
 JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU/RN 
Instituído pela Lei Municipal nº 009 de 02 de maio de 2002. 

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO – PREFEITO 

ANO XXII – EDIÇÃO Nº 087 - IPANGUAÇU/RN, segunda-feira, 01 de agosto de 2022. 

 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 

 

TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM 
CRONOLÓGICA 
 
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 à aquisição 

de material permanente, dado o desgaste dos materiais já 

existentes, garantindo, assim, mais conforto para os 

funcionários que laboram na Prefeitura Municipal de 

Ipanguaçu/RN; 

CONSIDERANDO que o pagamento referente ao processo nº 

417/2022 a ser efetuado se trata de despesa inadiável e 

imprescindível, pois visa assegurar os serviços de gestão de 

frota do município; 

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 de Planejamento, Administração e Esportes 

para a empresa REDE DE NEGÓCIOS, inscrita no CNPJ sob o 

nº 11.004.395/0001-17, referente ao empenho de nº 

215.005/2022, liquidado através da nota de liquidação nº 

313/2022, pagamento feito através de transferência 

bancária. 

 

Ipanguaçu/RN, 01 de agosto de 2022. 

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 ORDEM 
CRONOLÓGICA 
 
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 os serviços 

técnicos de assessoria e consultoria em gestão de frota, 

bem como a implantação, manutenção e gerenciamento de 

métodos de controle da frota do município de modo 

garantir um melhor controle do abastecimento dos veículos 

que compõem a frota da Prefeitura Municipal de 

Ipanguaçu/RN; 

CONSIDERANDO que o pagamento referente ao processo nº 

1.083/2021 a ser efetuado se trata de despesa inadiável e 

imprescindível, pois visa assegurar os serviços de gestão de 

frota do município; 

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 
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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 continuidade dos serviços de gestão de frota, 

notadamente da Secretaria de Planejamento, 

Administração e Esportes para a empresa DUNAS GESTÃO 

DE FROTA, inscrita no CNPJ sob o nº 30.248.766/0001-50, 

referente ao empenho de nº 315.002/2022, liquidado 

através da nota de liquidação nº 293/2022, pagamento feito 

através de transferência bancária. 

 

Ipanguaçu/RN, 01 de agosto de 2022. 

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 ORDEM 
CRONOLÓGICA 
 
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 contratação de escritório 

de advocacia especializado na prestação de serviços de 

assessoria e consultoria jurídica para o município de 

Ipanguaçu/RN, garantindo o acompanhamento processual 

junto à instância administrativa e judicial, aos Tribunais 

pátrios e órgãos de fiscalização de controle externo; 

CONSIDERANDO que os pagamentos referentes ao 

processo de despesa nº 0/2021, 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 serviços de assessoria e consultoria jurídica, para 

o fornecedor: DIOGENES, MARINHO E DUTRA 

ADVOGADOS, inscrito sob o CNPJ de nº 08.767.120/0001-

20, referente ao empenho de nº 107.003/2022, liquidado 

através da nota de liquidação nº 311/2022, pagamento feito 

através de transferência bancária. 

 

Ipanguaçu/RN, 01 de  agosto de 2022. 

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 ORDEM 
CRONOLÓGICA 
 
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 
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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 ser primordial a antecipação do respectivo 

pagamento em face da relevância da continuidade dos 

serviços prestados pela empresa G M G DUARTE, os quais 

não podem ser interrompidos, diante da necessidade de 

atende-se as exigências dos Órgãos de Controle da 

Administração Pública Municipal, bem como da 

operacionalidade de toda a parte contábil do município de 

Ipanguaçu; 

CONSIDERANDO que o processo de pagamento nº 

1.016/2021 refere-se à prestação de serviços especializados 

em Assessoria e Consultoria Contábil para atender as 

necessidades da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN; 

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 

prestação de serviços especializados em Assessoria e 

Consultoria Contábil, notadamente da Secretaria Municipal 

de Planejamento, Administração e Transportes, em favor do 

fornecedor G M G DUARTE, inscrito sob o CNPJ de nº 

12.999.878/0001-61, referente ao empenho de nº 

103.007/2022, liquidado através da nota de liquidação nº 

314/2022, pagamento feito através de transferência 

bancária. 

 

Ipanguaçu/RN, 01 de agosto de 2022. 

 

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 ORDEM 
CRONOLÓGICA 
 
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 assessoria e 

suporte em Recursos Humanos – RH, garantindo mais 

assistência aos servidores municipais no que tange a 

assessoria sobre direitos e deveres dos mesmos, com 

abrangência em toda área do setor pessoal; 

CONSIDERANDO que os pagamentos referentes ao 

processo de despesa nº 2.067/2021 a ser efetuado se trata 

de despesa inadiável e imprescindível, pois, visa assegurar à 

continuidade dos serviços prestados a população 

ipanguaçuense principalmente nas ações voltadas ao 

fornecimento de assessoria e consultoria em Recursos 

Humanos –RH para a Prefeitura Municipal de Ipanguaçu, 

bem como seus respectivos órgãos e servidores; 

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 prestação de serviços de assessoria e suporte 

em RH, notadamente da Secretaria Municipal de 

Planejamento, Administração e Transportes, para o 

fornecedor: M DO SOCORRO M DE OLIVEIRA, inscrito sob o 

CNPJ de nº 04.867.082/0001-27, referente ao empenho de 

nº 103.013/2022, liquidado através da nota de liquidação 

nº 316/2022, pagamento feito através de transferência 

bancária. 
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Ipanguaçu/RN, 01 de agosto de 2022. 

 

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 ORDEM 
CRONOLÓGICA 
 
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 refere à prestação de serviços de 

licenciamento, consultoria, instalação, treinamento, 

suporte técnico, manutenção e evolução de sistemas para 

provimento de serviços digitais com aplicativo de 

atendimento ao cidadão e portais digitais para atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento, 

Administração e Transportes, cuja nota fiscal segue em 

anexo; 

CONSIDERANDO que mesmo durante a pandemia do novo 

Coronavírus a Secretaria Municipal de Planejamento, 

Administração e Transportes continuam a desenvolver as 

suas atividades regularmente; 

CONSIDERANDO que os pagamentos referentes ao 

processo de despesa nº 644/2022 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 serviços de software, notadamente 

da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e 

Transportes, para o fornecedor: SOGO TECNOLOGIA E 

SERVIÇOS LTDA, inscrito sob o CNPJ de nº 

29.345.698/0001-69, referente ao empenho de nº 

315.001/2022, liquidado através da nota de liquidação nº 

307/2022, pagamento feito através de transferência 

bancária. 

Ipanguaçu/RN, 01 de agosto de 2022. 

 

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 

Agricultura, Pecuária e Pesca 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 locação de 

máquina pesada para atender as necessidades da Secretaria 

Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca;  

CONSIDERANDO que o pagamento referente ao processo 
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de despesa nº 1.046/2022 a ser efetuado se trata de 

despesa inadiável e imprescindível, pois, visa assegurar à 

continuidade dos serviços prestados; 

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 

locação de máquina pesada, notadamente da Municipal de 

Agricultura, Pecuária e Pesca, para o fornecedor: L C 

GUIMARÃES FILHO LTDA -ME, inscrito sob o CNPJ de nº 

17.333.460/0001-34, referente ao empenho de nº 

413.002/2022, liquidado através da nota de liquidação nº 

112/2022, pagamento feito através de transferência 

bancária. 

Ipanguaçu/RN, 01 de agosto de 2022. 

 

Valderedo Bertoldo do Nascimento  
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN 
 
 
Jaíres Azevedo dos Santos 
Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca. 
 
 
Joelton Ribeiro da Silva 
Secretário Municipal de Finanças 
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LICITAÇÕES  

  (Sem conteúdo). 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

  (Sem conteúdo). 

PORTARIAS 

  (Sem conteúdo). 

DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES 

  (Sem conteúdo). 

LEIS 

(Sem conteúdo). 

INTERESSE PÚBLICO 

  (Sem conteúdo). 

 

 

 

 

 


