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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 à aquisição de refeições que 
visa subsidiar a alimentação dos funcionários que não 
podem deixar seu postos de trabalhos, seja porque estão 
submetidos a regime de dois expedientes ou porque estão 
desenvolvendo suas atividades na zona rural e não podem 
deslocar-se para suas residências durante o horário de 
almoço, sendo necessário - assim - o fornecimento 
de refeições para os mesmos; 

CONSIDERANDO que os pagamentos referentes ao 
processo administrativo nº 698/2022 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 a 
assegurar a aquisição de refeições, notadamente da 
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e 

Transportes, para o fornecedor: FRANCISCO ANTONIO DE 
SOUZA, inscrito sob o CNPJ de nº 15.187.969/0001-90, 
referente ao empenho de nº 906.001/2022, liquidado 
através da nota de liquidação nº 389/2022, pagamento feito 
através de transferência bancária. 
 
Ipanguaçu/RN, 05 de outubro 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 Tributação 
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 de serviços de confecção de 
materiais gráficos, mormente no que se refere à confecção 
de carnês de IPTU, de modo a garantir o pleno 
desenvolvimento de algumas atividades exercidas pela 
Secretaria Municipal de Tributação, entre elas a entrega dos 
carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano aos 
contribuintes; 

CONSIDERANDO que os pagamentos referentes ao 
processo administrativo nº 777/2022, a ser efetuado se 
tratam de despesas inadiáveis e imprescindíveis, pois visam 
assegurar a confecção de materiais gráficos; 
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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 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 continuidade da confecção de materiais gráficos 
diversos, para o fornecedor BDX EMPREENDIMENTOS, 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
18.668.305/0001-31, referente ao empenho de nº 
920.001/2022, liquidado através da nota de liquidação nº 
39/2022, pagamento feito através de transferência 
bancária. 
 
Ipanguaçu/RN, 05 de outubro de 2022. 

 
VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO  
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN 
 
Marília Pessoa Lopes  
Secretária Municipal de Tributação 
 
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 

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 a serviços 

de hospedagem para atender as necessidades com 

acomodações de autoridades, palestrantes, técnicos, 

prestadores de serviços, instrutores, orientadores da 

educação, fiscais da saúde, entre outros, que possam vir ao 

Município de Ipanguaçu colaborar com o interesse público 

prestando seus serviços para a prefeitura ou para as 

secretarias jurisdicionadas, como para a realização de 

cursos, palestras, treinamentos para atendimento das 

demandas da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN; 

CONSIDERANDO que o pagamento referente ao processo 

administrativo nº 0/2022, 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 a 

serviços de hospedagem, notadamente da Secretaria 

Municipal de Planejamento, Administração e Transportes, 

para o fornecedor: PM GUIMARÃES LTDA, inscrito sob o 

CNPJ de nº 04.870.473/0001-23, referente ao empenho de 

nº 701.002/2022, liquidado através da nota de liquidação 

nº 364/2022, pagamento feito através de transferência 

bancária. 

Ipanguaçu/RN, 05 de outubro de 2022. 

Valderedo Bertoldo do Nascimento  
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN 
 
Rosa Maria Gonzaga de Souza 
Secretário 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 
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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 e reparos na 

Unidade Mista de Saúde do município, de modo a garantir 

a preservação e manutenção do local, garantindo mais 

segurança para pacientes, funcionários e demais pessoas 

que utilizam dos serviços da referida unidade;  

CONSIDERANDO que o pagamento referente ao processo 

de despesa nº 348/2022, 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 a 

atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, 

para o fornecedor: LRV CONSTRUTORA LTDA, inscrito sob o 

CNPJ de nº 23.150.611/0001-11, referente ao empenho de 

nº 602.001/2022, liquidado através da nota de liquidação 

de nº 615/2022, pagamento feito através de transferência 

bancária. 

Ipanguaçu/RN, 05 de outubro de 2022. 

Valderedo Bertoldo do Nascimento  
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN 
 
Wanderly Bertoldo Nunes 
Secretário 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 

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 ser primordial a antecipação do respectivo 

pagamento em face da relevância da continuidade dos 

serviços prestados pela empresa M. GUEDES DUARTE, os 

quais não podem ser interrompidos, diante da necessidade 

de atende-se as exigências dos Órgãos de Controle, Cessão, 

Acompanhamento e Fiscalização de Convênios em razão ao 

acompanhamento e a ultimação dos autos necessários à 

liberação de recursos financeiros junto ao Governo do 

Estado, Caixa Econômica Federal e demais órgãos Federais, 

vinculados a Convênios/SICONV ou acordos firmados entre 

este Município e as referidas entidades públicas, com a 

elaboração e execução de planos de trabalho e prestação 

de contas e repasses para o município; 

CONSIDERANDO que o processo de pagamento nº 0/2022 

refere-se à prestação de serviços de Assessoria Técnica e 

Acompanhamento dos Contratos e Convênios Estaduais e 

Federais de responsabilidade da Secretaria Municipal de 

Planejamento, Administração e Transporte, cuja nota fiscal 

segue em anexo; 

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 

Assessoria Técnica e Acompanhamento dos Contratos e 

Convênios Estaduais e Federais do município de Ipanguaçu, 

notadamente da Secretaria Municipal de Planejamento, 

Administração e Transportes, em favor do fornecedor M. 

GUEDES DUARTE, inscrito sob o CNPJ de nº 

16.888.577/0001-11, referente ao empenho de nº 

701.001/2022, liquidado através da nota de liquidação nº 

395/2022, pagamento feito através de transferência 

bancária. 

Ipanguaçu/RN, 05 de outubro de 2022. 
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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 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 realização de serviços de 
execução de readequação do local onde funcionava 
o antigo telecentro, localizado no Centro Integrado da 
Cidadania – CIC, 
para alocação da sede da Secretaria Municipal do Trabalho, 
Habitação 
e Assistência Social – SEMTHAS, de modo garantir que o 
referido órgão conte com uma sede própria, além de 
garantir um melhor desempenho das atividades 
desenvolvidas pela Secretaria, tendo em vista a disposição 
de uma estrutura melhor para desenvolvimento de suas 
atividades administrativas; 

CONSIDERANDO que os pagamentos referentes ao 
processo nº 583/2022 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 a 
assegurar à realização de serviços de execução de 
readequação, notadamente da Secretaria Municipal de 
Trabalho, Habitação e Assistência Social, para o fornecedor:  

CONSTRUTORA RS SERVIÇOS EIRELI-ME, inscrito sob o CNPJ 
de nº 26.094.503/0001-67, referente ao empenho de nº 
913.001/2022, liquidado através da nota de liquidação nº 
362/2022, pagamento feito através de transferência 
bancária. 

 
Ipanguaçu/RN, 05 de outubro  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 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/RN garantindo 

que os veículos possam deslocar-se, auxiliando as 

secretarias e unidades administrativas nas mais diversas 

áreas de atuação e que demandam o uso de automóveis;  

CONSIDERANDO que o pagamento referente aos processos 

nº 0/2022, 224/2022, 45/2022 e 171/2022, a ser efetuado 

se trata de despesa inadiável e imprescindível, pois, visa 
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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 

913.001/2022 (SEMAPEP), 902.001/2022 (SEMPLADT), 

902.001/2022 (SEMARH) e 913.003/2022 (SEMOTSU), 

liquidados através das notas de liquidação nº 145/2022, 

407/2022, 91/2022 e 181/2022, respectivamente, 

pagamentos serão feitos através de transferência bancária. 

Ipanguaçu/RN, 05 de outubro de 2022. 

 

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO  
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN 

 
JAIRES AZEVEDO DOS SANTOS 
Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca 
 
ROSA MARIA GONZAGA DE SOUZA 
Secretária Municipal de Planejamento, Administração e 
Transportes 
 
JANIELSON NASCIMENTO DE AQUINO 
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos 
 
 
MATEUS EMILSON TAVARES DE LEMOS 
Secretário Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Urbanos 
 
JOELTON RIBEIRO DA SILVA 
Secretário Municipal de Finanças 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ATO DE RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
O Prefeito Municipal de Ipanguaçu, no uso de suas 

atribuições legais, RATIFICA, ADJUDICA E HOMOLOGA o 

Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 24/2022, 

acolhendo o parecer jurídico, para que surta os efeitos 

jurídicos e legais, para capacitação de servidores 

(constantes nos autos), com fundamentação no artigo 25, 

§II da lei 866/93, cujo objeto refere-se a capacitação de 

servidores no eSOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB PARA 

ÓRGÃOS PÚBLICOS,  cuja justificativa é apresentar as 

informações inerentes a base normativa e a documentação 

técnica do eSocial com foco nos Órgãos Públicos, visando 

fornecer subsídio aos alunos sobre a transmissão dos dados 

dos servidores públicos, vinculados ao Regime Geral de 

Previdência Social – RGPS e ao Regime Próprio de 

Previdência Social – RPPS, e dos beneficiários dos Entes 

Públicos, conforme condições e exigências estabelecidas no 

termo de referência, através da empresa LEMA 

TREINAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 

35.826.836/0001-24, no valor total de R$: 4.000,00 (quatro 

mil reais)  com o quantitativo de 04 (quatro) inscrições, para 

o objeto, tudo de conformidade com os documentos que 

instruem este Processo. 

 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
Ipanguaçu/RN, 05 de outubro de 2022. 

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 
 
 
 
 

 

LICITAÇÕES  
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(Sem conteúdo). 

PORTARIAS 

  (Sem conteúdo). 

DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES 

  (Sem conteúdo). 

LEIS 

(Sem conteúdo). 

INTERESSE PÚBLICO 

  (Sem conteúdo). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
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