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PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

FIs. n."
Proc.n.» 080101/2020

Rubrica

m
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Memorando n.» 082703/2020-SEMUS-PMB

Bacabal/MA, 27 de março de 2020.

Ao
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Prefeitura Municipal de Bacabal/MA

ASSUNTO: Solicitação de informação de disponibilidade orçamentária e rubrica para
realização de despesa da Secretaria Municipal de Saúde.

Venho por meio desta, solicitar a Vossa Senhoria que informe sobre a
disponibilidade orçamentária, bem como a classificação orçamentária/financeira dos
recursos para custeio da despesa referente ao PROCESSO ADMINISTRATIVO n.s
060101/2020, que deu origem ao procedimento licitatórío na modalidade PREGÃO, em
sua forma PRESENCIAL, sob o n.^ 006/2020, do tipo MENOR PREÇO, que teve como
finalidade o REGISTRO DE PREÇOS para Eventual Contratação de Empresa

Especializada na Prestação de Serviços de engenharia civil sob demanda, para
atender as necessidades de serviços continuados de manutenção predial, corretiva,
incluindo, reparos, alterações físicas, recuperação e consertos das instalações,
adaptações/adequações decorrentes de alterações de layouts, com fornecimento de
mão-de-obra e material, nas edifícações da Secretaria Municipal de Saúde do
Município de Bacabal/MA.

O Valor Total para contratação é de R$ 332.048,15 (trezentos e trinta e dois
mil quarenta e oito reais e quinze centavos).

Destaca-se que as informações solicitadas são de extrema importância para
padronizar, em todos os níveis do governo municipal, a terminologia a ser utilizada no
processo de integração entre o planejamento, o orçamento, a execução e o controle,
fornecendo informações mais amplas sobre as programações do governo e de onde virá o
recurso que a ser utilizado para pagamento da despesa.

Para tanto, encaminhamos os autos do processo administrativo acima
identificado.

Na certeza do pronto atendimento a esta solicitação, aproveitamos o ensejo para
reiterar nossos votos de elevado apreço.

Atenciosamente,

J
Municipal de Saúde

PREFEITURA

Rua 15de Novembro. 229 -Centro. Bacabal -MA 65700-000

Telefone: (99) 3621-0533



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

FIs. n.»

Pfoc. n.“ 060101/2020

Rubrica

Memorando n.° 033003/2020-DC-PMB

Ao limo. Sr.
JAMES SOARES DOS SANTOS

Secretàiio Municipal de Saúde

Informo que existe dotação orçamentária para ocorrer com a presente
despesa, Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de
engenharia civil sob demanda, para atender as necessidades de serviços
continuados de manutenção predial, corretiva, incluindo, reparos, alterações
físicas, recuperação e consertos das instalações, adaptações/adequações
decorrentes de alterações de layouts, com fornecimento de mão-de-obra e
material, nas edificações da Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de
Bacabal/MA, conforme abaixo;

02 - PODER EXECUTIVO;
02.17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS;
10.122.0002.1202.0000-AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19;
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica;

02.03 - SECRETARIA DE SAÚDE;
10.122.0002.2021.0000

SECRETARIA;
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica.

MANUT. E COORD. DAS ATIVIDADES DA

Bacabal (MA), 30 de março de 2020.

-o

MARCEI DE SOUSA SILVA
CRC/MA N.° 010333/0-2

Chefe do Departamento de Contabilidade

I PREFEITURA
Rua 15 ae NovemDro. 229 - Centro, Bacabal - MA. 65700-000

Telefone: (99) 3621-0533
0 0
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

1^. ....FIs. n,®

Proc. n.° 060101/2020

Rubrica

DECLARACAO SOBRE ESTIMATIVA DO IMPACTO
ORÇAIVIENTARIO-FINANCEIRO

Declaro, para os fins no inciso I do artigo 16 da Lei Complementar n.° 101 de
04 de Maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, a estimativa de impacto
orçamentário-financeiro da contratação pretendida sobre a previsão de despesas para
0 exercício de 2020 em que ocorrerá a despesa, cujo objeto é a Contratação de
Empresa Especializada na Prestação de Serviços de engenharia civil sob
demanda, para atender as necessidades de serviços continuados de manutenção
predial, corretiva, incluindo, reparos, alterações físicas, recuperação e consertos
das instalações, adaptações/adequações decorrentes de alterações de layouts,
com fornecimento de mão-de-obra e material, nas edificações da Secretaria
Municipal de Saúde do Município de Bacabal/MA, tem indice de comprometimento
orçamentário-financeiro nos elementos de despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços De
Terceiros - Pessoa Jurídica é de 0,102%.

Declaramos ainda, que a referida despesa não causará impacto
orçamentário nos dois exercícios subsequentes.

Bacabal (MA), 30 de março de 2020.

IrcIUS DE SOUSA SILVA
CRC/MA N° 010333/0-2

Chefe do Departamento de Contabilidade

MARCEL

I PREFEITURA
Rua 15 ae Novembro. 229 -Centre. Bacaba) -MA. 65700-000

Telefone; (99) 3Õ21-0533 ● J*
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Fls. n."
Proc. n.» 060101/2020

Rubrica

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
(Inciso II, Art. 16, Lei Complementar n° 101/2000)

Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de engenharia
civil sob demanda, para atender as necessidades de serviços continuados de
manutenção predial, corretiva, incluindo, reparos, alterações físicas,
recuperação e consertos das instalações, adaptações/adequações decorrentes
de alterações de layouts, com fornecimento de mão-de-obra e material, nas
edificações da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bacabal/MA.

OBJETO:

Na qualidade de ordenadora de despesas da Secretaria Municipal de Saúde do
Município de Bacabal - MA, DECLARO, para os efeitos do inciso 11 do artigo 16 da lei
complementar n° 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa acima
especificada possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual
(LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes
Orçamentária (LDO).

Bacabal/MA, 31 de março de 2020.

O sJA
rio Municipapdé SaúdeS(

L PREFEITURA

Rua 15de Novembro, 229 -Centro. Bacabal - MA 65700-000

Telefone' (99) 3621-0533


