
ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 
Gabinete do Prefeito 
CNPJ. 01612.66710001-08 

MEMORANDO 103/2021/GABINETE 
Fernando Falcão - MA, 21 de dezembro de 2021. 

Assunto: Solicitação de Dotação Orçamentária 

Solicito desse setor, informações sobre existência e disponibilidade de dotação 
orçamentária para pagamento de despesa, que tem como objeto a contratação de 
empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza urbana, coleta, 
transporte, disposição final e gestão de resíduos domiciliares, para atender as 
necessidades do Município de Fernando Falcão - MA, no valor estimado global 
de R$ 1.239.249,12 (um milhão duzentos e trinta e nove mil duzentos e 
quarenta e nove reais e doze centavos), que corresponderá ao exercício de 2022. 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças 
CNPJ. 01.612.66710001-08 

Memorando n°  104/2021. 

Fernando Falcão - MA, 22 de dezembro de 2021 

Assunto: Dotação Orçamentária, visando à contratação de empresa especializada 
para prestação dos serviços de limpeza pública. 

Conforme solicitação expressa de Vossa Sr.' à respeito da Dotação Orçamentária 

para contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza 

urbana, coleta, transporte, disposição final e gestão de resíduos domiciliares, para 

atender as necessidades cio Município de Fernando Falcão - MA, no valor de R$ 

1.239.249,12 (um milhão duzentos e trinta e novo mil duzentos e quarenta e nove 

reais e doze centavos), segue abaixo a D.O. 

UNIDADE 
GESTORA 

PROJETO ATIVIDADE CLASSIFICAÇÃO 
ECONÔMICA 

FONTE DE 
RECURSO 

0209 15452 0504 2058 0000 3.3.90.39.00 0.1.00.1001-001 001 

Declaro ainda que verifiquei na Lei Orçamentária para vigência do exercício do 

ano de 2022, e constatei que a presente despesa está adequada à LOA, sendo 

compatível com a PPA e a [DO. 

Rua Antonio Pereira Santiago, 420 - vila Respiandes - CEP 66964-000 Fernando Falcão - MA. 



ESTADO DO MARANHÃO 
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças 
CNPJ. 01.612.66710001-08 FÉfl,aSÕoFÀL 

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

Objeto: contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de 
limpeza urbana, coleta, transporte, disposição final e gestão de resíduos domiciliares, 
para atender as necessidades do Município de Fernando Falcão - MA. 

Na qualidade de Secretário Municipal de Administração, declaro para os 
efeitos do inciso II do artigo 16 da Lei Complementar n°. 101/2000 - Lei de 
Responsabilidade Fiscal, que a despesa especificada no presente processo, possui 
adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e 
compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LIDO). 

Fernando Falcão - MA, 22 de dezembro de 2021. 

NélioMa - cá Silva 
Secretário PAunicipal de Administração e Finanças 


