
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
ESTADO nE sÃo PAULO

SECREYARIA DE GOVERNO

Processo! 19513/2019

Assunto: Lei Federal 12527/2011 , Acesso a Informação.

Interessado: Hamilton Tenório da Sllva

Prezado Senhor
Hamiltºn Tenório da Silva

Wnlcialmente informamos que os quesuonamentos
em tela já foram respondidos no processo 18615/2019 e, uma vez que há um
grande número de questionamentos e demandas comparativas solvcitadas por
vossa semana a essa Municipalidade, informo que rodas as informações estão
disponíveis em plataforma digital.

VaLe Lembrar amda que foi sugendu e
drsponibilrzado ao interessado que tomasse vistas do processo para que
pudesse war todas as suas dúvidas, porém o mesmo não compareceu por duas
oportunidades. Entendemos que há dificuldade nessa ação tendo em vista que
o mesmo não reside nesse mumcípín.

Neste sentido, venho por melo desta orientá-lo pari

passo a acessar as informações no site da Prefevlura para que possa fazer as
srmulações e comparativos que íorem de vossa interesse,



Assum, acredvtamos que será de maior vania se O

próprio puder através de Slmples pesquisa cºnsultar os coníratas que deseja

(amparar. Desta feita segue:

1 mgz/ .saocaetanodosulspgov.br/

zº No rodapé da pagma cncar no link: “Edvtaís e Lícvlações":

3ª Abr—rá a págma, no canto direito terá a Lin : “Contratos”:

Elm "manh!“ «.Um-mmm“; Muuu-Id: Sun-runas.“
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4ª Aparecerá o ano que deseja pesquisar:

cume um 0 ana desmama para acesso amos) CONTRATO
. CONTRATOVZOW
. CONTRATO 7015
. CONTRATOVXM?

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 preVeitura basta:

1ª http://www.saocaetanodusul.sº.gov.br/

2“ Selecionar o link do “Diário Oficial Eletrônico", localizado na página
principal:



3ª Clicar em “Busca Avançada", selecionar o período e a pakavra chave

como o nome da empresa ou serviço que aparecerá a hsta de publvcaçães com

os números dos contratos.

Pronto, deste modo esperamos que Vossa Senhona consvga fazer todos

os estudos estatisucos. financevros e gráficos que pretende. Reforçamus que
essa Mumcipalvdade preza pela transparêncva & que todas as informações

estão dispombllizadas em sin'o eLetrômcu.

Sem mais,

X
São Caetano « !. de outubro de 2019,

Sec (ária de Go rn


