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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 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 água mineral 
em garrafões de 20 (vinte) litros e gás de cozinha, em razão 
da água ser essencial para o consumo humano e sem ela 
seria impossível o desenvolvimento das atividades de forma 
eficaz, e sua falta acarretaria inclusive problemas de saúde 
nas pessoas, bem como no tocante ao gás de cozinha, tendo 
em vista que o mesmo é essencial para o bom 
funcionamento da copa e cozinha da Sede do Poder 
Executivo Municipal, bem como das copas das demais 
unidades administrativas sob responsabilidade da mesma; 

CONSIDERANDO que os pagamentos referentes ao 
processo administrativo nº 451/2022 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 água mineral e gás de cozinha, 
notadamente da Secretaria Municipal de Planejamento, 

Administração e Transportes, para o fornecedor: T. P. S. DO 
NASCIMENTO ME, inscrito sob o CNPJ de nº 
17.642.145/0001-99, referente ao empenho de nº 
729.001/2022, liquidado através da nota de liquidação nº 
332/2022, pagamento feito através de transferência 
bancária. 
 

Ipanguaçu/RN, 15 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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LICITAÇÕES  

  (Sem conteúdo). 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

  (Sem conteúdo). 

PORTARIAS 

  (Sem conteúdo). 

DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES 

  (Sem conteúdo). 

LEIS 

(Sem conteúdo). 

INTERESSE PÚBLICO 

  (Sem conteúdo). 

 

 

 

 

 


