
Inicialmente informamos que os questionamentos

em tela já foram respondidos nos processos 18615/2019 e 19513/2019, uma

vez que há um grande número de questionamentos e demandas comparativas

solicitadas por vossa senhoria a essa Municipalidade, informo que todas as

informações estão disponíveis em plataforma digital.

Vale  lembrar   ainda  que  foi  sugerido  e

disponibilizado ao interessado que tomasse vistas do processo para que

pudesse tirar 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 município.

Neste sentido, venho por meio desta orientá-lo pari

passo a acessar as informações no site da Prefeitura para que possa fazer as

simulações e comparativos que forem de vosso interesse.

Prezado Senhor

Hamilton Tenório da Silva

Processo: 19702/2019

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

Interessado: Hamilton Tenório da Silva
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3o Abrirá a página, no canto direito terá o link: "Contratos":

Assim, acreditamos que será de maior valia se o

próprio puder através de simples pesquisa consultar os contratos que deseja

comparar. Desta feita segue:

1 http://www.saocaetanodosul.sp.gov.br/

2 No rodapé da pagina clicar no link: "Editais e Licitações":
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Agora poderá fazer a pesquisa que desejar por contrato que desejar. E,

caso não tenha o número do contrato, a pesquisa também poderá ser feita

através do portal da prefeitura basta:

1 http://www.saocaetanodosul.sp.gov.br/

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

principal:

Clique sobre o ano desejado para acesso ás(aos) CONTRATO

. CONTRATO-2019
• CONTRATO-2018
. CONTRATO-2017

4 Aparecerá o ano que deseja pesquisar:
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novembro de 2019.

Sem mais,

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

como o nome da empresa ou serviço que aparecerá a lista de publicações com

os números dos contratos.

Pronto, deste modo esperamos que Vossa Senhoria consiga fazer todos

os estudos estatísticos, financeiros e gráficos que pretende. Reforçamos que

essa Municipalidade preza pela transparência e que todas as informações

estão disponibilizadas em sitio eletrônico.


