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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 de cestas 
básicas destinadas às Famílias em situação de 
Vulnerabilidade Social do Município de Ipanguaçu/RN; 

CONSIDERANDO que os pagamentos referentes ao 
processo nº 346/2022 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 

802.001/2022, liquidado através da nota de liquidação nº 
165/2022, pagamento feito através de transferência 
bancária. 

Ipanguaçu/RN, 08  de novembro de 2022. 

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO  
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN 
 
MARIA CÍCERA DE FREITAS BERTOLDO 
Secretária Municipal do 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 os serviços 

técnicos de assessoria e consultoria em gestão de frota, 

bem como a implantação, manutenção e gerenciamento de 

métodos de controle da frota do município, de modo 

garantir um melhor controle do abastecimento dos veículos 

que compõem a frota da Prefeitura Municipal de 

Ipanguaçu/RN; 

CONSIDERANDO que o pagamento referente ao processo nº 

1.083/2021 a ser efetuado se trata de despesa inadiável e 

imprescindível, pois visa assegurar os serviços de gestão de 

frota do município; 
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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 dos serviços de gestão de frota, 

notadamente da Secretaria de Planejamento, 

Administração e Esportes para a empresa DUNAS GESTÃO 

DE FROTA, inscrita no CNPJ sob o nº 30.248.766/0001-50, 

referente ao empenho de nº 315.002/2022, liquidado 

através das notas de liquidação nº 427/2022, 428/2022 e 

429/2022, pagamento feito através de transferência 

bancária. 

Ipanguaçu/RN, 08 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 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 a serviços locação de veiculo, 
do tipo micro-ônibus, para garantir o transporte de atletas 
do município para competições esportivas durante o mês 

de julho do ano corrente, garantindo, assim, que os atletas 
possam participar de competições e que a Secretaria 
Municipal de Juventude, Esporte e Lazer possa concretizar 
algumas de suas atividades, mormente as que envolvem a 
garantira do deslocamento de participantes de eventos 
esportivos para as referidas competições; 

CONSIDERANDO que os pagamentos referentes ao 
processo administrativo nº 362/2022 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 locação de veículo, para o fornecedor: 
F G ARAÚJO DE MELO EIRELI, inscrito sob o CNPJ de nº 
17.541.417/0001-64, referente ao empenho de nº 
718.001/2022, liquidado através da nota de liquidação nº 
111/2022, pagamento feito através de transferência 
bancária. 
 
Ipanguaçu/RN, 08  de novembro de 2022. 

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO  
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN 
  
FRANCISCO TALES ALVES PRAXEDES 
Secretário Municipal de Juventude,Esporter,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. 
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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 
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 a serviços locação de veiculo, 
do tipo micro-ônibus, para garantir o transporte de atletas 
do município para competições esportivas durante o mês 
de junho do ano corrente, garantindo, assim, que os atletas 
possam participar de competições e que a Secretaria 
Municipal de Juventude, Esporte e Lazer possa concretizar 
algumas de suas atividades, mormente as que envolvem a 
garantira do deslocamento de participantes de eventos 
esportivos para as referidas competições; 

CONSIDERANDO que os pagamentos referentes ao 
processo administrativo nº 172/2022 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 locação de veículo, para o fornecedor: 
F G ARAÚJO DE MELO EIRELI, inscrito sob o CNPJ de nº 
17.541.417/0001-64, referente ao empenho de nº 
621.001/2022, liquidado através da nota de liquidação nº 
88/2022, pagamento feito através de transferência 
bancária. 
 
Ipanguaçu/RN, 08  de novembro de 2022. 

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO  
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN 
  
FRANCISCO TALES ALVES PRAXEDES 
Secretário Municipal de Juventude,Esporter,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 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 à contratação de serviços 
terceirizados de estruturas para eventos, de modo a 
subsidiar a realização de atividades folclóricas e 
comemorativas, dentre outras expressões culturais 
desenvolvidas no município regularmente, garantindo que 
as manifestações culturais continuem se perpetuando; 

CONSIDERANDO que o pagamento referente processo 
administrativo nº 738/2022, 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 terceirizados de estrutura para eventos, junto ao 
fornecedor: J R DA CUNHA- ME, inscrito sob o CNPJ: 
13.443.673/0001-68, referente ao empenho de nº 
928.001/2022, liquidado através da nota de liquidação nº 
490/2022, pagamento feito através de transferência 
bancária. 
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Ipanguaçu/RN, 08  de novembro 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 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 à contratação de serviços 
terceirizados de estruturas para eventos, de mormente no 
tocante a subsidiar a realização da festa em comemoração 
ao dia das crianças; 

CONSIDERANDO que o pagamento referente processo 
administrativo nº 881/2022, 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 terceirizados de estrutura para eventos, junto ao 
fornecedor: J R DA CUNHA- ME, inscrito sob o CNPJ: 
13.443.673/0001-68, referente ao empenho de nº 
1.011.001/2022, liquidado através da nota de liquidação nº 
528/2022, pagamento feito através de transferência 
bancária. 
 
Ipanguaçu/RN, 08  de novembro 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 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 à contratação de serviços 
terceirizados de estruturas para eventos, de mormente no 
tocante a subsidiar a realização da comemoração do dia dos 
professores da rede municipal de ensino; 

CONSIDERANDO que o pagamento referente processo 
administrativo nº 895/2022, a ser efetuado 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; 

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 terceirizados de estrutura para eventos, junto ao 
fornecedor: J R DA CUNHA- ME, inscrito sob o CNPJ: 
13.443.673/0001-68, referente ao empenho de nº 
1.011.012/2022, liquidado através da nota de liquidação nº 
529/2022, pagamento feito através de transferência 
bancária. 
 
Ipanguaçu/RN, 08  de novembro 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 
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DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES 

  (Sem conteúdo). 

(Sem conteúdo). 

INTERESSE PÚBLICO 
  (Sem conteúdo). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

LEIS 

PORTARIAS 
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