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JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU 
INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N º 009 DE 02 DE MAIO DE 2002. 

ANO XIX – Nº 129º IPANGUAÇU/RN, QUINTA-FEIRA, 16 DE DEZEMBRO DE 2021. 
IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU – RIO GRANDE DO NORTE 

 
ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO 

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO 

PODER EXECUTIVO 
VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO – Prefeito Municipal 

MARA CARMELITA PESSOA LOPES E LOPES – Vice-Prefeita 
 
 

PODER LEGISLATIVO 
 

ANTÔNIO JOSÉ DA 
COSTA BRÁULIO 
BRUNO DA COSTA 

DOEL SOARES DA 
COSTA FRANCISCO 

FONSECA FILHO 
JEFFERSON CHARLES DE ARAÚJO 

SANTOS JOÃO BATISTA 
BERTOLDO GOMES 

JOSÉ UBIRATAN DE ALCÂNTARA 
JÚNIOR JOSIMAR LOPES 
MARCOS PAULO 
FILGUEIRA RAYRIS DE 
OLIVEIRA ALVES 
SILVANO DE SOUZA 

LOPES 

PODER JUDICIÁRIO 
 

ANA MARIA MARINHO DE BRITO 
Juíza - Vara Única da Comarca de Ipanguaçu 

 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA 

 
FERNANDA BEZERRA GUERREIRO LOBO 

Titular da Promotoria de Justiça de Ipanguaçu 

  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 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 lava jato para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde; 

GABINETE DO PREFEITO 
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CONSIDERANDO que durante a pandemia do novo Coronavírus a Secretaria Municipal de Saúde intensificou as 
suas atividades; 

 
 
CONSIDERANDO que os pagamentos referentes aos processos nº 0/2021, a serem efetuados 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 
necessidade de se assegurar a continuidade da prestação dos serviços públicos, notadamente no que se refere a serviços de 
lava jato para o fornecedor: ROZIVANIA FERNANDES DE ARAUJO, inscrito sob o CNPJ de nº 
39.872.068/0001-04, referente ao empenho de nº 705.001/2021, liquidado através da nota de liquidação de nº 
977/2021, pagamentos a serem feitos através de transferências bancária. 

Ipanguaçu/RN, 16 de dezembro de 2021. 
 

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 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 os Secretários Municipais 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 abastecimento dos veículos da frota do município de Ipanguaçu; 
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CONSIDERANDO que mesmo durante a pandemia do Novo Corona vírus as secretarias municipais 
continuaram a desenvolver as suas atividades; 

 
 
CONSIDERANDO que o pagamento referente aos processos nº 2.414/2021 e 2.441/2021, a ser efetuado se 
trata de despesa inadiável e imprescindível, pois, visa assegurar à continuidade dos serviços prestados a 
população ipanguaçuense, nas mais diversas áreas de atuação das secretarias municipais; 

 
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 o abastecimento dos veículos que compõe a frota do município de Ipanguaçu, para o fornecedor: 
POSTO IPANGUAÇUENSE, inscrito sob o CNPJ de nº 17.496.646/0001-04, referente aos empenhos de nº 
1.201.001/2021 (SEMTHAS) e 1.201.001/2021 (SEMAPEP), liquidados através das notas de liquidação nº 
548/2021 e 151/2021, respectivamente, pagamentos serão feitos através de transferência bancária. 

 
Ipanguaçu/RN, 16 de dezembro de 2021. 

 
VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO 

Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN 
 

MARIA CICECA DE FREITAS BERTOLDO 
Secretária Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social 

 
 

JAÍRES AZEVEDO DOS SANTOS 
Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca 

 
 

JOELTON RIBEIRO DA SILVA 
Secretário Municipal de Finanças 

 
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 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 aquisição de material de construção para subsidiar reparos em algumas 
Unidades Básicas de Saúde do Município – UBSs, que durante a pandemia do novo Coronavírus a Secretaria 
Municipal de Saúde continua a desenvolver as suas atividades; 
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CONSIDERANDO que o pagamento referente ao processo nº 1.933/2021, 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 a garantir os reparos nas edificações das UBSs; 

 
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 aquisição de material de construção, junto ao fornecedor: REDE CONSTRUIR, 
inscrito sob o CNPJ de nº 24.563.754/0001-18, referente ao empenho de nº 915.002/2021, liquidado através da 
nota de liquidação nº 806/2021, pagamento feito através de transferência bancária. 

 
Ipanguaçu/RN, 16 de dezembro de 2021. 

 
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 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 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 prestação de serviços de assessoria em saúde, que durante a pandemia do novo 
Coronavírus a Secretaria Municipal de Saúde continua a desenvolver as suas atividades; 

 
 

CONSIDERANDO que os pagamentos referentes ao processo de despesa nº 2.175/2021 a ser efetuado se trata 
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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 os serviços de assessoria da saúde, notadamente da Secretaria Municipal de Saúde, para o fornecedor: 
ILAIONARIA MÁRCIA PEREIRA DE ARAÚJO, inscrito sob o CNPJ de nº 40.410.095/0001-36, referente 
ao empenho de nº 1.014.001/2021, liquidado através da nota de liquidação nº 887/2021, pagamento feito 
através de transferência bancária. 

 
Ipanguaçu/RN, 16 de dezembro de 2021. 

 
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 

 
0TERMO 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 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 produtos de limpeza para atender as necessidades das Unidades 
Básicas de Saúde – UBSs, que durante a pandemia do novo Coronavírus a Secretaria Municipal de Saúde 
continua a desenvolver as suas atividades; 

 
 
CONSIDERANDO que os pagamentos referentes aos processos de despesa nº 2.296/2021 e 2.031/2021 a serem 
efetuados se tratam de despesas inadiáveis e imprescindíveis, pois, visam 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 
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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 insumos de limpeza, notadamente da Secretaria Municipal de Saúde, para o fornecedor: 
COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA, inscrito sob o CNPJ de nº 05.377.891/0001-13, referente 
aos empenhos de nº 1.103.005/2021 e 1.026.002/2021, liquidados através das notas de liquidação nº 951/2021 e 
904/2021, respectivamente, pagamento feito através de transferência bancária. 

 

Ipanguaçu/RN, 16 de dezembro de 2021. 
 

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 

 
 
 
 

PORTARIA DE Nº: 033/2021- SEMPLAT, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021. 

 

             A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES, DO 

MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais que lhe 

foram delegadas pelo Prefeito Municipal de Ipanguaçu, nos termos do Decreto Municipal nº 002 de 08 de fevereiro de 

2018, alterado pelo Decreto Municipal nº 024 de 18 de dezembro de 2018 e 

CONSIDERANDO o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93; 

CONSIDERANDO ainda o dispostos no Decreto Municipal de nº 004/2018; 

 

RESOLVE: 

Art. 1º - DESIGNAR o  servidor  FRANCISCO RANIERE SIQUEIRA, matrícula N° 3177, para, sem prejuízo de suas 

atribuições, exercer a função de Fiscal dos Contratos abaixo listados, celebrado pela Prefeitura Municipal de Ipanguaçu, 

através de todas as Secretaria Municipais de Ipanguaçu. 
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CONTRATO / 

OC nº 

EMPRESA OBJETO 

1215001/2021 SANTOS E ALVES 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA DE VEÍCULOS E MAQUINAS, COM REPOSIÇÃO 
DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS, VISANDO ATENDER ÀS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 
IPANGUAÇU/RN. 

 

Art. 2° O Fiscal do(s) Contrato(s) possui competência para: 

a) Acompanhar a execução objeto do Contrato, tendo em vista garantir que estejam de acordo com as Normas nele 

estabelecidas;  

b) Fiscalizar se a contratada mantém durante a vigência do Contrato, as condições de habilitação para contratar com 

a Administração Pública, apresentando sempre que exigido os comprovantes de regularidade fiscal; 

c) Acompanhar o pagamento dos produtos efetivamente fornecidos; 

d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, durante o prazo 

de vigência do Contrato, facilitando a obtenção dos dados técnicos necessários à elaboração dos documentos 

imprescindíveis ao cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA; 

e) Autorizar o acesso dos empregados da CONTRATADA às instalações da CONTRATANTE, sempre que se fizer 

necessário, exclusivamente para o fornecimento do material; 

f) Notificar à CONTRATADA, quando da ocorrência e/ou anormalidades relacionadas com a execução do 

Contrato, que resultem na inexecução parcial ou total do objeto contrato, para que sejam adotadas as 

providências cabíveis; 

g) Rejeitar, no todos ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o Contrato; 

h) Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que 

for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; 

i) Manter a Secretaria Municipal de Saúde informada de todas as ocorrências relativas ao Contrato, para adoção do 

procedimento administrativo próprio, quando ocorrer a inexecução parcial ou total do contrato nos termos dos 

arts. 77 e 78, e atendidos os requisitos do art.  87  e  seguintes, todos  da  Lei  de Licitações. 

Art. 3° - Em respeito ao princípio da segregação de funções, o servidor ora designado não se enquadra nas seguintes 

situações de impedimento: 

a) Ser responsável pela execução do próprio contrato; 

b) Figurar como pregoeiro ou ser membro de comissão de licitação; 

 c) Possuir condição que enseje conflito de interesses que impor-tem em óbice à designação como Fiscal de Contrato. 

Art. 4° A atribuição do Fiscal do(s) Contrato(s) não será remunerada, nem poderá ser recusada, salvo nos casos de 

impedimento legal. 

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 05 de julho de 2021, 

revogadas as disposições em contrário.  

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE e CUMPRA-SE.  

Gabinete da Secretária Municipal de Planejamento, Administração e Transportes - SEMPLAT, 16 de dezembro de 2021. 
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RONICLEY PEREIRA DE MELO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES - SEMPLAT 

 
 
 

PORTARIA DE Nº: 011/2021- SEMUS, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021. 

 

             A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU, ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pelo Prefeito Municipal de Ipanguaçu, 

nos termos do Decreto Municipal nº 002 de 08 de fevereiro de 2018, alterado pelo Decreto Municipal nº 024 de 18 de 

dezembro de 2018 e 

CONSIDERANDO o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93; 

CONSIDERANDO ainda o dispostos no Decreto Municipal de nº 004/2018; 

 

RESOLVE: 

Art. 1º - DESIGNAR o servidor DENNYS FELIPE BRILHANTE BARBOSA, matrícula N° 6649, para, sem prejuízo de 
suas atribuições, exercer a função de Fiscal dos Contratos abaixo listados, celebrado pela Prefeitura Municipal de Ipanguaçu, 
através da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS 

 

CONTRATO / 

OC nº 

EMPRESA OBJETO 

1215001/2021 SANTOS E ALVES 

EMPREENDIMENTOS 

LTDA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E 

MAQUINAS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS 

ORIGINAIS, VISANDO 

ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPANGUAÇU/RN. 

 

Art. 2° O Fiscal do(s) Contrato(s) possui competência para: 

a) Acompanhar a execução objeto do Contrato, tendo em vista garantir que estejam de acordo com as Normas nele 

estabelecidas;  

b) Fiscalizar se a contratada mantém durante a vigência do Contrato, as condições de habilitação para contratar com 

a Administração Pública, apresentando sempre que exigido os comprovantes de regularidade fiscal; 

c) Acompanhar o pagamento dos produtos efetivamente fornecidos; 

d) Prestar as informações e os esclarecimentos  

e)  
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

LEIS E DECRETOS 

PODER LEGISLATIVO 

f) venham a ser solicitados pela CONTRATADA, durante o prazo de vigência do Contrato, facilitando a obtenção 

dos dados  técnicos necessários à elaboração dos  documentos  imprescindíveis ao  cumprimento das obrigações 

assumidas pela CONTRATADA; 

g) Autorizar o acesso dos empregados da CONTRATADA às instalações da CONTRATANTE, sempre que se fizer 

necessário, exclusivamente para o fornecimento do material; 

h) Notificar à CONTRATADA, quando da ocorrência e/ou anormalidades relacionadas com a execução do 

Contrato, que resultem na inexecução parcial ou total do objeto contrato, para que sejam adotadas as 

providências cabíveis; 

i) Rejeitar, no todos ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o Contrato; 

j) Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que 

for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; 

k) Manter a Secretaria Municipal de Saúde informada de todas as ocorrências relativas ao Contrato, para adoção do 

procedimento administrativo próprio, quando ocorrer a inexecução parcial ou total do contrato nos termos dos 

arts. 77 e 78, e atendidos os requisitos do art. 87 e  seguintes, todos  da  Lei  de Licitações. 

Art. 3° - Em respeito ao princípio da segregação de funções, o servidor ora designado não se enquadra nas seguintes 

situações de impedimento: 

a) Ser responsável pela execução do próprio contrato; 

b) Figurar como pregoeiro ou ser membro de comissão de licitação; 

 c) Possuir condição que enseje conflito de interesses que impor-tem em óbice à designação como Fiscal de Contrato. 

Art. 4° A atribuição do Fiscal do(s) Contrato(s) não será remunerada, nem poderá ser recusada, salvo nos casos de 

impedimento legal. 

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE e CUMPRA-SE.  

 

Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, 14 de dezembro de 2021. 

 

WANDERLY BERTOLDO DO NASCIMENTO 
                                                     SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS 

 
 
 

 

 

 
 
 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E 
TRANSPORTES ENDEREÇO DO JORNAL OFICIAL DO 

MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU AVENIDA LUIZ GONZAGA, Nº 
800 - CENTRO. 
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