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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 
THALES COSME MARINHO – Vice-Prefeito 

 

________________________ATOS DO PODER EXECUTIVO_____________________ 

GABINETE DO 
PREFEITO 

 
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA 

DE ORDEM CRONOLÓGICA 

 

Em atendimento ao art. 9º, §§ 1º a 

3º, do Decreto nº 004 de 08 de 

fevereiro de 2018, que dispõe 

sobre os critérios para pagamento 

em ordem cronológica das 

obrigações decorrentes de 

contratos regidos pelas leis 

federais nº 8.666/93 e nº 

4.320/1964, no âmbito da 

Administração Publica Municipal, 

justificamos a quebra da ordem 

cronológica para pagamento da 

SEC PUBLICIDADE LTDA 

EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 

08.381.234/0001-38, referente à 

nota de empenho nº 828001/2019, 

datada de 28/08/2019, no valor de 

R$: 275,36, referente à NF nº 

12626. 

 O referido pagamento 

refere-se à prestação de serviços de 

publicidade das matérias 

relacionadas aos processos 

licitatórios no Diário Oficial da 

União. O pagamento antecipado da 

nota deve-se a urgente necessidade 

de restabelecimento imediato dos 

respectivos serviços de publicação 

das matérias relacionadas aos 

processos licitatórios no Diário 

Oficial da União, em cumprimento 

ao disposto na Lei 8.666/93, 

motivo pelo qual justificamos a 

quebra da ordem cronológica para 

pagamento do fornecedor supra 

identificado. 

 

 Tendo em vista o acima 

justificado, assinamos o presente 

para que a mesma surta os efeitos 

jurídicos e legais, devendo ser 

efetuado o referido pagamento e as 

publicações necessárias. 

 

Ipanguaçu/RN, 04 de Dezembro de 

2019. 

 

Valderedo Bertoldo do 

Nascimento 

Prefeito Municipal 

 

JUSTIFICATIVA DE QUEBRA 

DE ORDEM CRONOLÓGICA 

 

 

 Em atendimento ao art. 

9º, §§ 1º a 3º, do Decreto nº 004 de 

08 de fevereiro de 2018, que 

dispõe sobre os critérios para 

pagamento em ordem cronológica 

das obrigações decorrentes de 

contratos regidos pelas leis 

federais nº 8.666/93 e nº 

4.320/1964, no âmbito da 

Administração Publica Municipal, 

justificamos a quebra da ordem 

cronológica para pagamento da 

SEC PUBLICIDADE LTDA 

EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 

08.381.234/0001-38, referente à 

nota de empenho nº 819001/2019, 

datada de 19/08/2019, no valor de 

R$: 736,88, referente à NF nº 

12594. 

 

 O referido pagamento 

refere-se à prestação de serviços de 

publicidade das matérias 

relacionadas aos processos 

licitatórios no Diário Oficial da 

União. O pagamento antecipado da 

nota deve-se a urgente necessidade 

de restabelecimento imediato dos 

respectivos serviços de publicação 

das matérias relacionadas aos 

processos licitatórios no Diário 
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Oficial da União, em cumprimento 

ao disposto na Lei 8.666/93, 

motivo pelo qual justificamos a 

quebra da ordem cronológica para 

pagamento do fornecedor supra 

identificado. 

 

 Tendo em vista o acima 

justificado, assinamos o presente 

para que a mesma surta os efeitos 

jurídicos e legais, devendo ser 

efetuado o referido pagamento e as 

publicações necessárias. 

 

Ipanguaçu/RN, 04 de Dezembro de 

2019. 

 

Valderedo Bertoldo do 

Nascimento 

Prefeito Municipal 

 

JUSTIFICATIVA DE QUEBRA 

DE ORDEM CRONOLÓGICA 

 

 Em atendimento ao art. 

9º, §§ 1º a 3º, do Decreto nº 004 de 

08 de fevereiro de 2018, que 

dispõe sobre os critérios para 

pagamento em ordem cronológica 

das obrigações decorrentes de 

contratos regidos pelas leis 

federais nº 8.666/93 e nº 

4.320/1964, no âmbito da 

Administração Publica Municipal, 

justificamos a quebra da ordem 

cronológica para pagamento da 

SEC PUBLICIDADE LTDA 

EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 

08.381.234/0001-38, referente à 

nota de empenho nº 809002/2019, 

datada de 09/08/2019, no valor de 

R$: 512,94, referente à NF nº 

12566. 

 

 O referido pagamento 

refere-se à prestação de serviços de 

publicidade das matérias 

relacionadas aos processos 

licitatórios no Diário Oficial da 

União. O pagamento antecipado da 

nota deve-se a urgente necessidade 

de restabelecimento imediato dos 

respectivos serviços de publicação 

das matérias relacionadas aos 

processos licitatórios no Diário 

Oficial da União, em cumprimento 

ao disposto na Lei 8.666/93, 

motivo pelo qual justificamos a 

quebra da ordem cronológica para 

pagamento do fornecedor supra 

identificado. 

 

 Tendo em vista o acima 

justificado, assinamos o presente 

para que a mesma surta os efeitos 

jurídicos e legais, devendo ser 

efetuado o referido pagamento e as 

publicações necessárias. 

 

Ipanguaçu/RN, 04 de Dezembro de 

2019. 

 

Valderedo Bertoldo do 

Nascimento 

Prefeito Municipal 

 

JUSTIFICATIVA DE QUEBRA 

DE ORDEM CRONOLÓGICA 

 

 Em atendimento ao art. 

9º, §§ 1º a 3º, do Decreto nº 004 de 

08 de fevereiro de 2018, que 

dispõe sobre os critérios para 

pagamento em ordem cronológica 

das obrigações decorrentes de 

contratos regidos pelas leis 

federais nº 8.666/93 e nº 

4.320/1964, no âmbito da 

Administração Publica Municipal, 

justificamos a quebra da ordem 

cronológica para pagamento da 

SEC PUBLICIDADE LTDA 

EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 

08.381.234/0001-38, referente à 

nota de empenho nº 805002/2019, 

datada de 05/08/2019, no valor de 

R$: 481,88 referente à NF nº 

12561. 

 O referido pagamento 

refere-se à prestação de serviços de 

publicidade das matérias 

relacionadas aos processos 

licitatórios no Diário Oficial da 

União. O pagamento antecipado da 

nota deve-se a urgente necessidade 

de restabelecimento imediato dos 

respectivos serviços de publicação 

das matérias relacionadas aos 

processos licitatórios no Diário 

Oficial da União, em cumprimento 

ao disposto na Lei 8.666/93, 

motivo pelo qual justificamos a 

quebra da ordem cronológica para 

pagamento do fornecedor supra 

identificado. 

 

 Tendo em vista o acima 

justificado, assinamos o presente 

para que a mesma surta os efeitos 

jurídicos e legais, devendo ser 

efetuado o referido pagamento e as 

publicações necessárias. 

 

Ipanguaçu/RN, 04 de Dezembro de 

2019. 

     

Valderedo Bertoldo do 

Nascimento 

Prefeito Municipal 

 

JUSTIFICATIVA DE QUEBRA 

DA ORDEM CRONOLÓGICA 

Em atendimento ao art. 

9º, §1º, §2º, §3º d do DECRETO nº 

004 de 08 de Fevereiro de 2018 

que dispõe sobre os critérios para 

pagamento em ordem cronológica 

das obrigações decorrentes de 

contratos regidos pelas leis 

federais nº 8.666/1993 e nº 

4.320/1964, no âmbito da 

administração pública municipal, 

justificamos a quebra da ordem 

cronológica para pagamento do 

fornecedor CONSTRUBRASIL 

MAX ENGENHARIA E 

SERVIÇOS EIRELI inscrito no 

CNPJ nº 23.143.438/000124 

referente empenho nº. 

1118001/2019, datado em 

18/11/2019, no valor de R$: 

4.740,00(Quatro mil setecentos e 

quarenta reais), referente Fatura nº. 

01.O referido pagamento refere-se 

à prestação de serviços com 

locação de containers-escritório 20 

pés com banheiro e ar 

condicionado destinado a 

Secretaria Municipal da Juventude 

Esporte e Lazer. 

 

O pagamento da referida 

nota fiscal foi feito 

antecipadamente por possuir 

caráter essencial em razão dos 

serviços prestados com a locação 

de containers vem dando suporte a 

realização da 11ª Copa de Bairros 

e Comunidades de Futebol 

Amador realizado no Estádio de 

Futebol Joacy Fonseca, evento 

esse tradicional em nosso 

município realizado pela Secretaria 

Municipal da Juventude Esporte e 

Lazer, a locação dos containers se 

deu em razão as unidades 

sanitárias e vestiários do referido 

estádio estarem sem condições de 

uso para atender demanda de 

atletas e equipes envolvidas no 

campeonato motivo pelo qual 

justificamos a quebra da ordem 

cronológica para pagamento do 

fornecedor supra identificado. 

 

Tendo em vista o acima 

justificado, assinamos o presente 

para que a mesma surta os efeitos 

jurídicos e legais, devendo ser 

efetuado o referido pagamento e as 

publicações necessárias. 

 

Ipanguaçu/RN, em 04 de 

Dezembro de 2019. 

 

Valderedo Bertoldo do 

Nascimento 

Prefeito Municipal 
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Janielson do Nascimento Aquino 

Secretário Municipal da Juventude 

Esporte e Lazer. 

 

JUSTIFICATIVA DE QUEBRA 

DA ORDEM CRONOLÓGICA 

 

Em atendimento ao art. 9º, §1º, 

§2º, §3º d do DECRETO nº 004 de 

08 de Fevereiro de 2018 que 

dispõe sobre os critérios para 

pagamento em ordem cronológica 

das obrigações decorrentes de 

contratos regidos pelas leis 

federais nº 8.666/1993 e nº 

4.320/1964, no âmbito da 

administração pública municipal, 

justificamos a quebra da ordem 

cronológica para pagamento do 

fornecedor COMERCIAL 

SATURNO E SERVIÇOS 

EIRELI - ME inscrito no CNPJ nº 

29.140.323/0001-62 referente 

empenho nº. 902003/2019, datado 

em 02/09/2019, no valor de R$: 

4.022,14(quatro mil e vinte e dois 

reais e quatorze centavos), 

referente nota fiscal nº. 547.O 

referido pagamento refere-se à 

aquisição de material de 

expediente destinado as secretarias 

municipais ligadas a Secretaria 

Municipal de Planejamento e 

Administração. 

 

O pagamento da referida nota 

fiscal foi feito antecipadamente por 

possuir caráter essencial,referente 

à aquisição dos materiais de 

expediente serem imprescindíveis 

e de extrema importância para 

suprir às necessidades de 

fornecimento interno do 

Almoxarifado, bem como para dar 

atendimento, de forma satisfatória, 

às constantes demandas das 

Secretarias e Setores ligados a 

Secretaria Municipal de 

Planejamento e Administração, na 

obtenção de materiais para o 

desenvolvimento das atividades 

haja vista que os materiais 

elencados encontram-se na 

condição de esgotados no estoque 

local e do Almoxarifado,não 

podendo haver interrupção do 

serviço, motivo pelo qual 

justificamos a quebra da ordem 

cronológica para pagamento do 

fornecedor supra identificado. 

 

Tendo em vista o acima 

justificado, assinamos o presente 

para que a mesma surta os efeitos 

jurídicos e legais, devendo ser 

efetuado o referido pagamento e as 

publicações necessárias. 

 

Ipanguaçu/RN, em 06 de 

Dezembrode 2019. 

 

Valderedo Bertoldo do 

Nascimento 

Prefeito Municipal 

 

JUSTIFICATIVA DE QUEBRA 

DA ORDEM CRONOLÓGICA 

 

Em atendimento ao art. 

9º, §1º, §2º, §3º d do DECRETO nº 

004 de 08 de Fevereiro de 2018 

que dispõe sobre os critérios para 

pagamento em ordem cronológica 

das obrigações decorrentes de 

contratos regidos pelas leis 

federais nº 8.666/1993 e nº 

4.320/1964, no âmbito da 

administração pública municipal, 

justificamos a quebra da ordem 

cronológica para pagamento do 

fornecedor M. GUEDES 

DUARTE inscrito no CNPJ nº 

16.888.577/0001-11 referente 

empenho nº. 820001/2019, datado 

em 20/08/2019, no valor de R$: 

3.500,00(três mil e quinhentos 

reais), referente nota fiscal nº. 

1499.O referido pagamento refere-

se à prestação de serviços de 

Assessoria Técnica e 

Acompanhamento nos Contratos e 

Convênios Estaduais e federais de 

responsabilidade da Secretaria 

Municipal de Planejamento e 

Administração. 

 

O pagamento da referida 

nota fiscal foi feito 

antecipadamente por possuir 

caráter primordial e de relevância 

para atender as exigências dos 

Órgãos de Controle, Cessão, 

Acompanhamento e Fiscalização 

de Convênios em razão ao 

acompanhamento e a ultimação 

dos autos necessários à liberação 

de recursos financeiros junto ao 

Governo do Estado, Caixa 

Econômica Federal e demais 

órgãos Federais, vinculados a 

Convênios/SICONV ou acordos 

firmados entre este Município e as 

referidas entidades públicas com a 

elaboração e execução de planos 

de trabalho e prestação de contas e 

repasses para o município,não 

podendo haver interrupção dos 

serviços, motivo pelo qual 

justificamos a quebra da ordem 

cronológica para pagamento do 

fornecedor supra identificado. 

Tendo em vista o acima 

justificado, assinamos o presente 

para que a mesma surta os efeitos 

jurídicos e legais, devendo ser 

efetuado o referido pagamento e as 

publicações necessárias. 

 

Ipanguaçu/RN, em 04 de 

Dezembro de 2019. 

 

Valderedo Bertoldo do 

Nascimento 

Prefeito Municipal 

 

COMISSÃO 
PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 
(Sem matérias nesta edição) 

LEIS E DECRETOS 
(Sem matérias nesta edição) 

PODER LEGISLATIVO  
(Sem matérias nesta edição) 

COMARCA DE 
IPANGUAÇU 

(Sem matérias nesta edição) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 
ADMINISTRAÇÃO 

ENDEREÇO DO JORNAL OFICIAL DO 
MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU 
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