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JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU 
INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N º 009 DE 02 DE MAIO DE 2002. 

ANO XIX – Nº 111º IPANGUAÇU/RN TERÇA-FEIRA, 09 DE NOVEMBRO DE 2021. 

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU – RIO GRANDE DO NORTE 
 

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO 
VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO 

PODER EXECUTIVO 
VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO – Prefeito Municipal 

MARA CARMELITA PESSOA LOPES E LOPES – Vice-Prefeita 
 
 

PODER LEGISLATIVO 

 
ANTÔNIO JOSÉ DA 
COSTA BRÁULIO 
BRUNO DA COSTA 

DOEL SOARES DA 
COSTA FRANCISCO 

FONSECA FILHO 
JEFFERSON CHARLES DE 

ARAÚJO SANTOS JOÃO BATISTA 
BERTOLDO GOMES 

JOSÉ UBIRATAN DE ALCÂNTARA 
JÚNIOR JOSIMAR LOPES 
MARCOS PAULO 
FILGUEIRA RAYRIS DE 
OLIVEIRA ALVES 
SILVANO DE SOUZA 
LOPES 

PODER JUDICIÁRIO 
 

ANA MARIA MARINHO DE BRITO 
Juíza - Vara Única da Comarca de Ipanguaçu 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA 

FERNANDA BEZERRA GUERREIRO LOBO 

Titular da Promotoria de Justiça 
de Ipanguaçu 

  ATOS DO PODER EXECUTIVO   

  GABINETE DO PREFEITO  
 

TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE CRONOLOGIA 

 

BASE LEGAL: art. 5º da Lei Federal nº 8.666/93; Resolução nº 032/2016 – TCE/RN; Resolução nº 

024/2017 – TCE/RN; e Decreto Municipal nº 004/2018. 

 VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO, Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN, no uso de 

suas atribuições legais juntamente com a Secretária Municipal de Saúde e o Secretário Municipal de Finanças, 

vem a público informar, a quem possa interessar a quebra da Ordem Cronológica de Pagamento; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de se assegurar a continuidade da prestação dos serviços públicos, 

notadamente no que se refere à aquisição de material e utensílios de cozinha para atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Saúde, que durante a pandemia do novo Coronavírus a referida Secretaria continua a 

desenvolver as suas atividades; 
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CONSIDERANDO que o pagamento referente ao processo nº 1.059/2021 a ser efetuado se trata de despesa 

inadiável e imprescindível, pois, visa assegurar à continuidade dos serviços prestados a população 

ipanguaçuense; 

 

CONSIDERANDO o que prevê a Resolução nº 032/2016 – TCE/RN; Resolução nº 024/2017 – TCE/RN; e 

Decreto Municipal nº 004/2018 no tocante à ordem cronológica de pagamento; 

 

CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda num caso de situação extraordinária; 

 

Fica justificada a quebra da ordem cronológica de pagamentos, por se tratar de uma despesa referente à 

aquisição de material permanente, notadamente da Secretaria Municipal de Saúde, para o fornecedor: HC 

CORDEIRO ME, inscrito sob o CNPJ de nº 20.755.100/0001-35, referente ao empenho de nº 609.005/2021, 

liquidado através da nota de liquidação nº 532/2021, pagamento a ser feito através de transferência bancária. 

 

Ipanguaçu/RN, 09 de novembro de 2021. 

 

 

Valderedo Bertoldo do Nascimento  

Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN 

 

 

 

 

Wanderly Bertoldo Nunes 

Secretária Municipal de Saúde 

 

 

 

Joelton Ribeiro da Silva 

Secretário Municipal de Finanças 

 

TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE CRONOLOGIA 

 

BASE LEGAL: art. 5º da Lei Federal nº 8.666/93; Resolução nº 032/2016 – TCE/RN; Resolução nº 

024/2017 – TCE/RN; e Decreto Municipal nº 004/2018. 

 VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO, Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN, no uso de 

suas atribuições legais juntamente com a Secretária Municipal de Planejamento, Administração e Transportes e 

o Secretário Municipal de Finanças, vem a público informar, a quem possa interessar a quebra da Ordem 

Cronológica de Pagamento; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de se assegurar a continuidade da prestação dos serviços públicos, 

notadamente no que se refere à aquisição de recarga de tornes para atender as necessidades da Prefeitura 

Municipal de Ipanguaçu/RN, que durante a pandemia do novo Coronavírus a Secretaria Municipal de 

Planejamento, Administração e Transportes continua a desenvolver as suas atividades; 

 

CONSIDERANDO que o pagamento referente ao processo nº 1.054/2021 e 2.005/2021 a ser efetuado se trata 

de despesa inadiável e imprescindível, pois, visa assegurar à continuidade dos serviços prestados a população 

ipanguaçuense; 
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CONSIDERANDO o que prevê a Resolução nº 032/2016 – TCE/RN; Resolução nº 024/2017 – TCE/RN; e 

Decreto Municipal nº 004/2018 no tocante à ordem cronológica de pagamento; 

 

CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda num caso de situação extraordinária; 

 

Fica justificada a quebra da ordem cronológica de pagamentos, por se tratar de uma despesa referente à 

aquisição de recargas de toners, notadamente da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e 

Transportes, para o fornecedor: ALEXSANDRO NAZARENO DA SILVA, inscrito sob o CNPJ de nº 

24.025.067/0001-49, referente aos empenhos de nº 610.001/2021 e 928.001/2021, liquidado através das notas 

de liquidação nº 477/2021 e 482/2021, pagamento a ser feito através de transferência bancária. 

 

Ipanguaçu/RN, 09 de novembro de 2021. 

 

 

Valderedo Bertoldo do Nascimento  

Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN 

 

 

 

 

Rosa Maria Gonzaga de Souza 

Secretária Municipal de Planejamento, Administração e Transportes 

 

 

Joelton Ribeiro da Silva 

Secretário Municipal de Finanças 

 

TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE CRONOLOGIA 

BASE LEGAL: art. 5º da Lei Federal nº 8.666/93; Resolução nº 032/2016 – TCE/RN; Resolução nº 

024/2017 – TCE/RN; e Decreto Municipal nº 004/2018. 

 

 VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO, Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN, no uso de 

suas atribuições legais juntamente com o Secretário Municipal de Juventude, Esporte e Lazer e o Secretário 

Municipal de Finanças, vem a público informar, a quem possa interessar, a quebra da Ordem Cronológica de 

Pagamento, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de se assegurar a continuidade da prestação dos serviços públicos, 

notadamente no que se refere à aquisição de materiais esportivos; 

 

CONSIDERANDO que, mesmo durante a pandemia do novo Coronavírus, a Secretaria Municipal de 

Juventude, Esporte e Lazer a continua a desenvolver as suas atividades; 

 

CONSIDERANDO que o pagamento referente ao processo de nº 2.143/2020, a ser efetuado se trata de despesa 

inadiável e imprescindível, pois, visa assegurar à continuidade dos serviços prestados a população 

ipanguaçuense; 
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CONSIDERANDO o que prevê a Resolução nº 032/2016 – TCE/RN; Resolução nº 024/2017 – TCE/RN; e 

Decreto Municipal nº 004/2018 no tocante à ordem cronológica de pagamento; 

 

CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda num caso de situação extraordinária; 

 

Fica justificada a quebra da ordem cronológica de pagamentos, por se tratar de uma despesa referente à compra 

de materiais esportivos, notadamente da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, para o fornecedor: 

CELSON GEHM ME, inscrito sob o CNPJ de nº 28.635.163/0001-60, referente ao empenho de nº 

830.001/2021, liquidado através da nota de liquidação nº 56/2021, pagamento feito através de transferência 

bancária. 

Ipanguaçu/RN, 09 de novembro de 2021. 

 

 

Valderedo Bertoldo do Nascimento  

Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN 

 

 

Francisco Tales Alves Praxedes 

Secretário Municipal de Juventude, Esporte e Lazer 

 

 

Joelton Ribeiro da Silva 

Secretário Municipal de Finanças 

 

TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE CRONOLOGIA 

BASE LEGAL: art. 5º da Lei Federal nº 8.666/93; Resolução nº 032/2016 – TCE/RN; Resolução nº 

024/2017 – TCE/RN; e Decreto Municipal nº 004/2018. 

 

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO, Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN, no uso de suas 

atribuições legais juntamente com a Secretária Municipal de Planejamento, Administração e Transportes e o 

Secretário Municipal de Finanças, vem a público informar, a quem possa interessar a quebra da Ordem 

Cronológica de Pagamento, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de se assegurar a continuidade da prestação dos serviços públicos, 

notadamente no que se refere a serviços de manutenção em impressoras da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu e 

de suas respectivas unidades administrativas, essencial para o bom funcionamento das repartições públicas 

municipais;  

 

CONSIDERANDO que durante a pandemia do novo Coronavírus a Secretaria Municipal de Planejamento, 

Administração e Transportes, além de outras secretarias, continuam a desenvolver as suas atividades; 

CONSIDERANDO que o pagamento referente aos processos nº 1.440/2021, a ser efetuado se trata de despesa 

inadiável e imprescindível, pois, visa assegurar à continuidade dos serviços prestados a população 

ipanguaçuense; 

 

CONSIDERANDO o que prevê a Resolução nº 032/2016 – TCE/RN; Resolução nº 024/2017 – TCE/RN; e 

Decreto Municipal nº 004/2018 no tocante à ordem cronológica de pagamento; 
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CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda num caso de situação extraordinária; 

 

Fica justificada a quebra da ordem cronológica de pagamentos, por se tratar de uma despesa referente a 

assegurar a manutenção de impressoras, notadamente da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração 

e Transportes, para o fornecedor: COMERCIAL TAVARES EIRELI, inscrito sob o CNPJ de nº 

20.980.395/0001-43, referente ao empenho de nº 901.002/2021, liquidado através da nota de liquidação nº 

485/2021, pagamento feito através de transferência bancária. 

 

Ipanguaçu/RN, 09 de novembro de 2021. 

 

 

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO  

Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN 

 

 

 

ROSA MARIA GONZAGA DE SOUZA 

Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Transportes. 

 

 

 

JOELTON RIBEIRO DA SILVA 

Secretário Municipal de Finanças 

 

TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE CRONOLOGIA 

BASE LEGAL: art. 5º da Lei Federal nº 8.666/93; Resolução nº 032/2016 – TCE/RN; Resolução nº 

024/2017 – TCE/RN; e Decreto Municipal nº 004/2018. 

 

 VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO, Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN, no uso de 

suas atribuições legais juntamente com a Secretária Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social e o 

Secretário Municipal de Finanças, vem a público informar, a quem possa interessar a quebra da Ordem 

Cronológica de Pagamento, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de se assegurar a continuidade da prestação dos serviços públicos, 

notadamente no que se refere à locação de veículo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 

Trabalho, Habitação e Assistência Social; 

 

CONSIDERANDO que durante a pandemia do novo Coronavírus a Secretaria Municipal de Trabalho, 

Habitação e Assistência Social continua a desenvolver as suas atividades; 

 

CONSIDERANDO que os pagamentos referentes ao processo de despesa nº 1.016/2021 a ser efetuado se trata 

de despesa inadiável e imprescindível, pois, visa assegurar à continuidade dos serviços prestados a população 

ipanguaçuense; 

 

CONSIDERANDO o que prevê a Resolução nº 032/2016 – TCE/RN; Resolução nº 024/2017 – TCE/RN; e 

Decreto Municipal nº 004/2018 no tocante à ordem cronológica de pagamento; 
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CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda num caso de situação extraordinária; 

Fica justificada a quebra da ordem cronológica de pagamentos, por se tratar de uma despesa referente a 

assegurar à continuidade dos serviços prestados a população ipanguaçuense, principalmente nas ações que 

envolvem a necessidade de uso de veículos, notadamente da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e 

Assistência Social, para o fornecedor: ENGEPRO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, inscrito sob o 

CNPJ de nº 34.200.213/0001-89, referente ao empenho de nº 610.001/2021, liquidado através da nota de 

liquidação nº 463/2021, pagamento feito através de transferência bancária. 

 

Ipanguaçu/RN, 09 de novembro de 2021. 

 

 

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO  

Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN 

 

 

 

MARIA CÍCERA DE FREITAS BERTOLDO 

Secretária Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social 

 

 

 

JOELTON RIBEIRO DA SILVA 

Secretário Municipal de Finanças 

 

 

0TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE CRONOLOGIA 

BASE LEGAL: art. 5º da Lei Federal nº 8.666/93; Resolução nº 032/2016 – TCE/RN; Resolução nº 

024/2017 – TCE/RN; e Decreto Municipal nº 004/2018. 

 

 VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO, Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN, no uso de 

suas atribuições legais juntamente com a Secretária Municipal de Saúde e o Secretário Municipal de Finanças, 

vem a público informar, a quem possa interessar a quebra da Ordem Cronológica de Pagamento, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de se assegurar a continuidade da prestação dos serviços públicos, 

notadamente no que se refere à prestação de serviços de assessoria em saúde, que durante a pandemia do novo 

Coronavírus a Secretaria Municipal de Saúde continua a desenvolver as suas atividades; 

 

CONSIDERANDO que os pagamentos referentes ao processo de despesa nº 2.175/2021 a ser efetuado se trata 

de despesa inadiável e imprescindível, pois, visa assegurar à continuidade dos serviços prestados a população 

ipanguaçuense; 

 

CONSIDERANDO o que prevê a Resolução nº 032/2016 – TCE/RN; Resolução nº 024/2017 – TCE/RN; e 

Decreto Municipal nº 004/2018 no tocante à ordem cronológica de pagamento; 

 

CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda num caso de situação extraordinária; 

 

Fica justificada a quebra da ordem cronológica de pagamentos, por se tratar de uma despesa referente a 

assegurar os serviços de assessoria da saúde, notadamente da Secretaria Municipal de Saúde, para o fornecedor: 
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ILAIONARIA MÁRCIA PEREIRA DE ARAÚJO, inscrito sob o CNPJ de nº 40.410.095/0001-36, referente 

ao empenho de nº 1.014.001/2021, liquidado através da nota de liquidação nº 842/2021, pagamento feito 

através de transferência bancária. 

 

Ipanguaçu/RN, 09 de novembro de 2021. 

 

Valderedo Bertoldo do Nascimento  

Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN 

 

 

 

Wanderly Bertoldo Nunes 

Secretária Municipal de Saúde 

 

 

Joelton Ribeiro da Silva 

Secretário Municipal de Finanças 

 

TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE CRONOLOGIA 

BASE LEGAL: art. 5º da Lei Federal nº 8.666/93; Resolução nº 032/2016 – TCE/RN; Resolução nº 

024/2017 – TCE/RN; e Decreto Municipal nº 004/2018. 

 

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO, Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN, no uso de suas 

atribuições legais juntamente com a Secretária Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social e o 

Secretário Municipal de Finanças, vem a público informar, a quem possa interessar a quebra da Ordem 

Cronológica de Pagamento, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de se assegurar a continuidade da prestação dos serviços públicos, 

notadamente no que se refere à aquisição material permanente para equipar a sala de atendimento aos cidadãos 

para o processo de aposentadoria no município de Ipanguaçu/RN, conforme convenio firmado entre os 

municípios e INSS, que durante a pandemia do novo Coronavírus a Secretaria Municipal de Trabalho, 

Habitação e Assistência Social continua a desenvolver as suas atividades; 

 

CONSIDERANDO que os pagamentos referentes ao processo de despesa nº 1.666/2021 a serem efetuado se 

trata de despesa inadiável e imprescindível, pois, visa assegurar à continuidade dos serviços prestados a 

população ipanguaçuense; 

 

CONSIDERANDO o que prevê a Resolução nº 032/2016 – TCE/RN; Resolução nº 024/2017 – TCE/RN; e 

Decreto Municipal nº 004/2018 no tocante à ordem cronológica de pagamento; 

 

CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda num caso de situação extraordinária; 

 

Fica justificada a quebra da ordem cronológica de pagamentos, por se tratar de uma despesa referente a 

assegurar a compra de material permanente, notadamente da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e 

Assistência Social, para o fornecedor: LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE AS BARRETO, inscrito sob 

o CNPJ de nº 35.785.276/0001-07, referente ao empenho de nº 813.001/2021, liquidado através da nota de 

liquidação nº 439/2021, pagamento feito através de transferência bancária. 
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Ipanguaçu/RN, 09 de novembro de 2021. 

 

Valderedo Bertoldo do Nascimento  

Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN 

 

 

 

Maria Cicera de Freitas Bertoldo 

Secretária Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social 

 

 

Joelton Ribeiro da Silva 

Secretário Municipal de Finanças 

 

 

TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE CRONOLOGIA 
 

BASE LEGAL: art. 5º da Lei Federal nº 8.666/93; Resolução nº 032/2016 – TCE/RN; Resolução nº 

024/2017 – TCE/RN; e Decreto Municipal nº 004/2018. 

 

 VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO, Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN, no uso de 

suas atribuições legais juntamente com os Secretários Municipais que assinam o presente termo de justificativa 

de quebra de ordem cronológica, vem a público informar, a quem possa interessar a quebra da Ordem 

Cronológica de Pagamento; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de se assegurar a continuidade da prestação dos serviços públicos, 

notadamente no que se refere à aquisição de pneus para os veículos que compõem a frota do município de 

Ipanguaçu;  

 

CONSIDERANDO que mesmo durante a pandemia do Novo Corona vírus as secretarias municipais 

continuaram a desenvolver as suas atividades; 

 

CONSIDERANDO que o pagamento referente aos processos nº 1.696/2021 e 2.198/2021, a ser efetuado se 

trata de despesa inadiável e imprescindível, pois, visa assegurar à continuidade dos serviços prestados a 

população ipanguaçuense, nas mais diversas áreas de atuação das secretarias municipais; 

 

CONSIDERANDO o que prevê a Resolução nº 032/2016 – TCE/RN; Resolução nº 024/2017 – TCE/RN; e 

Decreto Municipal nº 004/2018 no tocante à ordem cronológica de pagamento; 

 

CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda num caso de situação extraordinária; 

 

Fica justificada a quebra da ordem cronológica de pagamentos, por se tratar de uma despesa referente a 

assegurar a compra de pneus, para o fornecedor: NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS EIRELI, 

inscrito sob o CNPJ de nº 13.151.333/0001-63, referente aos empenhos de nº 1.015.004/2021 (SMS) e 

819.001/2021 (SEMAPEP), liquidados através das notas de liquidação nº 830/2021 e 113/2021, 

respectivamente, pagamentos serão feitos através de transferência bancária. 
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Ipanguaçu/RN, 09 de novembro de 2021. 

 

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO  

Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN 

 

 

JAÍRES AZEVEDO DOS SANTOS 

Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca 

 

 

WANDERLY BERTOLDO NUNES 

Secretária Municipal de Saúde 

 

 

 

JOELTON RIBEIRO DA SILVA 

Secretário Municipal de Finanças 

 

TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE CRONOLOGIA 

BASE LEGAL: art. 5º da Lei Federal nº 8.666/93; Resolução nº 032/2016 – TCE/RN; Resolução nº 

024/2017 – TCE/RN; e Decreto Municipal nº 004/2018. 

 

 VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO, Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN, no uso de 

suas atribuições legais juntamente com os Secretários Municipais que assinam o presente termo de justificativa 

de quebra de ordem cronológica, vem a público informar, a quem possa interessar a quebra da Ordem 

Cronológica de Pagamento; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de se assegurar a continuidade da prestação dos serviços públicos, 

notadamente no que se refere à aquisição de peças para veículos que fazem parte da frota do município de 

Ipanguaçu;  

 

CONSIDERANDO que mesmo durante a pandemia do Novo Corona vírus as secretarias municipais 

continuaram a desenvolver as suas atividades; 

 

CONSIDERANDO que o pagamento referente ao processo de despesa nº 1.784/2021, 2.108/2021 e 2.090/2021 

a ser efetuado se trata de despesa inadiável e imprescindível, pois, visa assegurar à continuidade dos serviços 

prestados, principalmente nas atividades que envolvem o uso de veículos; 

 

CONSIDERANDO o que prevê a Resolução nº 032/2016 – TCE/RN; Resolução nº 024/2017 – TCE/RN; e 

Decreto Municipal nº 004/2018 no tocante à ordem cronológica de pagamento; 

 

CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda num caso de situação extraordinária; 

 

Fica justificada a quebra da ordem cronológica de pagamentos, por se tratar de uma despesa referente à 

aquisição de peças que compõem a frota do município de Ipanguaçu, para o fornecedor: PAIVA AUTO & 

SERVICOS LTDA, inscrito sob o CNPJ de nº 10.449.378/0001-20, referente aos empenhos de nº 827.001/2021 

(SEMAPEP), 1.005.001/2021 (SEMAPEP) e 1.013.001/2021 (SEMPLADT), liquidados através das notas de 
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liquidação nº 106/2021, 122/2021 e 488/2021, respectivamente, pagamento feito através de transferência 

bancária. 

Ipanguaçu/RN, 09 de novembro de 2021. 

 

Valderedo Bertoldo do Nascimento  

Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN 

 

 

Jaíres Azevedo dos Santos 

Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca 

 

 

Rosa Maria Gonzaga de Souza 

Secretária Municipal de Planejamento, Administração e Transportes 

 

 

Joelton Ribeiro da Silva 

Secretário Municipal de Finanças 

 

TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE CRONOLOGIA 

BASE LEGAL: art. 5º da Lei Federal nº 8.666/93; Resolução nº 032/2016 – TCE/RN; Resolução nº 

024/2017 – TCE/RN; e Decreto Municipal nº 004/2018. 

 

 VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO, Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN, no uso de 

suas atribuições legais juntamente com a Secretária Municipal de Planejamento, Administração e Transporte e 

o Secretário Municipal de Finanças, vem a público informar, a quem possa interessar a quebra da Ordem 

Cronológica de Pagamento, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de se assegurar a continuidade da prestação dos serviços públicos, 

notadamente no que se referem aos serviços de hospedagem para garantir as acomodações dos policiais que 

trabalham no município em regime de 

plantão possam ter um ponto de apoio para descanso, além de atender outras demandas do município;  

 

CONSIDERANDO que mesmo durante a pandemia do novo Coronavírus a Secretaria Municipal de 

Planejamento, Administração e Transporte continua a desenvolver as suas atividades; 

 

CONSIDERANDO que o pagamento referente aos processos nº 0/2021, a ser efetuado se trata de despesas 

inadiáveis e imprescindíveis, pois, visam assegurar à continuidade do serviço de patrulhamento e segurança das 

ruas e comunidades do município que visam dar concretude as ações da Administração Municipal, além de 

atender outras demandas da municipalidade; 

 

CONSIDERANDO o que prevê a Resolução nº 032/2016 – TCE/RN; Resolução nº 024/2017 – TCE/RN; e 

Decreto Municipal nº 004/2018 no tocante à ordem cronológica de pagamento; 

 

 

CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda num caso de situação extraordinária; 
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Fica justificada a quebra da ordem cronológica de pagamentos, por se tratar de uma despesa referente a serviços 

de hospedagem, notadamente da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Transportes, para o 

fornecedor: PM GUIMARÃES LTDA, inscrito sob o CNPJ de nº 04.870.473/0001-23, referente ao empenho 

de nº 1.001.004/2021, liquidado através da nota de liquidação de nº 529/2021, respectivamente, pagamento 

feito através de transferência bancária. 

 

Ipanguaçu/RN, 09 de novembro de 2021. 

 

Valderedo Bertoldo do Nascimento  

Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN 

 

 

Rosa Maria Gonzaga de Souza 

Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Transportes. 

 

 

Joelton Ribeiro da Silva 

Secretário Municipal de Finanças 

 

TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE CRONOLOGIA 

BASE LEGAL: art. 5º da Lei Federal nº 8.666/93; Resolução nº 032/2016 – TCE/RN; Resolução nº 

024/2017 – TCE/RN; e Decreto Municipal nº 004/2018. 

 

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO, Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN, no uso de 

suas atribuições legais juntamente com a Secretária Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social e o 

Secretário Municipal de Finanças, vem a público informar, a quem possa interessar a quebra da Ordem 

Cronológica de Pagamento, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de se assegurar a continuidade da prestação dos serviços públicos, 

notadamente no que se refere à aquisição de guloseimas para serem servidas as crianças e adolescentes do 

Serviço de Convivência e Abastecimento e Vínculos – SCFV que vinculados ao CRAS na comemoração 

alusiva ao Dia das Crianças de 2021;  

 

CONSIDERANDO que durante a pandemia do novo Coronavírus a Secretaria Municipal de Trabalho, 

Habitação e Assistência Social continua a desenvolver as suas atividades; 

 

CONSIDERANDO que o pagamento referente ao processo nº 1.986/2021, a ser efetuado se trata de despesa 

inadiável e imprescindível, pois, visa assegurar à continuidade dos serviços prestados a população 

ipanguaçuense; 

 

CONSIDERANDO o que prevê a Resolução nº 032/2016 – TCE/RN; Resolução nº 024/2017 – TCE/RN; e 

Decreto Municipal nº 004/2018 no tocante à ordem cronológica de pagamento; 

 

CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda num caso de situação extraordinária; 

 

Fica justificada a quebra da ordem cronológica de pagamentos, por se tratar de uma despesa referente a 
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assegurar a aquisição de guloseimas, para o fornecedor: SUELDO LOPES S SOBRINHO ME, inscrito sob o 

CNPJ de nº 07.817.816/0001-51, referente ao empenho de nº 923.003/2021, liquidado através da nota de 

liquidação nº 476/2021, pagamentos serão feitos através de transferência bancária. 

 

Ipanguaçu/RN, 09 de novembro de 2021. 

 

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO  

Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN 

 

 

 

MARIA CÍCERA DE FREITAS BERTOLDO 

Secretária Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social 

 

 

 

 

JOELTON RIBEIRO DA SILVA 

Secretário Municipal de Finanças 

 

TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE CRONOLOGIA 

 

BASE LEGAL: art. 5º da Lei Federal nº 8.666/93; Resolução nº 032/2016 – TCE/RN; Resolução nº 

024/2017 – TCE/RN; e Decreto Municipal nº 004/2018. 

 VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO, Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN, no uso de 

suas atribuições legais juntamente com a Secretária Municipal de Planejamento, Administração e Transportes e 

o Secretário Municipal de Finanças, vem a público informar, a quem possa interessar a quebra da Ordem 

Cronológica de Pagamento; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de se assegurar a continuidade da prestação dos serviços públicos, 

notadamente no que se refere à aquisição de equipamentos de proteção individual – EPIs para atender as 

necessidades da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN de modo a prevenir contágios com a COVID-19, que 

durante a pandemia do novo Coronavírus a Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Transportes 

continua a desenvolver as suas atividades; 

 

CONSIDERANDO que o pagamento referente ao processo nº 1.501/2021 a ser efetuado se trata de despesa 

inadiável e imprescindível, pois, visa assegurar à continuidade dos serviços prestados a população 

ipanguaçuense; 

 

CONSIDERANDO o que prevê a Resolução nº 032/2016 – TCE/RN; Resolução nº 024/2017 – TCE/RN; e 

Decreto Municipal nº 004/2018 no tocante à ordem cronológica de pagamento; 

 

CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda num caso de situação extraordinária; 

 

Fica justificada a quebra da ordem cronológica de pagamentos, por se tratar de uma despesa referente à 

aquisição de EPIs, notadamente da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Transportes, para o 

fornecedor: S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI, inscrito sob o CNPJ de nº 28.439.173/0001-20, 

referente ao empenho de nº 726.002/2021, liquidado através da nota de liquidação nº 478/2021, pagamento a 
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ser feito através de transferência bancária. 

 

Ipanguaçu/RN, 09 de novembro de 2021. 

 

 

Valderedo Bertoldo do Nascimento  

Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN 

 

 

 

 

Rosa Maria Gonzaga de Souza 

Secretária Municipal de Planejamento, Administração e Transportes 

 

 

Joelton Ribeiro da Silva 

Secretário Municipal de Finanças 

 

 

TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE CRONOLOGIA 

BASE LEGAL: art. 5º da Lei Federal nº 8.666/93; Resolução nº 032/2016 – TCE/RN; Resolução nº 

024/2017 – TCE/RN; e Decreto Municipal nº 004/2018. 

 

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO, Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN, no uso de suas 

atribuições legais juntamente com a Secretária Municipal de Saúde e o Secretário Municipal de Finanças, vem 

a público informar, a quem possa interessar a quebra da Ordem Cronológica de Pagamento, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de se assegurar a continuidade da prestação dos serviços públicos, 

notadamente no que se refere aquisição de material gráfico para atender as necessidades das unidades básicas 

de saúde do Município de Ipanguaçu/RN;  

 

CONSIDERANDO que mesmo durante a pandemia do novo Coronavírus à Secretaria Municipal de Saúde 

continua a desenvolver as suas atividades; 

 

CONSIDERANDO que o pagamento referente ao processo nº 2.249/2021, a ser efetuado se trata de despesa 

inadiável e imprescindível, pois, visa assegurar à continuidade dos serviços prestados a população 

ipanguaçuense; 

 

CONSIDERANDO o que prevê a Resolução nº 032/2016 – TCE/RN; Resolução nº 024/2017 – TCE/RN; e 

Decreto Municipal nº 004/2018 no tocante à ordem cronológica de pagamento; 

 

CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda num caso de situação extraordinária; 

 

Fica justificada a quebra da ordem cronológica de pagamentos, por se tratar de uma despesa referente a 

assegurar a aquisição de material gráfico, notadamente da Secretaria Municipal de Saúde para o fornecedor: 

ESTAMPARIA & GRÁFICA, inscrito sob o CNPJ de nº 40.712.537/0001-07, referente ao empenho de nº 

1.026.005/2021, liquidado através da nota de liquidação de nº848/2021, pagamento feito através de 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

LEIS E DECRETOS 

PODER LEGISLATIVO 

transferência bancária. 

Ipanguaçu/RN, 10 de novembro de 2021. 

 

 

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO  

Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN 

 

 

 

WANDERLY BERTOLDO NUNES 
Secretária Municipal de Saúde 

 

 

 

JOELTON RIBEIRO DA SILVA 
Secretário Municipal de Finanças 
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