ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04
!Processo:

.-(Jonca:

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Na qualidade de ordenadores de despesas, declaramos, para os efeitos dos incisos I e II do
artigo 16 da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que a despesa
relativa 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-deobra e material, nos prédios das secretarias de: Educação e Sec. .de Saúde do município de
Bom Lugar/MA, 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), sendo que a mesma não ultrapassará os limites estabelecidos para o
exercício financeiro de 2021.
Prefeitura Municipal de Bom Lugar, Estado do Maranhão, 06 de abril de 2021.
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orocesso:
•

DECLARAÇÃO SOBRE ESTIMATIVA DO IMPACTO
ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA

Declaro, para os devidos 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 orçamentárioFinanceiro da contratação pretendida sobre a previsão de despesas para o exercício de 2021,
em que ocorrerá a despesa do objeto da Licitação, cujo objeto é Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de engenharia civil sob demanda, para atender as
necessidades de serviços continuados de manutenção predial, conetiva, incluindo, reparos,
alterações físicas, recuperação e consertos das instalações, adaptações/adequações decorrentes
de alterações de layouts, com fornecimento de mão-de-obra e material, nos prédios das
secretarias de: Educação e Sec. de Saúde do município de Bom Lugar/MA. tem índice de
4,3% de comprometimento orçamentário-financeiro para a Sec. de Saúde e de 2,1% de
comprometimento orçamentário financeiro para a Sec. de Educação, no elemento de despesa
4.4.90.51.00 — Obras e Instalações.
Prefeitura Municipal de Bom Lugar, Estado do Maranhão, 06 de abril de 2021.

VALCION 1 POUSA SILVA
Secretáf
cipal de Saúde
' .91.403-34
CP

)

&JIA&ufilvtiamig)

MARI ENE MOURA MIRANDA
Secretária Municipal de Educação
CPF n° 498.951.683-49

Email: municipiobomlugar@gmail.com - site: bomlugar.ma.gov.br

