (cor  firme), flanelada, tecido com as 
composições de 60% algodão, 24% poliéster, 16% viscose. Com bolsos  laterais. Elástico na cintura e 
barra comum. Com friso vivo em ambos os lados (incluindo cintura e  barra) em malha P.V. (67%poliéster 
e 33% viscose) na cor branca para viés de 2,5cm. Bordada com logot ipo da FUNDHAS do lado esquerdo 
abCalça unissex, confeccionada em tecido moletom azul marinho (cor  firme), flanelada, tecido com as 
composições de 60% algodão, 24% poliéster, 16% viscose. Com bolsos  laterais. Elástico na cintura e 
barra comum. Com friso vivo em ambos os lados (incluindo cintura e  barra) em malha P.V. (67%poliéster 
e 33% viscose) na cor branca para viés de 2,5cm. Bordada com logot ipo da FUNDHAS do lado esquerdo 
abBlusa unissex, confeccionada em tecido moletom azul marinho (cor  firme), flanelada, tecido com as 
composições de 60% algodão, 24% poliéster, 16% viscose. Com bolso canguru e capuz. Punho e barra 
na cor azul marinho (cor firme) em tecido com as composições de 49 % algodão, 29% poliéster, 20% 
viscose e 2% elastano. Com friso vivo em malha P.V. (67% poliéster  e 33% viscose) na cor branca para 
viés deBlusa unissex, confeccionada em tecido moletom azul marinho (cor firme), flanelada, tecido com as 
composições de 60% algodão, 24% poliéster, 16% viscose. Com bolso canguru e capuz. Punho e barra 
na cor azul marinho (cor firme) em tecido com as composições de 49 % algodão, 29% poliéster, 20% 
viscose e 2% elastano. Com friso vivo em malha P.V. (67% poliéster  e 33% viscose) na cor branca para 
viés de

39/2014 2837/0 4451  - GIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.          PREGÃO 4/2014 76.624,00Bermuda masculina, confeccionada em tecido tac -tel na cor azul marinho, forrada em tecido tule na cor 
azul marinho, com bolsos laterais. Cintura confeccionada com elástico e barra comum. Com friso vivo em 
ambos os lados (incluindo cintura e barra) em malha P.V. (67%polié ster e 33% viscose) na cor branca 
para viés de 2,5cm. Bordada com logotipo da FUNDHAS na parte infer ior esquerda. Embalada em 
sacCalça masculina, confeccionada em tecido tac -tel na cor azul marinho, forrada em tecido tule na cor 
azul marinho, com bolsos laterais. Cintura confeccionada com elástico e barra comum. Com friso vivo em 
ambos os lados (incluindo cintura e barra) em malha P.V. (67%polié ster e 33% viscose) na cor branca 
para viés de 2,5cm. Bordada com logotipo da FUNDHAS do lado esquer do abaixo dos bolsos 
laterais.Calça masculina, confeccionada em tecido tac -tel na cor azul marinho, forrada em tecido tule na 
cor azul marinho, com bolsos laterais. Cintura confeccionada com elástico e barra comum. Com friso vivo 
em ambos os lados (incluindo cintura e barra) em malha P.V. (67%poliéster e 33% viscose) na cor branca 
para viés de 2,5cm. Bordada com logotipo da FUNDHAS do lado esquer do abaixo dos bolsos 
laterais.Calça masculina, confeccionada em tecido tac -tel na cor azul marinho, forrada em tecido tule na 
cor azul marinho, com bolsos laterais. Cintura confeccionada com elástico e barra comum. Com friso vivo 
em ambos os lados (incluindo cintura e barra) em malha P.V. (67%poliéster e 33% viscose) na cor branca 
para viés de 2,5cm. Bordada com logotipo da FUNDHAS do lado esquer do abaixo dos bolsos 
laterais.Calça masculina, confeccionada em tecido tac -tel na cor azul marinho, forrada em tecido tule na 
cor azul marinho, com bolsos laterais. Cintura confeccionada com elástico e barra comum. Com friso vivo 
em ambos os lados (incluindo cintura e barra) em malha P.V. (67%poliéster e 33% viscose) na cor branca 
para viés de 2,5cm. Bordada com logotipo da FUNDHAS do lado esquer do abaixo dos bolsos 
laterais.Calça masculina, confeccionada em tecido tac -tel na cor azul marinho, forrada em tecido tule na 
cor azul marinho, com bolsos laterais. Cintura confeccionada com elástico e barra comum. Com friso vivo 
em ambos os lados (incluindo cintura e barra) em malha P.V. (67%poliéster e 33% viscose) na cor branca 
para viés de 2,5cm. Bordada com logotipo da FUNDHAS do lado esquer do abaixo dos bolsos 
laterais.Calça masculina, confeccionada em tecido tac -tel na cor azul marinho, forrada em tecido tule na 
cor azul marinho, com bolsos laterais. Cintura confeccionada com elástico e barra comum. Com friso vivo 
em ambos os lados (incluindo cintura e barra) em malha P.V. (67%poliéster e 33% viscose) na cor branca 
para viés de 2,5cm. Bordada com logotipo da FUNDHAS do lado esquer do abaixo dos bolsos 
laterais.Calça masculina, confeccionada em tecido tac -tel na cor azul marinho, forrada em tecido tule na 
cor azul marinho, com bolsos laterais. Cintura confeccionada com elástico e barra comum. Com friso vivo 
em ambos os lados (incluindo cintura e barra) em malha P.V. (67%poliéster e 33% viscose) na cor branca 
para viés de 2,5cm. Bordada com logotipo da FUNDHAS do lado esquer do abaixo dos bolsos 
laterais.Calça masculina, confeccionada em tecido tac -tel na cor azul marinho, forrada em tecido tule na 
cor azul marinho, com bolsos laterais. Cintura confeccionada com elástico e barra comum. Com friso vivo 
em ambos os lados (incluindo cintura e barra) em malha P.V. (67%poliéster e 33% viscose) na cor branca 
para viés de 2,5cm. Bordada com logotipo da FUNDHAS do lado esquer do abaixo dos bolsos 
laterais.Jaqueta em tac-tel, na cor azul marinho, forrada com malha P.V. (67% poliéster e 33% viscose), 
02 bolsos embutidos na altura da cintura, zíper na cor do tecido, com proteção na abertura do zíper. Gola 
revestida com manta acrílica. Bordada com logotipo da FUNDHAS na a ltura do peito do lado esquerdo e 
bandeira do município de São José dos Campos na altura do peito do  lado direito. Com friso vivo 
emJaqueta em tac -tel, na cor azul marinho, forrada com malha P.V. (67% poliéster e 33% viscose), 02 

(Página: 3 / 5)



bolsos embutidos na altura da cintura, zíper na cor do tecido, com  proteção na abertura do zíper. Gola 
revestida com manta acrílica. Bordada com logotipo da FUNDHAS na a ltura do peito do lado esquerdo e 
bandeira do município de São José dos Campos na altura do peito do  lado direito. Com friso vivo 
emJaqueta em tac -tel, na cor azul marinho, forrada com malha P.V. (67% poliéster e 33% viscose), 02 
bolsos embutidos na altura da cintura, zíper na cor do tecido, com  proteção na abertura do zíper. Gola 
revestida com manta acrílica. Bordada com logotipo da FUNDHAS na a ltura do peito do lado esquerdo e 
bandeira do município de São José dos Campos na altura do peito do lado direito. Com friso vivo em

0/0 2829/0 3195  - SÉRGIO NILSON FERREIRA                       OUTROS/NÃO APLICÁVEL -1.630,53ANULAÇÃO EM VIRTUDE DE DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO GASTO EM DESPESAS EMERGENCIAIS 
REF A MATERIAIS DE CONSUMO - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº C079/14.

05.51.01.12.243.5005.2505.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA JURÍDICA
05.51.01.12.243.5005.2505.33903900.0411000 - GERAL
05.51.01.12.243.5005.2505.33903900.0411000.26 - FICHA

0/0 2826/0 359  - VIAÇÃO JACAREI LTDA                             OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 479,55Locação de ônibus com capacidade para 44 passageiros, com licença municipal.

0/0 2831/0 3195  - SÉRGIO NILSON FERREIRA                       OUTROS/NÃO APLICÁVEL -500,00ANULAÇÃO EM VIRTUDE DE DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO GASTO EM DESPESAS EMERGENCIAIS 
REF A SERVIÇOS DE TERCEIROS - SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº C079/14.

05.51.01.12.363 - Ensino Profissional
05.51.01.12.363.5004 - CAPACITA SÃO JOSÉ
05.51.01.12.363.5004.2504 - CAPACITA SÃO JOSÉ - Manutenção do Programa
05.51.01.12.363.5004.2504.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL CIVIL
05.51.01.12.363.5004.2504.31901100.0411000 - GERAL
05.51.01.12.363.5004.2504.31901100.0411000.10 - FICHA

0/0 2840/0 2607  - FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS F OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 707,92FOLHA COMPLEMENTAR AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO/14.

0/0 2841/0 2602  - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES          OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.922,32RESCISÕES DE FUNCIONÁRIOS CEPHAS DEZEMBRO/14.

0/0 2842/0 2607  - FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS F OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -707,92ANULAÇÃO EM VIRTUDE DE CENTRO DE CUSTO INCORRETO

0/0 2843/0 2607  - FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS F OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 707,92FOLHA COMPLEMENTAR AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO/14.

0/0 2844/0 2601  - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS FUNCION OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -1.456,65ANULAÇÃO EM VIRTUDE DE EMISSÃO INDEVIDA

05.51.01.12.363.5004.2504.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
05.51.01.12.363.5004.2504.31901300.0411000 - GERAL
05.51.01.12.363.5004.2504.31901300.0411000.11 - FICHA

0/0 2847/0 3832  - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 440,33RECOLHIMENTO F.G.T.S. S/RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS - DEZEMBRO/14.

05.51.02 - FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
05.51.02.08.000 - Assistência Social
05.51.02.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
05.51.02.08.243.5006 - FUMDICAD
05.51.02.08.243.5006.2506 - FUMDICAD - Implementação e Ampliação de Projetos
05.51.02.08.243.5006.2506.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA JURÍDICA
05.51.02.08.243.5006.2506.33903900.0411000 - GERAL
05.51.02.08.243.5006.2506.33903900.0411000.32 - FICHA

426/2014 2839/0 4619  - GRAFICA E EDITORA SERRANO LTDA. - EPP PREGÃO 57/2014 11.800,00Prestação de serviço de diagramação de Livro Estatuto da Criança e  do Adolescente, compreendendo a 
digitação, correção, formatação e sequencia das páginas, com lombadas quadradas miolo preto e branco 
com 200 páginas de miolo nas medidas 10,5 x 14,8 cm fechado; corte  reto, vinco reto, laminação BOPP 
Fosca (frente da capa). Arte final da capa e projetos gráficos e d iagramação do miolo, Capa em 
SuprePrestação de serviço de impressão do Livro Estatuto da Crianç a e do Adolescente com lombada 
quadrada miolo preto e branco com 200 páginas de miolo nas medidas 10,5 x 14,8 cm fechado; corte reto, 
vinco reto laminação BOPP Fosca (frente capa), capa em supremo 250 /m² com 4x0 cores sem orelhas; 
miolo em Offset 75g/m² 1x1 cores.

0/0 2832/0 574  - FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA - OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 35,66
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FUNDACAO HELIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS
Rua Santarém nº 560 - Parque Industrial
São José dos Campos - CEP: 12.235-550 Data: 08/01/2015 12:46:56
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

REEMBOLSO REF. AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA FUNDHAS À SERVIÇO DO  FUMDICAD 
DEZEMBRO/14

----------------------
129.465,89

----------------------
129.465,89

SAO JOSE DOS CAMPOS, 18 de Dezembro de 2014

JOSÉ LEONARDO

ASSESSOR DE GESTÃO II
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