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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 
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 aquisição de pneus para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Agricultura, Pecuária e Pesca, mormente para atender as 
necessidades do veículo do tipo do trator mahindra em 
razão de o mesmo prestar serviços para o Programa de 
Corte de Terra atendendo aos pequenos produtores e 
agricultores do município, sendo imprescindível para o 
pleno desenvolvimento das atividades da secretaria; 

CONSIDERANDO que o pagamento referente processo nº 
458/2022, 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 Agricultura, 
Pecuária e Pesca, por se tratar de uma despesa referente à 
compra de pneus, junto ao fornecedor: NEIRE D DE 
OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS EIRELI, inscrito sob o CNPJ de 

nº 13.151.333/0001-63, referente ao empenho de nº 
727.001/2022, liquidado através nº 150/2022, pagamento 
feito através de transferência bancária. 

Ipanguaçu/RN, 09  de novembro 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 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 câmeras de 

videomonitoramento para atender as necessidades da 

Unidade Mista de Urgência e Emergência do Município, de 

modo a garantir mais segurança mais o ambiente e para os 

que frequentam o local, garantindo, assim, integração com 

a Central de Videomonitoramento que funciona 24h, todos 

os dias da semana; 

CONSIDERANDO que o pagamento referente ao processo nº 

293/2022, a ser efetuado se trata de despesa inadiável e 

imprescindível, pois, visa assegurar à continuidade dos 

serviços prestados a população ipanguaçuense; 



Página 2 de 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

  09 de novembro de 2022 JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE IPANGUAÇU 
EDIÇÃO Nº 142/2022 

 

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 Saúde, por se tratar 

de uma despesa referente à compra de equipamentos de 

videomonitoramento, junto ao fornecedor: RCC COMERCIO 

DE ELETRONICOS LTDA, inscrito sob o CNPJ de nº 

08.096.586/0001-41, referente ao empenho de nº 

202.004/2022, liquidado através da nota de liquidação nº 

789/2022, pagamento feito através de transferência 

bancária. 

Ipanguaçu/RN, 09 de novembro 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 

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 aquisição de pneus para 

atender as necessidades da Secretaria Municipal de 

Agricultura, Pecuária e Pesca, mormente no tocante a 

garantir a reposição de pneus do trator mahindra, que 

auxilia na prestação de serviços de corte de terra para 

pequenos agricultores e produtores do município; 

CONSIDERANDO que o pagamento referente aos processos 

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; 

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 Agricultura, 

Pecuária e Pesca, por se tratar de uma despesa referente à 

compra de pneus, junto ao fornecedor: NEIRE D DE 

OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS EIRELI, inscrito sob o CNPJ de 

nº 13.151.333/0001-63, referente ao empenho de nº 

808.002/2022, liquidado através da nota de liquidação nº 

141/2022, pagamento feito através de transferência 

bancária. 

Ipanguaçu/RN, 09 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 
 
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 
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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 do tipo 

mini van destinado ao transporte urbano e interurbano de 

pacientes que realizam hemodiálise fora do município, 

garantindo o deslocamento dos munícipes que necessitam 

desse tipo de tratamento médico; 

CONSIDERANDO que os pagamentos referentes ao 

processo de despesa nº 360/2022, a serem 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 locação de veículo, notadamente da Secretaria 

Municipal de Saúde, para o fornecedor: MOURA AUTO 

PEÇAS LTDA, inscrito sob o CNPJ de nº 35.902.830/0001-99, 

referente ao empenho de nº 609.005/2022, liquidado 

através da nota de liquidação nº 918/2022, pagamento feito 

através de transferência bancária. 

 

Ipanguaçu/RN, 09 de novembro 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 prestação de serviços de 

assessoria em saúde, objetivando a operacionalização dos 

programas utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde 

que envolvem a captação de recursos da área de saúde, 

garantindo ao profissional conhecimentos técnicos e 

amplos em Gestão de Saúde Pública; 

CONSIDERANDO que os pagamentos referentes ao 

processo de despesa nº 2.175/2021 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 os serviços de assessoria da saúde, notadamente 

da Secretaria Municipal de Saúde, para o fornecedor: 

ILAIONARIA MÁRCIA PEREIRA DE ARAÚJO, inscrito sob o 

CNPJ de nº 40.410.095/0001-36, referente ao empenho de 

nº 103.006/2022, liquidado através da nota de liquidação 

nº 905/2022pagamento feito através de transferência 

bancária. 

 

Ipanguaçu/RN, 09 de novembro de 2022. 

Valderedo Bertoldo do Nascimento  
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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 

Planejamento, Administração e Transporte 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 

licenciamento, consultoria, instalação, treinamento, 

suporte técnico, manutenção e evolução de sistemas para 

provimento de serviços digitais com aplicativo de 

atendimento ao cidadão e portais digitais para atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento, 

Administração e Transportes, cuja nota fiscal segue em 

anexo; 

CONSIDERANDO que mesmo durante a pandemia do novo 

Coronavírus a Secretaria Municipal de Planejamento, 

Administração e Transportes continuam a desenvolver as 

suas atividades regularmente; 

CONSIDERANDO que os pagamentos referentes ao 

processo de despesa nº 644/2022 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 serviços de software, notadamente 

da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e 

Transportes, para o fornecedor: SOGO TECNOLOGIA E 

SERVIÇOS LTDA, inscrito sob o CNPJ de nº 

29.345.698/0001-69, referente ao empenho de nº 

315.001/2022, liquidado através da nota de liquidação nº 

399/2022, pagamento feito através de transferência 

bancária. 

Ipanguaçu/RN, 09 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). 

(Sem conteúdo). 

INTERESSE PÚBLICO 
  (Sem conteúdo). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

PORTARIAS 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

LEIS 
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