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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 o Secretário Municipal de Obras, 
Trânsito e Serviços Urbanos 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 material 
gráfico para a realização de sinalização, através de placas, 
nas novas paradas de ônibus das comunidades de Ubarana, 
Pedrinhas e Arapuá, informando a população os locais para 
embarque e desembarque de transportes; 

CONSIDERANDO que o pagamento referente ao processo 
administrativo nº 540/2022, 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 da 
Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Urbanos; 

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 compra de material gráfico, para o fornecedor: 
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME, inscrito sob o 
CNPJ de nº 07.805.649/0001-29, referente ao empenho de 
nº 809.001/2022, liquidado através da nota de liquidação nº 

159/2022, pagamentos serão feitos através de 
transferência bancária. 

 

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 a serviços de business 
inteligente, tendo em vista a necessidade de informatização 
dos estabelecimentos de saúde com a disponibilidade de 
softwares para a prestação de serviços, garantindo uma 
melhor gestão da saúde pública, com melhorias trazidas à 
gestão e aos profissionais de saúde, visando promover 
agilidade, organização, segurança dos dados, dentre outros 
benefícios; 

CONSIDERANDO que o pagamento referente ao processo 
de despesa nº 524/2022, 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 
garantir serviços de business inteligente, da Secretaria 
Municipal de Saúde, para o fornecedor: SYSDELTA EIRELI 
ME, inscrito sob o CNPJ de nº 28.976.809/0001-72, 
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referente ao empenho de nº 812.009/2022, liquidado 
através da nota de liquidação de nº 760/2022, pagamento 
feito através de transferência bancária. 

Ipanguaçu/RN, 11 de outubro 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 a serviços de business 
inteligente, tendo em vista a necessidade de informatização 
dos estabelecimentos de saúde com a disponibilidade de 
softwares para a prestação de serviços, garantindo uma 
melhor gestão da saúde pública, com melhorias trazidas à 
gestão e aos profissionais de saúde, visando promover 
agilidade, organização, segurança dos dados, dentre outros 
benefícios; 

CONSIDERANDO que o pagamento referente ao processo 
de despesa nº 733/2022, 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 
garantir serviços de business inteligente, da Secretaria 
Municipal de Saúde, para o fornecedor: SYSDELTA EIRELI 
ME, inscrito sob o CNPJ de nº 28.976.809/0001-72, 
referente ao empenho de nº 909.003/2022, liquidado 
através da nota de liquidação de nº 855/2022, pagamento 
feito através de transferência bancária. 

Ipanguaçu/RN, 11 de outubro 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 aquisição de gêneros 
alimentícios para atender as necessidades da equipe de 
urgência e emergência da Unidade Mista de Saúde do 
Município em razão de os profissionais trabalharem sob 
regime de plantão, necessitando, pois, de realizar refeições 
na referida unidade de saúde; 

CONSIDERANDO que os pagamentos referentes ao 
processo de despesa nº 755/2022, a serem efetuados se 
trata de despesa inadiável e imprescindível, pois, visa 
assegurar à continuidade dos serviços prestados a 
população ipanguaçuense, principalmente nas ações 
voltadas a garantir o pleno desenvolvimento das atividades 
administrativas; 
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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 à aquisição de gêneros alimentícios, 
notadamente da Secretaria Municipal de Saúde, para o 
fornecedor: J B F QUEIROZ OLIVEIRA, inscrito sob o CNPJ de 
nº 15.052.431/0001-79, referente ao empenho de nº 
926.001/2022, liquidado através da nota de liquidação nº 
856/2022, pagamento feito através de transferência 
bancária. 

Ipanguaçu/RN, 11 de outubro 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 o Secretário Municipal de 
Juventude, Esporte e Lazer 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 insumos de 
videomonitoramento para atender as necessidades do 
Estádio Joacy Fonseca com a instalação de câmaras de 
videomonitoramento no referido estádio, de modo a 
proporcionar mais segurança para o local e integração com 
a central de videomonitoramento do município; 

CONSIDERANDO que os pagamentos referentes ao 
processo administrativo nº 259/2022, 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 equipamentos de 
videomonitoramento, para o fornecedor: LINDICLECIO DE 
MACEDO ALVES EIRELI, inscrito sob o CNPJ de nº 
35.784.366/0001-83, referente ao empenho de nº 
817.001/2022, liquidado através da nota de liquidação nº 
94/2022, pagamento feito através de transferência 
bancária. 
 
Ipanguaçu/RN, 11 de outubro de 2022. 

Valderedo Bertoldo do Nascimento  
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN 
 
Francisco Tales Alves Praxedes 
Secretário Municipal de Juventude, Esporte e Lazer 
 
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 o Secretário Municipal de 

Juventude, Esporte e Lazer 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 material 

esportivo para atender as necessidades junto à população 
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que participa dos projetos esportivos desenvolvidos pela 

Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, de 

modo a garantir que os frequentadores continuem 

usufruindo desses projetos; 

CONSIDERANDO que os pagamentos referentes ao 

processo de despesa nº 1.229/2022 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 compra de material esportivo, para o 

fornecedor: MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA, inscrito sob 

o CNPJ de nº 11.886.312/0001-60, referente ao empenho 

de nº 504.007/2022, liquidado através da nota de 

liquidação nº 69/2022, pagamento feito através de 

transferência bancária. 

 

Ipanguaçu/RN, 11 de outubro de 2022. 

Valderedo Bertoldo do Nascimento  
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN 
 
Francisco Tales Alves Praxedes 
Secretário Municipal de Juventude, Esporte e Lazer 
 
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 o Secretário Municipal de 
Agricultura, Pecuária e Pesca 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 
borracharia para concerto dos pneus de alguns veículos 
pesados que são de responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca, de modo a 
garantir que o referido órgão garanta a concretude de 
diversas atividades prestadas a população e que dependem 
do uso de veículos pesados; 

CONSIDERANDO que o pagamento referente ao processo nº 
838/2022, 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 o atendimento às necessidades da secretaria, 
sendo imprescindível, pois visa garantir o conserto de pneus 
de máquinas pesadas, notadamente da Secretaria 
Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca, para o 
fornecedor: A IVANILDO DA SILVA, inscrito sob o CNPJ de nº 
24.444.378/0001-42, referente ao empenho de nº 
930.001/2022, liquidado através da nota de liquidação nº 
149/2022, pagamento feito através de transferência 
bancária. 

Ipanguaçu/RN, 11 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 
 
JOELTON RIBEIRO DA SILVA 
Secretário Municipal de Finanças 
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ATO DE RATIFICAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Ratifico e homologo por este termo, a contratação 
direta por dispensa de licitação nº 71/2022, no uso de 
minhas atribuições legais, com fundamentação no 
inciso II, art.24 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, acolhendo o Parecer Jurídico, 
para que surta os efeitos jurídicos e legais, para 
contratação de empresa especializada na prestação 
de serviço em realização de festa infantil para o dia 
das crianças, junto a pessoa jurídica MAGIA FEST KIDS 
LTDA, inscrito no CNPJ nº 48.010.889/0001-14, no 
valor R$: 17.400,00 (Dezessete mil e quatrocentos 
reais)  em consonância e conformidade com os 
documentos que instruem o processo administrativo. 

 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 
Ipanguaçu/RN, 10 de outubro de 2022. 

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES 
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  (Sem conteúdo). 

LEIS 

(Sem conteúdo). 

INTERESSE PÚBLICO 

  (Sem conteúdo). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

PORTARIAS 
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