GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PIAUÍ

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE DESPESA
Processo nº 00002.011768/2021-21
Nº: 351/ 2022 - SEADPREV-PI/SGACG/DUAF/GPS
Gerência de Planejamento e Serviços - SEADPREV-PI
Na qualidade de ordenador de despesas do(a)SEADPREV, UG 21101, declaro que a despesa prevista está adequada à Lei
nº 8.666/93, portanto incluída no Plano Plurianual – PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e na Lei Orçamentária Anual – LOA.
A despesa prevista preenche os requisitos exigidos pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000,
especialmente quanto às normas dos artigos 16º e 17º, o impacto orçamentário-financeiro não ultrapassará os dois exercícios
subsequentes (se o impacto ultrapassar dois exercícios subsequentes deverão ser observados todos os aspectos relativos às despesas
de duração continuada.
Informamos que a despesa prevista se refere à contratação de empresa para prestação de serviço de
engenharia para manutenção predial do Espaço da Cidadania em Bom Jesus/PI, com fornecimento de material, mão de obra,
ferramentas e todos os equipamentos necessários à perfeita realização dos serviços, cujo valor do impacto no exercício vigente é de
R$ 121.867,72 conforme classificação orçamentária e financeira abaixo:
Classificação Institucional:

Classificação Funcional:

1.

Órgão Orçamentário:

2

1

1.

Função:

0

4

2.

Unidade Orçamentária:

1

0 1

2.

Subfunção:

1

2 2

Natureza da Despesa

3

3 9 0 3 9

Estrutura Programática:
1.

Programa:

0 0 1 0

Subelemento:

6 0

2.

Ação (Proj/Ativ/Op.Esp.):

2

Fonte de Recursos:

0

8 7 6

1 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Declaro a existência de saldo orçamentário disponível e suficiente para o empenho da despesa prevista, considerando o comprometimento
do saldo apresentado com outras despesas já existentes e novos processos em andamento.
Declaro, ainda, que os valores do impacto orçamentário-financeiro que ultrapassam o exercício de 2021, serão incluídos nos valores de
despesas do órgão que irão compor a LDO e a LOA para o exercício subsequente.
Seguem informações relativas ao saldo orçamentário/financeiro:
1. Saldo de Dotação Orçamentária Inicial (LOA) (A): R$ 3.430.000,00
2. Alterações LOA (B): R$
3. Valores incluindo em Nota de Reserva(C):R$ 3.269.133,33
4. Valores já empenhados na referida classificação (D):R$ 1.034.899,80
5. Saldo em Nota de Reserva (E):R$ 2.234.233,53
6. Saldo Orçamentário Disponível (F): =A – C + ou – Alterações LOA): R$ 160.866,67
7. Valores comprometidos com outras despesas vigentes e em andamento(no exercício) (E): R$ 0,00
8. Saldo de Dotação Orçamentária disponível para novas contratações (F = D – E): R$ 160.866,67
9. Valor do impacto da nova contratação (no exercício) (F): R$ 121.867,72
10. Valor do impacto da nova contratação (no exercício seguinte):R$ 0,00.
OBS: Alterações LOA (adições ou reduções) correspondentes aos créditos adicionais (especiais, extraordinários e suplementares),
remanejamentos ou quaisquer outras alterações que possam afetar o saldo inicial da LOA, adicionando-o ou reduzindo-o.
Documento assinado eletronicamente por ALDENIR FONSECA VIANA - Matr.0000629-7, Gerente, em 04/04/2022, às 13:04,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3921561 e o código CRC B9A7B255.

Referência: Caso responda este Documento, indicar expressamente o Processo nº 00002.011768/2021-21

SEI nº 3921561

