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ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO – PREFEITO 

ANO XXII – EDIÇÃO Nº 095 - IPANGUAÇU/RN, quarta-feira, 10 de agosto de 2022. 

 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 

  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 Obras, 
Trânsito e Serviços Urbanos e o Secretário Municipal de 
Finanças 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 ao pagamento de locação de 
veículo do tipo pick-up de grande porte destinado a atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Trânsito 
e Serviços Urbanos, mormente no tocante as atividades 
desenvolvidas pelo órgão que dependem do uso de veículo 
de grande porte, sendo imprescindível seu uso para 
concretude dessas atividades; 

CONSIDERANDO que o pagamento referente ao processo 
administrativo de nº 359/2022 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 à 
locação de veículo, para o fornecedor: MOURA AUTO PEÇAS 
LTDA, inscrito sob o CNPJ de nº 35.902.830/0001-99, 
referente ao empenho de nº 714.007/2022, liquidado 
através da nota de liquidação de nº 152/2022, pagamento 
feito através de transferência bancária. 

 

Ipanguaçu/RN, 10 de agosto de 2022. 

 

Valderedo Bertoldo do Nascimento  

Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN  

 

Mateus Emilson Tavares de Lemos  

Secretário Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Urbanos 

  

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. 

janieVALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO, Prefeito do 
Município de Ipanguaçu/RN, no uso de suas atribuições 
legais juntamente com o Secretário Municipal de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos 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 horas de 
caminhão tipo Munck para suprir as necessidades da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
de modo a subsidiar a instalação de uma caixa dágua de 
fibra de 10 mil litros na comunidade do Porto, garantindo, 
assim, que os moradores tenham água suficiente para o 
atendimento de suas necessidades; bem como para auxilio 
na retirada de bombas de seus locais de instalação para 
realização de correções preventivas e corretivas; 

CONSIDERANDO que os pagamentos referentes ao 
processo administrativo nº 456/2022 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; 
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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 serviços locação de veículo pesado, para o 
fornecedor: J. C DANTAS, inscrito sob o CNPJ de nº 
08.217.440/0001-07, referente ao empenho de nº 
804.001/2022, liquidado através da nota de liquidação nº 
73/2022, pagamento feito através de transferência 
bancária. 

Ipanguaçu/RN, 10 de agosto de 2022. 

 

Valderedo Bertoldo do Nascimento  

Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN  

 
Janielson Nascimento de Aquino 
Secretária Municipal de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos 

 

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 os Secretários Municipais, 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 lavagem dos veículos da 

frota do município de Ipanguaçu/RN, de modo a manter a 

higienização dos mesmos e conforto aos usuários; 

CONSIDERANDO que o pagamento referente ao processo nº 

0/2022 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 lavagem de veículos, para o fornecedor: 

ROZIVANIA FERNANDES DE ARAUJO, inscrito sob o CNPJ de 

no 39.872.068/0001-04, referente aos empenhos de nº 

208.001/2022 (SEMAPEP) e 208.004/2022 (SEMGAC), 

liquidados através das notas de liquidação nº 118/2022 e 

148/2022, respectivamente, pagamento feito através de 

transferência bancária. 

Ipanguaçu/RN, 10 de agosto de 2022. 

Valderedo Bertoldo do Nascimento  
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN 
 
Jaires Azevedo dos Santos  
Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca 
 
Genilo Rodrigues dos Santos  
Secretário Municipal de Gabinete Civil 
 
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 limpeza de fossas sépticas 

dos prédios públicos e de pessoas em que se encontram em 

estado de vulnerabilidade social do município de 
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Ipanguaçu/RN; 

CONSIDERANDO que os pagamentos referentes aos 

processos nº 1.009/2021, 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 

saneamento básico em especial a limpeza de fossas 

sépticas; 

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 

limpeza adequada das fossas sépticas, notadamente da 

Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e 

Transportes, para o fornecedor: CONSTRUTORA OLIVEIRA 

E MELO LTDA, inscrito sob o CNPJ de nº 14.022.963/0001-

09, referente ao empenho de nº 103.006/2022, liquidado 

através da nota de liquidação nº 333/2022, pagamento feito 

através de transferência bancária. 

Ipanguaçu/RN, 10 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 
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  (Sem conteúdo). 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

  (Sem conteúdo). 

PORTARIAS 

  (Sem conteúdo). 

DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES 

  (Sem conteúdo). 

LEIS 

(Sem conteúdo). 

INTERESSE PÚBLICO 

  (Sem conteúdo)

LICITAÇÕES  



Página 5 de 5  

__________________________________________________________ 

JOM – Jornal Oficial do Município de Ipanguaçu 

(Lei Nº 009 de 02 de maio de 2022) 

É uma publicação da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu 

Site: www.ipanguacu.rn.gov.br 

 

Responsável pela edição: 

Paulo Ricardo Felipe dos Santos 

 

Edição, diagramação e Distribuição: 

ASSECOM – Assessoria de Comunicação 

 

Avenida Luiz Gonzaga, 880, Centro, Ipanguaçu/RN CEP: 59.508-000 

CNPJ: 08.085.318/0001-24 

10 de agosto  de 2022 JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU 
EDIÇÃO  Nº 095/2022 

 

 


