ANEXO II - Modelo de Ofício de Solicitação de Portaria de Crédito - Contrato

Da: Gerência de Finanças, Infraestrutura e Compras do Centro ....
À: Pró - Reitoria de Planejamento, Orçamentário e Finanças

Assunto: Solicitação e/ou Alteração de Crédito Orçamentário

1.
Objeto: O objeto deverá ser descrito de forma adequada, sucinta e clara, com todas as características
indispensáveis. Deverá ser informado o nº do contrato, o termo aditivo ou apostilamento quando for o caso, o
objeto do contrato, o nome da empresa, o período a que se refere, a unidade gestora e o seu número de
individualização do contrato cadastrado no SIAFI (Anexo IV). Ex: Solicitamos a liberação de Portaria de Crédito
referente ao Contrato nº 13/2021- Serviços de limpeza e conservação predial, firmado com a Soluções, para o
período de 12/05/2021 a 12/05/2022 para SINFRA (153095). IC:0951321
2.
Justificativa: Registrar a justificativa da necessidade da solicitação de crédito orçamentário,
devidamente fundamentada, objetivando subsidiar a aprovação da solicitação, pela autoridade competente. Ex:
Valor solicitado considera os restos a pagar a liquidar, que irá atender até o dia 12/03/2022 e, portanto, diante
da proximidade do período solicitado, pedimos a 11ª parcela mensal do contrato.
3.
Planejamento Orçamentário Anual - POA: O crédito orçamentário solicitado deverá estar previsto no
POA. Neste campo deverá ser informado o código de identificação do planejamento. Este código é constituído
pelo número do objetivo estratégico do PEI 2013-2027 (atualizado no PDI 2019-2023), seguido pelo número do
eixo temático, do nome da unidade de planejamento, do número da ação e, por fim, do título da ação. Além
disso, informar o valor total necessário a ser aberto no exercício para atender ao contrato. Ex: 13.02.SINFRA.01
- Serviços de Manutenção da UFPE.
a.
Dotação a ser solicitada para o Contrato no ano de 2022: R$ 1.650.000,00 (Parcela da dotação da LOA
2022 que será destinada ao Contrato, ou seja, o valor total a ser empenhado no exercício de 2022 para atender
ao contrato, considerando a sua prorrogação).
b.
Valor Total Liberado no exercício: R$ 0,00 (Valor Total de Portarias de Créditos emitidas no ano de 2022)
c.
Saldo: R$ 1.650.000,00 (Saldo = Dotação da LOA 2022 destinada ao Contrato - Valor Total de Portarias
de Créditos emitidas no ano de 2022)
4.
Valor Total da Solicitação: Informar o valor total da solicitação de Portaria de Crédito por natureza de
despesa. Ex: O valor necessário é de R$ 150.000,00, distribuído nas seguintes Naturezas de Despesas:
a.
3390.30 – R$ 100.000,00
b.
3390.39 – R$ 50.000,00

