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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 insumos de 
videomonitoramento para as praças públicas do município, 
garantindo mais segurança nos referidos locais, ampliando, 
assim, o sistema de videomonitoramento do município; 

CONSIDERANDO que os pagamentos referentes ao 
processo de despesa nº 564/2022 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 
810.001/2022, liquidado através da nota de liquidação nº 
198/2022, pagamento feito através de transferência 
bancária. 

 
 
Ipanguaçu/RN, 04 de novembro de 2022. 

 

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO  
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN 
 
MATEUS EMILSON TAVARES DE LEMOS 
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
 
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 
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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 

453/2022, pagamento feito através de transferência 

bancária. 

Ipanguaçu/RN, 04 de novembro 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 contratação de escritório 

de advocacia especializado na prestação de serviços de 

assessoria e consultoria jurídica para o município de 

Ipanguaçu/RN, garantindo o acompanhamento processual 

junto à instância administrativa e judicial, aos Tribunais 

pátrios e órgãos de fiscalização de controle externo; 

CONSIDERANDO que os pagamentos referentes ao 

processo de despesa nº 0/2021, 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 assessoria e consultoria jurídica, para 

o fornecedor: DIOGENES, MARINHO E DUTRA 

ADVOGADOS, inscrito sob o CNPJ de nº 08.767.120/0001-

20, referente ao empenho de nº 107.003/2022, liquidado 

através da nota de liquidação nº 432/2022, pagamento feito 

através de transferência bancária. 

Ipanguaçu/RN, 04 de  novembro de 2022. 

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO  

Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN 

ROSA MARIA GONZAGA DE SOUZA  

Secretária Municipal de Planejamento, Administração e 
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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 ser primordial a antecipação do respectivo 

pagamento em face da relevância da continuidade dos 

serviços prestados pela empresa G M G DUARTE, os quais 

não podem ser interrompidos, diante da necessidade de 

atende-se as exigências dos Órgãos de Controle da 

Administração Pública Municipal, bem como da 

operacionalidade de toda a parte contábil do município de 

Ipanguaçu; 

CONSIDERANDO que o processo de pagamento nº 

1.016/2021 refere-se à prestação de serviços especializados 

em Assessoria e Consultoria Contábil para atender as 

necessidades da Prefeitura Municipal de Ipanguaçu/RN; 

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 

prestação de serviços especializados em Assessoria e 

Consultoria Contábil, notadamente da Secretaria Municipal 

de Planejamento, Administração e Transportes, em favor do 

fornecedor G M G DUARTE, inscrito sob o CNPJ de nº 

12.999.878/0001-61, referente ao empenho de nº 

103.007/2022, liquidado através da nota de liquidação nº 

454/2022, pagamento feito através de transferência 

bancária. 

Ipanguaçu/RN, 04 de novembro 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 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, assim, 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, 244/2022, 1.560/2022, 1.541/2022 e 0/2022, 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 
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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 

1.011.001/2022 (SEMAPEP), 1.011.001/2022 (SEMPLADT), 

1.011.001/2022 (SEMGAC), 1.011.019/2022 (SEMEC) e 

1.011.003/2022 (SEMOTSU), liquidados através das notas 

de liquidação nº 166/2022, 456/2022, 212/2022, 537/2022 

e 200/2022, respectivamente, pagamentos serão feitos 

através de transferência bancária. 

Ipanguaçu/RN, 04 de novembro 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 
 
GENILO RODRIGUES DOS SANTOS 
Secretário Municipal de Gabinete Civil 
 
ENILDA DE SOUZA BARBALHO 
Secretária Municipal de Educação e Cultura 
 
MATEUS EMILSON TAVARES DE LEMOS 
Secretário Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Urbanos 
 
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 locação de veículo tipo 

pick-up média para atender as necessidades da Secretaria 

Municipal de Planejamento, Administração e Transportes, 

tendo em vista que o município não dispõe de veículos 

próprios suficientes para subsidiar as atividades 

administrativas que necessitam do uso de veículos; 

CONSIDERANDO que os pagamentos referentes ao 

processo de despesa nº 934/2022 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 contratação de serviços de locação de veículo, 

notadamente da Secretaria Municipal de Planejamento, 

Administração e Transportes, para o fornecedor: PROSERN 

COMERCIO E EMPREENDIMENTOS, inscrito sob o CNPJ de 

nº 04.500.540/0001-95, referente ao empenho de nº 

401.002/2022, liquidado através da nota de liquidação nº 

451/2022, pagamento feito através de transferência 

bancária. 

Ipanguaçu/RN, 04 de novembro 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 

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 limpeza de fossas sépticas 

dos prédios públicos e de pessoas em que se encontram em 

estado de vulnerabilidade social do município de 

Ipanguaçu/RN, de modo a garantir a assepsia das fossas, 

promovendo, mormente, ações voltadas ao saneamento 

básico e a limpeza de fossas sépticas; 

CONSIDERANDO que os pagamentos referentes aos 

processos nº 1.009/2021, 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 à 

limpeza adequada das fossas sépticas, notadamente da 

Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e 

Transportes, para o fornecedor: CONSTRUTORA OLIVEIRA 

E MELO LTDA, inscrito sob o CNPJ de nº 14.022.963/0001-

09, referente ao empenho de nº 103.006/2022, liquidado 

através das notas de liquidação nº 452/2022 e 463/2022, 

pagamento feito através de transferência bancária. 

 

Ipanguaçu/RN, 04 de novembro 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 
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DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES 

  (Sem conteúdo). 

LEIS 

(Sem conteúdo). 

INTERESSE PÚBLICO 
  (Sem conteúdo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

PORTARIAS 
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