
 

Município de Luzerna 
Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão 
Subsecretaria de Administração, Finanças e Patrimônio 
Setor de Contabilidade 

 
Parecer contábil sobre existência de dotação nº 149/2022 

 
Em atenção ao processo administrativo 115/2022 quanto a existência de dotação 

orçamentária objetivando a realização de Pregão Eletrônico, Registro de Preços (12 meses), destinado 
à aquisição, de forma parcelada, de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de 
Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos 
municipais de Luzerna/SC. 

Tendo em vista as peculiaridades da Ata de Registro de Preço (ARP) 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 da ARP 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, indicando as dotações abaixo: 

 
Ação (s): 
 
02.001.04.122.0200.2.202-Manutenção do Gabinete do Prefeito  
02.008.22.661.0201.2.280-Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e  

Administrativa da ITL -  Incubadora Tecnológica de Luzerna  
02.006.06.182.0202.2.260-Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil  
02.009.08.243.0203.2.290 – Manutenção do Conselho Tutelar  
03.001.04.122.0300.2.302-Manutenção da Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão  
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  
04.002.20.606.0401.2421-Manutenção da Subsecretaria de Agricultura e Meio Ambiente  
05.001.10.301.0500.2.502-Manutenção do bloco da Atenção Básica  
05.001.10.304.0500.2.505-Manutenção da Vigilância Sanitária e Epidemiológica  
06.001.08.244.0601.2.603-Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social  
07.001.12.365.0701.2.704-Manutenção da alimentação escolar - Creche  
07.001.12.365.0701.2.705-Manutenção da alimentação escolar - Pré escola  
07.001.12.361.0701.2.706-Manutenção da alimentação escolar - Fundamental  
07.001.12.365.0701.2.709-Manutenção da Educação - Creche  
07.001.12.365.0701.2.710-Manutenção da Educação - Pré escola  
07.001.12.361.0701.2.711-Manutenção da Educação - Fundamental  
07.001.12.361.0701.2.712-Manutenção do Transporte Escolar - educação básica  
07.002.27.812.0704.2.730-Manutenção da Diretoria de Esportes  
07.003.13.392.0706.2740- Apoio para a Cultura, Turismo e ao Comercio local. 
 
Modalidade de Aplicação (s): 3.3.90. Outras despesas correntes - Aplicações diretas 
 
Fonte (s):   
000 – Recursos Ordinários 



 

Município de Luzerna 
Secretaria de Coordenação de Governo e Gestão 
Subsecretaria de Administração, Finanças e Patrimônio 
Setor de Contabilidade 

 
001 – Receita de impostos e transferências de Impostos - Educação 
002 – Receita de impostos e transferências de Impostos – Saúde 
 
 

Luzerna, 04 de outubro de 2022. 
 
 

 
_________________________ 

Ana Claudia Miotto 
Contadora CRC/SC   

033105/O-4 
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