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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 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, garantindo a preparação de alimentos para 
suprimento das necessidades dos que laboram no local; 

CONSIDERANDO que os pagamentos referentes ao 
processo de despesa nº 739/2022, 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; 

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: T P S DO NASCIMENTO, inscrito sob o CNPJ de 
nº 17.642.145/0001-99, referente ao empenho de nº 

930.002/2022, liquidado através da nota de liquidação nº 
900/2022, pagamento feito através de transferência 
bancária. 

Ipanguaçu/RN, 20 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 materiais de 
construção para atender as necessidades das Unidades 
Básicas de Saúde do município para realização de 
manutenção dos referidos imóveis, tendo em vista que 
fenômenos climáticos são causadores de avarias nas 
instalações físico e estruturais dessas edificações, 
necessitando, assim, passar periodicamente por serviços de 
manutenção e conservação, de modo a conservar o bom 
estado dos imóveis; 

CONSIDERANDO que ao pagamento referente ao processo 
administrativo nº 800/2022, a serem efetuados se trata de 
despesa inadiável e imprescindível, pois, visa assegurar à 
continuidade dos serviços prestados a população 
ipanguaçuense; 
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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 continuidade dos serviços prestados a 
população ipanguaçuense, mormente nas ações que 
envolvem o uso de materiais de construção, para o 
fornecedor: B TRINDADE DANTAS - ME, inscrito sob o CNPJ 
de nº 27.677.233/0001-80, referente ao empenho de nº 
916.003/2022, liquidado através da nota de liquidação nº 
859/2022, pagamento feito através de transferência 
bancária. 

Ipanguaçu/RN, 20 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 materiais de 
construção para atender as necessidades das Unidades 
Básicas de Saúde – UBSs do município para realização de 
manutenção dos referidos imóveis, tendo em vista que 

fenômenos climáticos são causadores de avarias nas 
instalações físico e estruturais dessas edificações, 
necessitando, assim, passar periodicamente por serviços de 
manutenção e conservação, de modo a conservar o bom 
estado desses imóveis; 

CONSIDERANDO que ao pagamento referente ao processo 
administrativo nº 814/2022, 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 continuidade dos serviços prestados a 
população ipanguaçuense, mormente nas ações que 
envolvem o uso de materiais de construção, para o 
fornecedor: B TRINDADE DANTAS - ME, inscrito sob o CNPJ 
de nº 27.677.233/0001-80, referente ao empenho de nº 
916.005/2022, liquidado através da nota de liquidação nº 
861/2022, pagamento feito através de transferência 
bancária. 

Ipanguaçu/RN, 20 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. 
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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 manutenção preventiva e 
corretiva com reposição de peças em máquina pesada, de 
modo a garantir que a Secretaria Municipal de Agricultura, 
Pecuária e Pesca possa continuar a desenvolver as suas 
atividades que envolvem o uso de veículos pesados, 
incluindo – mormente – a recuperação de estradas vicinais 
do município; 

CONSIDERANDO que o pagamento referente ao processo 
administrativo nº 655/2022 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 manutenção em máquina pesada, 
para o fornecedor: SANTOS E ALVES EMPREENDIMENTOS 
LTDA – ME, inscrito sob o CNPJ de nº 28.648.280/0001-68, 
referente ao empenho de nº 831.001/2022, liquidado 
através da nota de liquidação nº 132/2022, pagamento feito 
através de transferência bancária. 

Ipanguaçu/RN, 20 de outubro de 2022. 

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO  

Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN 

 

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 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 materiais de 
limpeza, higiene, copa e cozinha para suprir prontamente as 
necessidades das diversas unidades administrativas da 
Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN com qualidade e 
economia para o desenvolvimento de suas atividades 
funcionais, proporcionando a manutenção dos ambientes, 
mantendo-os limpos e higienizados, promovendo conforto 
e segurança aos servidores e usuários que necessitam 
diariamente dos serviços oferecidos pelo município; 

CONSIDERANDO que o pagamento referente ao processo 
de despesa nº 556/2022 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 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, para o 
fornecedor: FF COMERCIO E SERVICOS, inscrito sob o CNPJ 
de nº 28.910.694/0001-13, referente ao empenho de nº 
913.001/2022, liquidados através da nota de liquidação nº 
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424/2022, pagamento feito através de transferência 
bancária. 
 
Ipanguaçu/RN, 20 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 

Transporte 

 

JOELTON RIBEIRO DA SILVA 

Secretário Municipal de Finanças 
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DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES 

  (Sem conteúdo). 

LEIS 

(Sem conteúdo). 

INTERESSE PÚBLICO 

  (Sem conteúdo). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

PORTARIAS 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
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