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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. 
JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS, 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 a serviços de recuperação e 
reforma do local destinado para sediar o Centro de 
Especialidades do município de Ipanguaçu/RN, garantindo à 
população um local que conte com mais conforto para a 
realização de consultas, exames, atendimento e 
tratamentos de diversas doenças no município; 

CONSIDERANDO que o pagamento referente ao processo 
administrativo nº 754/2022, 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; 

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 para o 
fornecedor: MARIA EDUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI, inscrito no CNPJ: 24.839.909/0001-04, referente ao 
empenho de nº 1.025.001/2022, liquidado através da nota 
de liquidação nº 1.114/2022, pagamento feito através de 
transferência bancária. 

Ipanguaçu/RN, 14 de dezembro de 2022.  

 

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS  

Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN 

 

WANDERLY BERTOLDO NUNES 
Secretária Municipal de Saúde 

 

JOELTON RIBEIRO DA SILVA  

Secretário Municipal de Finanças 
 

 
TERMO ADITIVO 

Primeiro termo aditivo ao processo de contratação 

direta por dispensa de licitação nº 76/2022, referente 

ao objeto contratação emergencial de empresa para 

prestação de serviços especializados, de forma 

contínua para atendimento das necessidades das 

diversas secretarias da Prefeitura Municipal de 

Ipanguaçu/RN, conforme quantidades e exigências 

estabelecidas no termo de referência, firmado pelo 

contrato nº 1122002/2022, onde a Prefeitura Municipal 

de Ipanguaçu, localizada na Avenida Luiz Gonzaga, nº 

800, centro - Ipanguaçu/RN, Pessoa Jurídica de Direito 

Público, inscrito no CNPJ (MF) 08.085.318/0001-24, 

representado neste ato pelo seu Excelentíssimo Senhor 

Prefeito, JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS, 

brasileiro, casado, residente nesta cidade, como 

CONTRATANTE, e do outro PROSERN COMERCIO 

EEMPREENDIMENTOS, Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ 

sob o nº 04.500.540/0001-95, vêm, por meiodeste 

Termo Aditivo, em comum acordo, proceder as 

seguintes alterações no termo contratual inicial. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Cláusula referente a vigência 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
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contratual, com prazo de vigência até 23/12/2022, 
celebrado entre as partes, passa a vigorar com a 
seguinte redação: “CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente 
Termo Contratual celebrado por tempo determinado 
terá vigência prorrogada até o dia 23 de janeiro de 
2023”. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam mantidas e inalteradas 
todas as demais cláusulas contidas no contrato original 
acima citado. 
E por estarem justos e contratados, assinam o 
presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas subscritoras, 
para que produzam todos os efeitos legais. 
 
Ipanguaçu/RN, 23 de dezembro de 2022 
 
JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS 
Prefeito Municipal – Contratante 

JOSÉ EDILSON FERREIRA DE SOUZA 
Representante legal – Contratada 
 
TERMO ADITIVO  

 

Nono termo aditivo ao processo de licitação Pregão 

Presencial nº 23/2018, referente à contratação de prestador 

de serviços especializados para locação de servidor dedicado 

em nuvem para armazenamento do portal da Prefeitura 

Municipal de Ipanguaçu, firmado pelo contrato nº 

0508001/2018 , onde a Prefeitura Municipal de Ipanguaçu, 

localizada na Avenida Luiz Gonzaga, nº 800, centro - 

Ipanguaçu/RN, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 

inscrito no CNPJ (MF) 08.085.318/0001 -24, representado 

neste ato pelo seu Prefeito Constitucional, Jefferson Charles 

de Araújo Santos, brasileiro, casado, residente nesta cidade, 

como CONTRATANTE, e do outro Microsystem 

Informática LTDA, Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ sob o 

nº 06.334.845/0001 -08, vêm, por meio deste Termo Aditivo, 

em comum acordo, proceder as seguintes alterações no termo 

contratual inicial. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Cláusula Primeira do sétimo 

Termo Aditivo ao Contrato nº 0508001/2018, com prazo de 

vigência até 3 1 /12/2022, celebrado entre as partes, passa a 

vigorar com a seguinte redação: “CLÁUSULA PRIMEIRA: 

O presente Termo Contratual celebrado por tempo 

determinado terá vigência prorrogada até o dia 31 de maio 

de 202 3”.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Com fundamentação no 

estabelecido nos termos do art. 57, inciso II da Lei nº 

8.666/93, cláusula 3.1.1.2 do supracitado instrumento 

contratual.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam mantidas e inalteradas 

todas as demais cláusulas contidas no contrato original acima 

citado. 

 

E por estarem justos e contratados, assinam o presente termo, 

em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das 

testemunhas subscritoras, para que produzam todos os 

efeitos legais.  

 

Ipanguaçu/RN, 22 de dezembro de 2022 

 

Jefferson Charles de Araújo Santos 

 Prefeito Municipal –Contratante  

 

José Reges de Souza  

Microsystem Informática LTDA – Contratado 

 

TERCEIRO TERMO ADITIVO 

 

 TERCEIRO TERMO ADITIVO - PROCESSO DE 

INEXIGIBILIDADE 014/2021, referente ao Contrato nº 

720002/2021, onde a Prefeitura Municipal de Ipanguaçu, 

localizada na Avenida Luiz Gonzaga, nº 800, Centro 

Ipanguaçu/RN, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito 

no CNPJ (MF) 08.085.318/0001-24, representado neste ato 

pelo seu Prefeito Constitucional, JEFFERSON CHARLES 

DE ARAÚJO SANTOS, brasileiro, casado, inscrito no CPF: 

079.609.544-29, residente e domiciliado neste Município, 

como CONTRATANTE, e do outro P M GUIMARAES - 

ME, inscrita no CNPJ sob n.º 04.870.478/0001-123, com 

endereço na Avenida Luiz Gonzaga, 781 – Centro – 

Ipanguaçu/RN, vêm, por meio deste Termo Aditivo, em 

comum acordo, proceder as seguintes alterações no termo 

contratual inicial. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Cláusula Primeira do Termo 

Aditivo Contratual nº 720002/2021, com prazo de vigência 

até 31/12/2022, celebrado entre as partes, passa a vigorar 

com a seguinte redação:  

“CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Termo Contratual 

celebrado por tempo determinado terá vigência prorrogada 

até o dia 30 de junho de 2023”. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam mantidas e inalteradas 

todas as demais cláusulas contidas no contrato original acima 
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citado. 

E por estarem justos e contratados, assinam o presente termo, 

em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das 

testemunhas subscritoras, para que produzam todos os 

efeitos legais. 

 

Ipanguaçu/RN, 22/12/2022 

 

JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO SANTOS 

Prefeito Municipal – Contratante 

 

P M GUIMARAES –  

ME CNPJ n.º 04.870.478/0001-123 - Contratado 
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