
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Ofício Circular nO22/2014/SGAlGABIN - (ADA 06-14-0013599)

Rio Branco, 20 de ago~to de 2014.

Aos Senhores

Secretário (a), Presidente, Diretor (a) Geral, Superintende

Assunto: Declaração de adequação orçamentária - IN CONJUNTA SGAlPGElCGE
001/2014.

Senhor (a) Secretário (a), Presidente, Diretor (a) Geral, Superintendente,

1. Considerando o disposto no art. 1°, inciso V da Instrução Normativa
Conjunta n.O001/2014/SGAlPGE/CGE que estabelece a declaração demonstrando
adequação orçamentária como documento obrigatório que comporá os pedidos de
licitações dirigidos à Secretaria de Estado da Gestão Administrativa - SGAlSecretaria
Adjunta de Compras e Licitações - SELlC, encaminhamos anexo modelo de documento
a ser adotado por essa instituição para cumprimento do estabelecido.

2. Por oportuno, ressaltamos que o documento em questão constará como
obrigatório quando da execução de tal procedimento na ferramenta tecnológica Gestão
de. Recursos. Públicos - GRP, módulo "Disponibilidade Orçamentária", cabendo ao
usuário anexá-lo ao Sistema em seu formato eletrônico. . .
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:: :. ' Atenciosamente,
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Francisco Armando de Figueir" o Melo
Secretário de Estado da Gest Administrativa



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Processo Administrativo ne: (incluir número/ano do processo)
Modalidade Licitatória: (incluir o tipo de modalidade licitatória adotada)
Objeto: (descrever o objeto a ser licitado/contratado conforme termo de Referência/Projeto
Básico)

Eu, nome completo do declarante, Cargo/Função que ocupa, no uso de
minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações da Lei Complementar Federal ne
101, de 04 de maio de 2000, e da Lei Federal ne 8.666, de 21 de junho de 1993, que exigem a
indicação da dotação orçamentari3 para !'""'l2lização da despesa púb!ica, DECLARO existir
disponibilidade orçamentária para atender ao presente objeto, cujo gasto estima-se no valor de
R$ 30.086,50 (trinta mil e oitenta e seis reais e cinquenta centavos) a ser empenhado, conforme
quadro abaixo:

Cód.Órgáo/ Programa de Elemento de Fonte de Valor
Unidade ExecUtora Trabalho Desoesa Recurso Estimado

448/001". 4124112317320000 4490390000 100 R$ 5.086,50
448/001 4124112317320000 4490390000 500 R$ 25.000,00

TOTAL R$ 30.086,50

A referida despesa está adequada à Lei Federal nº 8.666/1993 e ao
Orçamento-Programa do Exercício de 2014, está incluída no Plano Plurianual 2012/2015, na Lei
de Di~etrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual do corrente ano.

f
Rio Branco, AC, 19 de agosto de 2014.

Nome do Ordenador da Despesa ou seu Substituto
Portaria de nomeação e/ou fundamento legal
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