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r kDECLARAÇÃO SOBRE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORCAMENTÁRIQ-

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-fmanceiro da

contratação pretendida sobre a previsão de despesas para o exercício de 2022 em que ocorrerá

a despesa para a Carta Convite n° 001720221 para Contratação de empresa especializada

para o fornecimento de fardamento escolar para atender as necessidades de todas as

unidades da Prefeitura Municipal de s'ão Domingos do Azeitão/MA, tem índice de
comprometimento orçamentário-fmanceiro no

Mat. Distrib. Gratuita, com índice de 48,47%.

elemento de despesa; Ficha 98- 3390.32.00 -

São Domingos do Azeitão, 07 de março de 2022.
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DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Eu, LOURIVAL LEANDRO DOS SANTOS JÚNIOR, no uso de minhas atribuições legais

e em cumprimento às determinações do inciso II do Ait. 16 da Lei Complementar 101 de 04

de maio de 2000, na qualidade de Ordenador de Despesas, DECLARO existir adequação

orçamentária e financeira para atender a necessidade para Contratação de empresa

especializada para o fornecimento de fardamento escolar para atender as necessidades
de todas as unidades da Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão/MA, cujas

despesas serão empenliadas nas Dotações Orçamentárias:

02.04.12.122.02.2.014 — Manut Func da Sec de

CNPJ: 06.085.113/0001-13

Ficha 98- 3390.32.00 - Mat. Distrib. Gratuita

Fonte: 01.00.000000

Educação

As referidas despesas estão adequadas a Lei Orçamentária Anual, compatível com o Plano
Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Atribui-se um custo estimado de R$

132.115,37 (cento e trinta e dois mil, cento e quinze reais e trinta e sete centavos).

São Domingos do Azeitão, 07 de março de 2022.
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