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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO

SECRETARIAS DO MUNICiPIO
cNPJ. 01.612.8i0/0001 -12
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SOLICITAÇÁO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Ao
Setor de Contabilidade.
Prefeitura Municipal de Santana do Maranhão/NfA.

Prezado Senhor.

Considerando a necessidade de dar prosseguimento ao processo licitatório na

rnodalidade Pregão Presencial/Eletrônico. cu.jo ob-ieto é REGISTRO DE PREÇOS, PARA
EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO
DE PNEUS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS, LEVES E PESADOS DAS
SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÀO E FI\ANÇAS, EDUCAÇÀO E SAÚDE D()
MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHÃO/M,4.. corn o resultado da Pesquisa de Preços
em mãos e já sabendo o quanto se espera qastar. viernos por intermédio deste. solicitar dc
Vossa Senhoria informações para classiÍicar a ('onta Contábil e a veriÍicação se a despesa
está contida no Plano de Ação- e se há saldo (recurso tinanceiro) para cobrir a despesa do
objeto. cujo valor estimado na pesquisa de prcços e de R$ 666.448,56 (seiscentos e

sessenta e seis mil quatrocentos e quarentâ c oito reais e cinquenta e seis centalos).
Sendo:
Secretaria de Administração e Finanças....... ........ .....RS 337.686,08
Secretaria de Educaçào....... ... RS 198.719,90
Secretaria de Saúde............ . . ... ....R$ 130.0{2,58

Leva-se em conta a necessidade. pois sc trata de uma eventual aquisiçâo de
Pneus e ace.ssórlos. para atender as Secretarias dc Adrninistraçào e Finanças. Educação e

Saúde do município no âmbito das suas atividadcs adm inistrativas.
Razão pela qual necessitamos da previa manifestação sobre a existência dc

recursos orÇamentários para cobertura das despcsas. bcm como a aferição de adequaçâo

orçamentária e financeira conforme art. 16. ll da l-ci Complernentar n. l0l/2000. corn
vistas à deflagração de procedimento licitatório.

Assirn. diante da existência do cr'óclito em rcf-erência- solicitamos ainda que

sejam inlbrmados os elementos da dotaçào orçanrentária. quais sejam exercicio. aÍividâde r:

classiÍicaçâo econômica.
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A indicação dos recursos orçamentários é condição necessária parâ que se

proceda a qualquer licitação que envolva dispêndio de recursos públicos, significando
umâ reserva orçamentária estimâdà que a Administração deva realizar para honrar
os futuros comprom issos assumidos.

Na expectativa da atenção deste Setof. (le atender a nossa solicitação Ílcamos no

aguardo.

A tenciosarnenle

Santana do MaranhãolMA.27 dc janeiro de 2022

Marcos Fab onceição Lima
Sec. dc Ad e Finanças
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