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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 manutenção preventiva e 
corretiva em máquina pesada do tipo Patrol, 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 654/2022 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 826.001/2022, liquidado 
através da nota de liquidação nº 143/2022, pagamento feito 
através de transferência bancária 

Ipanguaçu/RN, 11  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 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 locação de veículo para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Agricultura, Pecuária e Pesca, tendo em vista que o referido 
órgão não dispõe de veículos próprios suficientes para 
atender as demandas desenvolvidas pelo mesmo, sendo, 
assim, imprescindível a locação de automóvel para auxiliar 
no desenvolvimento de suas atividades; 

CONSIDERANDO que o pagamento referente aos processos 
nº 900/2022, 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; 

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 
locação de veículo, junto ao fornecedor: JUDSON BARBOSA 
PEREIRA ME, inscrito sob o CNPJ de nº 33.592.176/0001-39, 
referente ao empenho de nº 1.021.002/2022, liquidado 
através da nota de liquidação nº 164/2022, pagamento feito 
através de transferência bancária. 

Ipanguaçu/RN, 11  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 manutenção veicular para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, 
mormente para subsidiar a manutenção de veículo que 
compõe a frota da referida Secretaria, garantindo, assim, 
mais segurança para os usuários e motoristas; 

CONSIDERANDO que o pagamento referente ao processo 
de despesa nº 1.000/2022, a ser efetuado 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 a serviços de manutenção veicular, notadamente 
da Secretaria Municipal de Saúde, para o fornecedor: 
SANTOS E ALVES EMPREENDIMENTOS, inscrito sob o CNPJ 
de nº 28.648.280/0001-68, referente ao empenho de nº 
1.021.005/2022, liquidado através da nota de liquidação nº 
951/2022, pagamento feito através de transferência 
bancária. 

Ipanguaçu/RN, 11  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, 
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CONSIDERANDO a necessidade de se assegurar a 
continuidade da prestação dos serviços públicos, 
notadamente no que se refere à aquisição de peças veicular 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde, mormente para subsidiar a manutenção de veículo 
do tipo Moby, que trafega diariamente com profissionais 
das unidades básicas de saúde do município de 
Ipanguaçu/RN, garantindo, assim, mais segurança para os 
usuários e motoristas; 

CONSIDERANDO que o pagamento referente ao processo 
de despesa nº 1.001/2022, a ser efetuado 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 a compra de peças veicular, notadamente da 
Secretaria Municipal de Saúde, para o fornecedor: SANTOS 
E ALVES EMPREENDIMENTOS, inscrito sob o CNPJ de nº 
28.648.280/0001-68, referente ao empenho de nº 
1.021.003/2022, liquidado através da nota de liquidação nº 
949/2022, pagamento feito através de transferência 
bancária. 

Ipanguaçu/RN, 11  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 manutenção veicular para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, 
mormente para subsidiar a manutenção de veículo do tipo 
Moby, que trafega diariamente com profissionais das 
unidades básicas de saúde do município de Ipanguaçu/RN, 
garantindo, assim, mais segurança para os usuários e 
motoristas; 

CONSIDERANDO que o pagamento referente ao processo 
de despesa nº 1.002/2022, a ser efetuado 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 a serviços de manutenção veicular, notadamente 
da Secretaria Municipal de Saúde, para o fornecedor: 
SANTOS E ALVES EMPREENDIMENTOS, inscrito sob o CNPJ 
de nº 28.648.280/0001-68, referente ao empenho de nº 
1.021.018/2022, liquidado através da nota de liquidação nº 
948/2022, pagamento feito através de transferência 
bancária. 
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Ipanguaçu/RN, 11  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 aquisição de peças veicular 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde, mormente para subsidiar a manutenção de veículo 
do tipo ambulância que compõe a frota da referida 
Secretaria, garantindo, assim, mais segurança para os 
usuários e motoristas; 

CONSIDERANDO que o pagamento referente ao processo 
de despesa nº 951/2022, a ser efetuado 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 a compra de peças veicular, notadamente da 
Secretaria Municipal de Saúde, para o fornecedor: SANTOS 
E ALVES EMPREENDIMENTOS, inscrito sob o CNPJ de nº 
28.648.280/0001-68, referente ao empenho de nº 
1.024.001/2022, liquidado através da nota de liquidação nº 
950/2022, pagamento feito através de transferência 
bancária. 

Ipanguaçu/RN, 11  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 aquisição de peças veicular 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde, mormente para subsidiar a manutenção de veículo 
que compõe a frota da referida Secretaria, garantindo, 
assim, mais segurança para o usuários e motoristas; 

CONSIDERANDO que o pagamento referente ao processo 
de despesa nº 1.003/2022, a ser efetuado 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; 
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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 aquisição de peças veicular, notadamente da 
Secretaria Municipal de Saúde, para o fornecedor: SANTOS 
E ALVES EMPREENDIMENTOS, inscrito sob o CNPJ de nº 
28.648.280/0001-68, referente ao empenho de nº 
1.024.003/2022, liquidado através da nota de liquidação nº 
965/2022, pagamento feito através de transferência 
bancária. 

Ipanguaçu/RN, 11  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 manutenção veicular para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, 
mormente para subsidiar a manutenção de veículo do tipo 
ambulância que compõe a frota da referida Secretaria, 

garantindo, assim, mais segurança para os usuários e 
motoristas; 

CONSIDERANDO que o pagamento referente ao processo 
de despesa nº 952/2022, a ser efetuado 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 serviços de manutenção veicular, notadamente 
da Secretaria Municipal de Saúde, para o fornecedor: 
SANTOS E ALVES EMPREENDIMENTOS, inscrito sob o CNPJ 
de nº 28.648.280/0001-68, referente ao empenho de nº 
1.019.004/2022, liquidado através da nota de liquidação nº 
959/2022, pagamento feito através de transferência 
bancária. 

Ipanguaçu/RN, 11  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 
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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 peças veicular 
para máquina pesada, de modo atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca, 
principalmente no desenvolvimento de atividades que 
demandam o uso de veículo pesado, além de, assim, manter 
o veículo em plenas condições de funcionamento e 
conservação; 

CONSIDERANDO que o pagamento referente ao processo nº 
1.017/2022 a ser efetuado se trata de despesa inadiável e 
imprescindível, pois, visa assegurar à continuidade dos 
serviços prestados a população ipanguaçuense 
principalmente em ações envolvendo o uso de veículos 
pesados para atendimento das demandas da Secretaria 
Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca; 

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 peças para máquina pesada, 
notadamente da Secretaria Municipal de Agricultura, 
Pecuária e Pesca, 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 
1.024.004/2022, liquidado através da nota de liquidação nº 
167/2022, pagamento feito através de transferência 
bancária. 

Ipanguaçu/RN, 11  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 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 em máquina pesada, de modo atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, 
Pecuária e Pesca, principalmente no desenvolvimento de 
atividades que demandam o uso de veículo pesado, além 
de, assim, manter o veículo em plenas condições de 
funcionamento e conservação; 

CONSIDERANDO que o pagamento referente ao processo nº 
1.016/2022 a ser efetuado se trata de despesa inadiável e 
imprescindível, pois, visa assegurar à continuidade dos 
serviços prestados a população ipanguaçuense 
principalmente em ações envolvendo o uso de veículos 
pesados para atendimento das demandas da Secretaria 
Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca; 

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, 
notadamente da Secretaria Municipal de Agricultura, 
Pecuária e Pesca, para o fornecedor: SANTOS E ALVES 
EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, inscrito sob o CNPJ de nº 
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28.648.280/0001-68, referente ao empenho de nº 
1.031.001/2022, liquidado através da nota de liquidação nº 
170/2022, pagamento feito através de transferência 
bancária. 

Ipanguaçu/RN, 11  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 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 peças veicular 
para máquina pesada, de modo atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca, 
principalmente no desenvolvimento de atividades que 
demandam o uso de veículo pesado, além de, assim, manter 
o veículo em plenas condições de funcionamento e 
conservação; 

CONSIDERANDO que o pagamento referente ao processo nº 
945/2022 a ser efetuado se trata de despesa inadiável e 
imprescindível, pois, visa assegurar à continuidade dos 
serviços prestados a população ipanguaçuense 
principalmente em ações envolvendo o uso de veículos 
pesados para atendimento das demandas da Secretaria 
Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca; 

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 peças para máquina pesada, 
notadamente da Secretaria Municipal de Agricultura, 
Pecuária e Pesca, 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 
1.101.001/2022, liquidado através da nota de liquidação nº 
173/2022, pagamento feito através de transferência 
bancária. 

Ipanguaçu/RN, 11  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 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 artista 
musical/banda de modo a garantir a nutrição de atividades 
folclóricas e comemorativas, dentre outras expressões 
culturais desenvolvidas no município; 

CONSIDERANDO que o pagamento referente processo 
administrativo nº 532/2022, a ser efetuado se trata de 
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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 
artista musical, junto ao fornecedor: FRANCISCO ADRIANO 
DO NASCIMENTO, inscrito sob o CPF: 016.928.894-35, 
referente ao empenho de nº 919.009/2022, liquidado 
através da nota de liquidação nº 491/2022, pagamento feito 
através de transferência bancária. 
 
Ipanguaçu/RN, 11  de novembro de 2022. 

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO  
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN 
 
ENILDA DE SOUZA BARBALHO 
Secretaria 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 
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 refeições que 
visa subsidiar a alimentação dos funcionários que não 
podem deixar seu postos de trabalhos, seja porque estão 
submetidos a regime de plantão ou porque estão 
desenvolvendo suas atividades na zona rural e não podem 
deslocar-se para suas residências durante o horário de 
almoço, sendo necessário - assim - o fornecimento 
de refeições para os mesmos; 

CONSIDERANDO que os pagamentos referentes ao 
processo administrativo nº 716/2022 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 refeições, notadamente da 
Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e 
Transportes, para o fornecedor: FRANCISCO ANTONIO DE 
SOUZA, inscrito sob o CNPJ de nº 15.187.969/0001-90, 
referente ao empenho de nº 1.006.001/2022, liquidado 
através da nota de liquidação nº 422/2022, 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). 
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CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
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