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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 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 aquisição de gêneros 
alimentícios, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, 
mormente no tocante a garantir o fornecimento do lanche 
dos idosos que participam do Grupo de Convivência da 
melhor Idade, sob responsabilidade da referida Secretaria; 

CONSIDERANDO que os pagamentos referentes ao 
processo nº 711/2022 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 aquisição de gêneros alimentícios, 
notadamente da Secretaria Municipal de Trabalho, 
Habitação e Assistência Social, para o fornecedor: T. P. S. DO 
NASCIMENTO ME, inscrito sob o CNPJ de nº 
17.642.145/0001-99, referente ao empenho de nº 
908.002/2022, liquidado através da nota de liquidação nº 

357/2022, pagamento feito através de transferência 
bancária. 

Ipanguaçu/RN, 13 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 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 transmissão das sessões de 
licitação da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN, de 
modo a promover mais transparência aos certames 
públicos realizados no âmbito do município; 

CONSIDERANDO que os pagamentos referentes ao 
processo de despesa nº 534/2022, 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 
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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 serviços de transmissão de sessão de licitação, 
para o fornecedor: FAGNER HYURI QUEIROZ MALAQUIAS, 
inscrito sob o CNPJ de nº 26.708.039/0001-51, referente ao 
empenho de nº 810.002/2022, liquidado através da nota de 
liquidação nº 345/2022, pagamento feito através de 
transferência bancária. 
 
Ipanguaçu/RN, 13 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 
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 transmissão das sessões de 
licitação da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN, de 
modo a promover mais transparência aos certames 
públicos realizados no âmbito do município; 

CONSIDERANDO que os pagamentos referentes ao 
processo de despesa nº 610/2022, 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 serviços de transmissão de sessão de licitação, 
para o fornecedor: FAGNER HYURI QUEIROZ MALAQUIAS, 
inscrito sob o CNPJ de nº 26.708.039/0001-51, referente ao 
empenho de nº 815.002/2022, liquidado através da nota de 
liquidação nº 397/2022, pagamento feito através de 
transferência bancária. 
 
Ipanguaçu/RN, 13 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 Educação 
e Cultura 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 reforma e 
recuperação no prédio que abriga a Sede da Secretaria de 
Educação e Cultura, tendo em vista que o mesmo encontra-
se com várias avarias em sua estrutura, sendo 
imprescindível a reparação para correção das anomalias 
construtivas identificadas, de modo a trazer mais segurança 
para os que laboram e frequentam o local; 
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CONSIDERANDO que o pagamento referente processo 
administrativo nº 901/2022, 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 Educação e Cultura, 
por se tratar de uma despesa referente à contratação de 
serviços de reforma e recuperação do prédio da sede da 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, junto ao 
fornecedor: ALBIMAC, inscrito sob o CNPJ: 
28.851.516/0001-69, referente ao empenho de nº 
1.006.001/2022, liquidado através da nota de liquidação nº 
506/2022, pagamento feito através de transferência 
bancária. 
 
Ipanguaçu/RN, 13 de outubro de 2022. 

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO  
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN 
 
ENILDA DE SOUZA BARBALHO  
Secretária Municipal de Educação e Cultura 
 
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 locação de veículo para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de 

Trabalho, Habitação e Assistência Social, em razão de o 
referido órgão não dispor de veículos próprios em 
quantidade suficiente para suprir as demandas da referida 
secretaria que envolvem o uso de automóveis, sendo, desse 
modo, imprescindível o uso de veículos locados; 

CONSIDERANDO que os pagamentos referentes aos 
processos nº 652/2022, 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 à 
necessidade de se assegurar a continuidade da prestação 
dos serviços públicos, notadamente no que se refere à 
locação de veiculo para o fornecedor: MASTER LOCACOES 
LTDA, inscrito sob o CNPJ de nº 07.656.489/0001-01, 
referente ao empenho de nº 826.001/2022, liquidado 
através da nota de liquidação nº 367/2022, pagamentos a 
serem feitos através de transferências bancária. 

Ipanguaçu/RN, 13 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 
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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 ao abastecimento dos 

veículos da frota da Secretaria Municipal de Juventude, 

Esporte e Lazer de Ipanguaçu/RN garantindo que os 

veículos possam deslocar-se, auxiliando nas mais diversas 

áreas de atuação do referido órgão e que demandam o uso 

de automóveis; 

CONSIDERANDO que o pagamento referente ao processo 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 

assegurar o abastecimento dos veículos, para o fornecedor: 

POSTO IPANGUAÇUENSE, inscrito sob o CNPJ de nº 

17.496.646/0001-04, referente ao empenho de nº 

913.001/2022, liquidado através da nota de liquidação nº 

101/2022, pagamentos serão feitos através de 

transferência bancária. 

Ipanguaçu/RN, 13 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 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 ao abastecimento dos 

veículos da frota da Secretaria Municipal de Trabalho, 

Habitação e Assistência Social de Ipanguaçu/RN garantindo 

que os veículos possam deslocar-se, auxiliando nas mais 

diversas áreas de atuação do referido órgão e que 

demandam o uso de automóveis;  

CONSIDERANDO que o pagamento referente ao processo 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 

assegurar o abastecimento dos veículos, para o fornecedor: 

POSTO IPANGUAÇUENSE, inscrito sob o CNPJ de nº 

17.496.646/0001-04, referente ao empenho de nº 

913.002/2022, liquidado através da nota de liquidação nº 

366/2022, pagamentos serão feitos através de 

transferência bancária. 

Ipanguaçu/RN, 13 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 
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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. 

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 

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 1.233/2022 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: RICARDO MARQUES ALVES, inscrito sob o CNPJ 

de nº 15.053.338/0001-89, referente ao empenho de nº 

504.003/2022, liquidado através da nota de liquidação nº 

67/2022, 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 
 

 
 

PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA, Nº 398/2022-GC, DE 
22 DE SETEMBRO DE 2022. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE IPANGUAÇU, ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE, no uso 

de suas atribuições legais e; 

CONSIDERANDO o previsto no art. 51 da Lei 

Complementar Municipal nº 079/2008, no que tange a 

concessão de diárias aos servidores, que a serviço, 

afastam-se da sede em caráter eventual ou transitório 

para outro ponto do território nacional e; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 5º e no Anexo Único 

do Decreto Executivo Municipal nº 75/2021, que dispõe 

sobre a concessão de diárias; 

RESOLVE: 

 
Art. 1º - CONCEDER o pagamento de 01(uma) diária para 

o servidor ANTONIO MARCOS FERNANDES, portador do 

CPF: 039.788.104-50, matrícula funcional nº 6724, 

ocupante cargo coordenador da vigilância sanitária, 

Lotada na Secretaria Municipal de Saúde, ao preço 

unitário de R$ 187,50 (cento e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), totalizando o valor de R$ 187,50 

(cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), para 

custear despesas com alimentação e locomoção urbana, 

com o objetivo Participar da 1ª REUNIÃO TEMÁTICA 

2022: DESAFIOS DA GESTÃO MUNICIPAL: 

ORGANIZAÇÃO E FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO 

ESPECIALIZADA. 

No período de 21/09/2022 a 22/09/2022. 

PORTARIAS 
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Art. 2º - Os valores deverão ser depositados em conta 

bancária do titular de acordo com os dados cadastrais. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

 
Secretaria Municipal do Gabinete Civil, em 22 de 

setembro de 2022. 
 
VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO 
Prefeito Municipal 
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DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES 

  (Sem conteúdo). 

LEIS 

(Sem conteúdo). 

INTERESSE PÚBLICO 

  (Sem conteúdo). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
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