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PODER EXECUTIVO DE AVARÉ

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão 
Fiscal

Quebra de Ordem Cronológica

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade 
de alteração da ordem cronológica para pagamentos 
por se tratar de prestação de serviços profissionais de 
consultoria, suporte técnico, e licença de software, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para 
disponibilização de sistemas informatizados para a 
administração pública municipal.

Fornecedor: Amendola & Amendola Software LTDA

Empenho(s): 880/2018

Valor: R$ 4.711,14

Avaré, 16 de janeiro de 2019

ADRIANA MOREIRA GOMES

Secretário Municipal da Assistência e Desenv. Social

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade 
de alteração da ordem cronológica para pagamentos 
por se tratar de prestação de serviços profissionais de 
consultoria, suporte técnico, e licença de software, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para 
disponibilização de sistemas informatizados para a 
administração pública municipal.

Fornecedor: Amendola & Amendola Software LTDA

Empenho(s): 881/2018

Valor: R$ 62.533,56

Avaré, 16 de janeiro de 2019

ITAMAR DE ARAUJO

Secretário Municipal da Fazenda

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade 
de alteração da ordem cronológica para pagamentos 
por se tratar de prestação de serviços profissionais de 
consultoria, suporte técnico, e licença de software, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para 
disponibilização de sistemas informatizados para a 
administração pública municipal.

Fornecedor: Amendola & Amendola Software LTDA

Empenho(s): 883/2018

Valor: R$ 11.058,90

Avaré, 16 de janeiro de 2019

RONALDO ADÃO GUARDIANO

Secretário Municipal de Administração

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade 
de alteração da ordem cronológica para pagamentos 
por se tratar de prestação de serviços profissionais de 
consultoria, suporte técnico, e licença de software, tal 
quebra de ordem cronológica se faz necessária para 
disponibilização de sistemas informatizados para a 
administração pública municipal.

Fornecedor: Amendola & Amendola Software LTDA

Empenho(s): 882/2018

Valor: R$ 18.153,57

Avaré, 16 de janeiro de 2019

ROSLINDO WILSON MACHADO

Secretário Municipal da Saúde
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JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de  fornecimento de combustíveis,  tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para a manutenção 
dos serviços de transporte da Municipalidade.

Fornecedor : Ciapetro Distribuidor de Combustíveis 
Ltda.

Empenho(s) : 17735, 15926/2018

Valor : R$ 112.400,00

Avaré, 16 de janeiro de 2019

ABELARDO FERREIRA MENDES

Secretário Municipal de Obras e Serviços

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 
alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de  fornecimento de combustíveis,  tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para a manutenção 
dos serviços de transporte da Municipalidade.

Fornecedor : Ciapetro Distribuidor de Combustíveis 
Ltda.

Empenho(s) : 15904/2018

Valor : R$ 27.880,00

Avaré, 16 de janeiro de 2019

ADRIANA MOREIRA GOMES

Secretária Municipal da Assistência e Desenv. Social

JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal 
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de 

alteração da ordem cronológica de pagamentos por se 
tratar de  fornecimento de combustíveis,  tal quebra de 
ordem cronológica se faz necessária para a manutenção 
dos serviços de transporte da Municipalidade.

Fornecedor : Ciapetro Distribuidor de Combustíveis 
Ltda.

Empenho(s) : 16488/2018

Valor : R$ 22.050,00

Avaré, 16 de janeiro de 2019

ROSLINDO WILSON MACHADO

Secretário Municipal da Saúde
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