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De:  Ana Claudia Miotto 
 Setor de Contabilidade 
 

Para:  Debora Tais Menlak 
Setor de Licitações 

 
 

 
Parecer Contábil sobre existência de dotação nº 018/2021 

 

 

 Em atenção ao processo administrativo nº 015/2021 PML, do Setor de Licitações 

sobre a existência de recursos orçamentários, objetivando a realização do Pregão, Registro de 

Preços, 12 meses, destinado à aquisição de recipientes (lixeiras) para acomodar lixo orgânico e 

reciclável no município de Luzerna. 

Tendo em vista as peculiaridades que o Sistema de Registro de Preço (SRP) 

possui, ou seja, um registro formal de preços relativos à prestação de serviços e 

aquisição de bens para contratações futuras (art. 2º, II, Decreto nº 7892/13), e que tal 

procedimento licitatório não exige o bloqueio de recursos orçamentários (Decreto nº 

7892/13, art. 7º, §2). 

Considerando estas e demais peculiaridades do SRP caberá a cada Solicitante de 

Compra que utilizar-se do presente processo licitatório verificar a existência de dotação 

orçamentária no momento da Solicitação da prestação de serviços e/ou aquisição de bens ao 

Setor de Compras, pois tal prerrogativa é necessária quando diante de processo licitatório na 

modalidade pregão presencial tipo registro de preço. 

Ante ao exposto, este Setor de Contabilidade indica a(s) seguinte(s) dotações 

orçamentárias:  

 

Ação (s):   

04.006.15.451.0400.2.406-Manutenção dos serviços na área urbana  

04.007.15.782.0400.2.407-Manutenção dos serviços da área rural  

 

Modalidade de Aplicação (s):  3.3.90. Outras despesas correntes - Aplicações diretas  

 

Fonte (s):  000 – Recursos Ordinários 
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A fim de aperfeiçoar os recursos financeiros e manter a correta classificação 

orçamentária da despesa, o objeto desta licitação pode ser adquirido em outras fontes de 

recursos, além dos descritas sem a necessidade de apostilamento. 

Para fins de lançamento do processo licitatório no sistema de informática do 

Município, o Setor de Contabilidade indica a título exemplificativo, não exaustivo:  

Despesa: 77 

Elemento: 3.3.90. 30.19 - material de acondicionamento e embalagem  

 

 

 

Sem mais, aproveito para renovar os protestos da minha estima e consideração. 

  

 

 Luzerna, 25 de fevereiro de 2021 

 

 

_________________________ 

Ana Claudia Miotto 

Contadora Municipal 

CRC/SC 033105/O-4 
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