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ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO – PREFEITO 

ANO XXII – EDIÇÃO Nº 096 - IPANGUAÇU/RN, quinta-feira, 11 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 a 
continuidade da prestação dos serviços públicos, 
notadamente no que se refere à aquisição de refeições que 
visa subsidiar a alimentação dos funcionários que não 
podem deixar seu postos de trabalhos, seja porque estão 
submetidos a regime de plantão ou porque estão 
desenvolvendo suas atividades na zona rural e não podem 
deslocar-se para suas residências durante o horário de 
almoço; bem como para atender as necessidades das 
Secretarias Municipais de Educação e Cultura e de Obras, 
Trânsito e Serviços Urbanos, as quais desempenharam 
atividades na comunidade de Pataxó para organização dos 
festivos de São Pedro na comunidade, fazendo com que os 
funcionários designados para auxiliar nas atividades não 
pudessem retornar para casa para realização de suas 
refeições, sendo necessário - assim - o fornecimento de 
almoço para os mesmos; 

CONSIDERANDO que os pagamentos referentes ao 
processo administrativo nº 318/2022 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 refeições, notadamente da 
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e 
Transportes, para o fornecedor: FRANCISCO ANTONIO DE 
SOUZA, inscrito sob o CNPJ de nº 15.187.969/0001-90, 
referente ao empenho de nº 715.002/2022, liquidado 
através da nota de liquidação nº 331/2022, pagamento feito 
através de transferência bancária. 

 

Ipanguaçu/RN, 11 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  
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