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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
 
 
TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM CRONO
LÓGICA 

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 Trabalho, 
Habitação e Assistência Social 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 serviços 
terceirizados de estruturas de eventos para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho, 
Habitação e Assistência Social, mormente do que 
compreende a garantir o deslinde dos eventos promovidos 
pelo referido órgão, principalmente no que tange a 
assegurar a realização do São João das crianças e 
adolescentes vinculados ao Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos – SCFV desenvolvido na 
Secretaria, de modo a garantir que a mesma continue a 
desenvolver plenamente suas atividades; 

CONSIDERANDO que o pagamento referente ao processo 
administrativo nº 409/2022 a ser efetuado se trata de 
despesa inadiável e imprescindível, pois, visa assegurar à 
continuidade dos serviços prestados à 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 

contratação de serviços terceirizados de estruturas para 
eventos, para o fornecedor: J R DA CUNHA – ME, inscrito 
sob o CNPJ de nº 13.443.673/0001-68, referente ao 
empenho de nº 721.001/2022, liquidado através da nota de 
liquidação nº 352/2022, pagamento a ser feito através de 
transferência bancária. 

 
Ipanguaçu/RN, 29 de setembro de 2022. 

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO  
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN 
MARIA CICERA DE FREITAS BERTOLDO 
Secretária Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência 
Social 
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 próteses 

dentárias para atender as necessidades da Secretaria 

Municipal de Saúde, mormente no tocante a garantia da 

assistência e reabilitação odontológica aos munícipes; 

CONSIDERANDO que os pagamentos referentes ao 

processo de despesa nº 1.464/2022 a serem efetuado se 

trata de despesa inadiável e imprescindível, pois, visa 

assegurar à continuidade dos serviços prestados a 

população ipanguaçuense, principalmente nas ações 

voltadas à aquisição de próteses dentárias; 

CONSIDERANDO o que prevê a Resolução nº 032/2016 – 
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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 próteses dentárias para os 

munícipes, notadamente da Secretaria Municipal de Saúde, 

para o fornecedor: T DE S C CARVALHO – ME, inscrito sob o 

CNPJ de nº 14.465.585/0001-20, referente ao empenho de 

nº 802.007/2022, liquidado através da nota de liquidação 

nº 828/2022, pagamento feito através de transferência 

bancária. 

 

Ipanguaçu/RN, 29 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 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 locação de veículo do tipo 

mini van destinado ao transporte urbano e interurbano de 

pacientes que realizam hemodiálise fora do município, 

garantindo o deslocamento dos munícipes que necessitam 

desse tipo de tratamento médico; 

CONSIDERANDO que os pagamentos referentes ao 

processo de despesa nº 360/2022, 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 locação de veículo, notadamente da Secretaria 

Municipal de Saúde, para o fornecedor: MOURA AUTO 

PEÇAS LTDA, inscrito sob o CNPJ de nº 35.902.830/0001-99, 

referente ao empenho de nº 609.005/2022, liquidado 

através da nota de liquidação nº 778/2022, pagamento feito 

através de transferência bancária. 

 

Ipanguaçu/RN, 29 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 
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(Sem conteúdo). 

PORTARIAS 

  (Sem conteúdo). 

DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES 

  (Sem conteúdo). 

LEIS 

(Sem conteúdo). 

INTERESSE PÚBLICO 

  (Sem conteúdo). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICITAÇÕES  
 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
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