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ESTADO DO M ARANHÃO  
CÂM ARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

Ao Exo. Sr.
HEYDER JOHHN DE MENDONÇA AYRES 
Contador desta Casa Legislativa

Senhor Contador,

Solicito de V. Senhoria, informações sobre a existência de disponibilidade 
orçamentária para custeio da despesa referente a Prestação de serviços técnicos de 
manutenção -  adaptativa, corretiva, evolutiva e preventiva e suporte mensal do Portal 
Oficial do Legislativo de Imperatriz, com visitas técnicas presencial, semanais e 
capacitação continuada, com Hospedagem Sistemas de Gerenciamento de conteúdo e 
Base de Dados com sistema de backup em duas camada de segurança, Sistema de 
Migração de Dados de Licitações e Contratos do sistema de acompanhamento de 
contratação pública, para o portal da transparência da câmara, Diário oficial eletrônico, 
com sistema de publicação eletrônico e gerenciamento de publicação de forma eletrônica 
e de forma seqüencial das edição com autenticação reconhecida pelo ICP-Brasil, e 
sistema de gerenciamento de conteúdo, de interesse desta Casa Legislativa.

Solicito ainda que informe a Classificação Orçamentária e Financeira do
recurso.

O valor estimado para execução do objeto, com base na proposta apresentada 
é de R$ 115.350,00 (cento e quinze mil, trezentos e cinqüenta reais).

de 19 de fevereiro de 2021.

SANTOS

Imperatriz, do Maranhão, em

Rua Simplício M oreira, n° 1185, Centro, Im peratriz -  M A 
CNPJ 69.555.019/0001-09 

Fone: (99) 3524-3359



ESTADO DO MARANHÃO 
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

CNPJ: 69.555.019/0001-09

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Venho através deste comunicado, após consulta na Lei 1.510/2019 de 20 de 
dezembro de 2019 (LOA) atestar a existência de dotação orçamentária para:

Contratação de empresa especializada para executar serviços de 
manutenção adaptativa, corretiva, evolutiva e preventiva no Portal da Transparência, site oficial da 
Câmara Municipal de Imperatriz e hospedagem dos dados na internet e Sistema de acesso a 
informação em atendimento a LC 131/2019 Decreto 7.185/2010 e Lei 12.527/2011 e consultoria, 
assessoria suporte e treinamento, para todos os fins e efeitos legais.

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL

Dotação: 01.122.0001.2-002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA CÂMARA 

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de Recursos:
001 - Recursos Ordinários

Câmara Municipal de Imperatriz em 19 de fevereiro de 2021.
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