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PARA CRESCER COM I.IBERDÂOS

DECLARACAO SOBRE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORCAMENTÁRÍQ-

FINANCEIRQ

Declaro, para os fins no inciso I do artigo 16 da Lei Complementar n.° 101 de 04 de maio de
2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, a estimativa de impaeto orçamentário-financeiro da
contratação pretendida sobre a previsão de despesas para o exercício de 2022 em que ocorrerá
para a contratação de empresa para prestação de sei-viços de locação de software para
gestão de pessoal, gestão de controle interno, gestão de contratos e convênios e serviços
de hospedagem via Nuvem, tem índiee de comprometimento orçamentário-financeiro no
elemento de despesa: 33.90.40.00 - Sei-v. Tecnol. Informação Comunicação de 17,52%.

São Domingos do Azeitão/MA, 06 de abril de 2022.

Huggo Salomão Barros Costa

Secretário Municipal de Administrativo e Recursos Humanos
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DECLARAÇÃO DO ORDENADQR DE DESPESAS

Eu, HUGGO SALOMÃO BARROS COSTA, no uso de minlias atribuições legais e
em cumprimento às detenuinações do inciso II do Art. 16 da Lei Complementar 101 de 04 de

maio de 2000, na qualidade de Ordenador de Despesas, DECLARO existir adequação

orçamentária e financeira para atender a necessidade para a contratação de empresa para

prestação de serviços de locação de software para gestão de pessoal, gestão de controle

interno, gestão de contratos e convênios e serviços de hospedagem via Nuvem, cujas

despesas serão empenhadas nas Dotações Orçamentárias:

02.03.04.122.02.2.004 - Manut Func da Sec de Adm e Recursos Humanos

CNPJ: 01.612.333/0001-34

Ficha 46 - 3390.40.00 - Sei-v Tecnol Informação Comunicação

Fonte: 01.00.000000

As referidas despesas estão adequadas a Lei Orçamentária Anual, compatível

com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Atribui-se um custo

estimado R$ 45.600,00 (quarenta e cinco mil e seiscentos reais).

São Domingos do Azeitão/MA, 06 de abril de 2022.

Huggo Salomão Barros Costa

Secretário Municipal de Administrativo e Recursos Humanos


