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GABINETE DO PREFEITO 

JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM 

CRONOLÓGICA 

 

Em atendimento ao art. 15º da Resolução 032/2016-TCE-

RN, justificamos a quebra da ordem cronológica para 

pagamento do fornecedor NACIONAL VEÍCULOS E 

SERVIÇOES LTDA. CNPJ 04.770.238/0001-57 referente 

a nota de liquidação nº 9/2019, datada de 18/02/2019, 

processo 577/2019 e empenho nº. 214001/2019, no valor 

de R$ 462,36 (quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e 

seis centavos), referente nota fiscal nº. 000.189.887. O 

pagamento refere-se a 1ª revisão do Veículo GOL placa 

QGL3184 chassi 9BWAG45U5JT157273 pertencente a 

Secretaria Municipal de Tributação. 

O pagamento da referida nota fiscal foi feito 

antecipadamente considerando a urgente necessidade de 

realizar os serviços da primeira revisão cujo veículo é 

utilizado diariamente, motivo pelo qual justificamos a 

quebra da ordem cronológica para pagamento do 

fornecedor supra identificado. 

Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente 

para que a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, 

devendo ser efetuado o referido pagamento e as 

publicações necessárias.  

  

João Câmara-RN, em 21 de fevereiro de 2019.  

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 
 

 

GABINETE DO PREFEITO 

JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM 

CRONOLÓGICA 

 

Em atendimento ao art. 15º da Resolução 032/2016-TCE-

RN, justificamos a quebra da ordem cronológica para 

pagamento do fornecedor NACIONAL VEÍCULOS E 

SERVIÇOES LTDA. CNPJ 04.770.238/0001-57 referente 

a nota de liquidação nº 10/2019, datada de 18/02/2019, 

processo 578/2019 e empenho nº. 214002/2019, no valor 

de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), referente nota fiscal 

nº. 0000078381. O pagamento refere-se ao Alinhamento e 

Balanceamento do Veículo GOL placa QGL3184 

Pertencente a Secretaria Municipal de Tributação. 

O pagamento da referida nota fiscal foi feito 

antecipadamente considerando a urgente necessidade de 

realizar os serviços pelo desgaste dos pneus do referido 

veículo, utilizando o momento da primeira revisão, motivo 

pelo qual justificamos a quebra da ordem cronológica para 

pagamento do fornecedor supra identificado. 

Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente 

para que a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, 

devendo ser efetuado o referido pagamento e as 

publicações necessárias.  

  

João Câmara-RN, em 21 de fevereiro de 2019.  

  

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO 
Prefeito Municipal 
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