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 114 - IPANGUAÇU/RN, quarta-feira 14 de setembro 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 ao fornecimento de
certificado digital SSL Wildcard, para servidores Web, tendo
em vista que é indispensável para a segurança, a
estabilidade e a funcionalidade dos serviços da Prefeitura
Municipal de Ipanguaçu/RN disponibilizados para acesso via
Internet;
CONSIDERANDO que os pagamentos referentes ao
processo administrativo nº 702/2022, 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
aquisição de certificado digital, notadamente da Secretaria
Municipal de Planejamento, Administração e Transportes,
para o fornecedor: BRHOST SERVICOS DIGITAIS LTDA,
inscrito sob o CNPJ de nº 35.614.414/0001-95, referente ao
empenho de nº 906.002/2022, liquidado através da nota de

liquidação nº 377/2022, pagamento feito através de
transferência bancária.
Ipanguaçu/RN, 14 de setembro 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 Saúde 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 pneus para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde,
garantindo uma melhor prevenção e perfeito
funcionamento dos veículos tipo Fiat Mobi pertencentes à
frota oficial da secretaria e que prestam serviços à atenção
básica do município, de modo a garantir mais segurança
para os usuários dos respectivos veículos, bem como
garantir o atendimento das necessidades da população;
CONSIDERANDO que o pagamento referente ao processo nº
596/2022, 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
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Municipal nº 004/2018 no tocante à ordem cronológica de
pagamento;
e CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda
num caso de situação extraordinária;

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;
e CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda
num caso de situação extraordinária;

Fica justificada a quebra da ordem cronológica de
pagamentos da Secretaria Municipal de Saúde, por se tratar
de uma despesa referente à compra de pneus, junto ao
fornecedor: NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS EIRELI,
inscrito sob o CNPJ de nº 13.151.333/0001-63, referente ao
empenho de nº 823.002/2022, liquidado através da nota de
liquidação nº 770/2022, pagamento feito através de
transferência bancária.
Ipanguaçu/RN, 14 de setembro de 2022.
VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN
Wanderly Bertoldo Nunes
Secretária Municipal de Saúde
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 Educação
e Cultura 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 artista
musical/banda de modo a garantir a nutrição de atividades
folclóricas e comemorativas, dentre outras expressões
culturais desenvolvidas no município;
CONSIDERANDO que o pagamento referente processo nº
367/2022, a ser efetuado se trata de despesa inadiável e
imprescindível, pois, visa assegurar à continuidade dos
serviços prestados a população ipanguaçuense;

Fica justificada a quebra da ordem cronológica de
pagamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
por se tratar de uma despesa referente à contratação de
artista musical, junto ao fornecedor: Francisco Adriano do
Nascimento, inscrito sob o CPF de nº 016.928.894-35,
referente ao empenho de nº 714.001/2022, liquidado
através da nota de liquidação nº 376/2022, pagamento feito
através de transferência bancária.
Ipanguaçu/RN, 14 de setembro de 2022.
Valderedo Bertoldo do Nascimento
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN
Enilda de Souza Barbalho
Secretária Municipal de Educação e Cultura
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 Educação
e Cultura 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 artista
musical/banda de modo a garantir a nutrição de atividades
folclóricas e comemorativas, dentre outras expressões
culturais desenvolvidas no município;
CONSIDERANDO que o pagamento referente processo nº
365/2022, a ser efetuado se trata de despesa inadiável e
imprescindível, pois, visa assegurar à continuidade dos
serviços prestados a população ipanguaçuense;
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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 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;

e CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda
num caso de situação extraordinária;

e CONSIDERANDO que o referido pagamento se amolda
num
caso
de
situação
extraordinária;
Fica justificada a quebra da ordem cronológica de
pagamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
por se tratar de uma despesa referente à contratação de
artista musical, junto ao fornecedor: ALEF AVELINO DA
SILVA, inscrito sob o CPF de nº 082.170.874-07, referente ao
empenho de nº 823.001/2022, liquidado através da nota de
liquidação nº 427/2022, pagamento feito através de
transferência bancária.

Fica justificada a quebra da ordem cronológica de
pagamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
por se tratar de uma despesa referente à contratação de
artista musical, junto ao fornecedor: FRANCISCO JACKSON
DA SILVA, inscrito sob o CPF de nº 713.030.444-80,
referente ao empenho de nº 715.001/2022, liquidado
através da nota de liquidação nº 384/2022, pagamento feito
através de transferência bancária.
Valderedo Bertoldo do Nascimento
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN
Enilda de Souza Barbalho
Secretária Municipal de Educação e Cultura
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 Educação
e Cultura 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 artista
musical/banda de modo a garantir a nutrição de atividades
folclóricas e comemorativas, dentre outras expressões
culturais desenvolvidas no município;
CONSIDERANDO que o pagamento referente processo nº
506/2022, a ser efetuado se trata de despesa inadiável e
imprescindível, pois, visa assegurar à continuidade dos
serviços prestados a população ipanguaçuense;

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Valderedo Bertoldo do Nascimento
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN
Enilda de Souza Barbalho
Secretária Municipal de Educação e Cultura
Joelton Ribeiro da Silva
Secretário Municipal de Finanças
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LICITAÇÕES
(Sem conteúdo).

PORTARIAS
(Sem conteúdo).

DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES
(Sem conteúdo).

LEIS
(Sem conteúdo).

INTERESSE PÚBLICO
(Sem conteúdo).

14 de Setembro de 2022
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