
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
ESTADO DE sÃo PAULO

SECRETARIA DE GOVERNO

Processo: 1561512019

Assunto: Lei Federal 12527/2011 , Acesso a Infºrmação ' Protocolo
20190827201541 de 27/08/2019.

interessado: Hamúlon Tenório da Silva

Prezado Senhor

Hamilton Tenório da Silva

Tendo em vista o grande número de questionamentos e demandas

comparativas solicitadas por vossa senhon'a a essa Municípalvdade, informo

que todas as mformações estão dwspum'vews em plataforma digital.

Neste senndo, venho por meio desta orienta-Lo pan passo a acessar as

informações no site da Prefenura para que possa fazer as simulações e
comparativos que forem de vosso Interesse.

Vale Lembrar ainda que foi sugendc e dvspombxhzadu ao interessado

que tomasse vvstas do processo para que pudesse tirar todas as suas dúvidas,
porém o mesmo não compareceu por duas oportunidades. Entendemos que ha'

dmculdade nessa ação tendo em vista que o mesmo não reside nesse
mumcípíu.

Assim, acreditamus que será de mamr vaua se o pm'pno puder através
de svmpLes pesquvsa consultar os contratos que deseja comparar. Desta feutz

segue:



1ª httg:/lwww,Sãucaelanodosulág.gov.br/

zº No rodapé da pagina clicar no Link: “Edwtals &- mutações":

3ª Abrírá a págma, no canto dveím terá o link: "Contratos":

, mSwwnmnw 'um ». “pm.. “mmMum ,:m em.“ » sn

4“ Aparecerá o ano que deseja pesquisar:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
ESTADO DE sÃo PAULO

SECRETARIA DE GOVERNO

Agora poderá fazer a pesquisa que desejar por contrato que desejar. E,

caso não tenha o número do contrato, a pesqursa também poderá ser feita
através do portal da prefeitura basta:

1ª Mtº://www.sgccaetanodosul.sg.gov.br/

zº Selecionar o link do “Diário Oficial Eletrônico", locahzadu na págma
principal:



3ª Clicar em “Busca Avançada", Selecionar O período e & palawa chave

como o nome da empresa ou servlço que aparecerá a Lista de publicações com
os números dos contratos.

Pronto, deste modo esperamos que Vossa Senhoria cunslga fazer todos

os estudos estatísticos, financeuros e gráfvcus que pretende. Reforçamos que
essa Municipah'dade preza pela transparência e que todas as informações
estão disponibilizadas em sino eletrônico.

Sem mavs,

São Caetano : 1 de outubro de 1019.


