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27/02/2017
09:53:34

3,5614E+10

Formulário
Eletrônico

Hoje sou Vereador no Município de Eldorado-SP. O Município possui aproximadamente 600 Km de estradas de
terra completamente destruídas. Como poderíamos solicitar o programa Melhor caminho da Codasp?? Fui
eleito pela primeira vez e não lembro quando foi a última atuação da Codasp em nosso município. Poderia me
informar a última participação da Codasp no município de Eldorado-SP ?

Encerrada

Atendida

Prezado Vereador, O Programa “Melhor Caminho” depende de autorizo governamental e deve ser pleiteado ao
Governador do Estado de São Paulo e ao Secretário de Agricultura. A CODASP atuou pela última vez no
município de Eldorado no ano de 2011, na Estrada ELD 248, no Bairro do Taquari. Para maiores esclarecimentos
nossos funcionários do escritório central estarão à disposição para atendê-los. Estamos localizados na Praça
Ramos de Azevedo, n° 254 – 1°Andar, Centro, São Paulo/SP. Atenciosamente, OUVIDORIA - CODASP

15/03/2017
16:17:24

13

Formulário
Eletrônico

Prezados, 1. O documento anexo “0007 P107 – Pedido de acesso a informação – Suporte a rede – V03”
contém os questionamentos que formam meu pedido de acesso à informação. São questões simples, que
podem ser respondidas com “sim” ou com “não”, rapidamente pelos servidores/empregados desse
órgão/entidade lotados na área de tecnologia da informação. 2. Estou prestando colaboração a um grupo de
pesquisa e nosso interesse é conhecer algumas das diferentes soluções para rede adotadas por
órgãos/entidades integrantes da Administração Pública, bem como os respectivos custos. 3. Pedidos de acesso
à informação idênticos ao constante do documento anexo foram apresentados a outros 399 órgãos/entidades
federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal. 4. Agradeço, desde já, pela colaboração. Alexandre
Gomes Carlos. 61.98105.9429 (Whatsapp)

Encerrada

Atendida

Prezado Senhor Alexandre, Em atendimento a sua solicitação informamos que a CODASP não possui nenhum
contrato administrativo vigente referente aos ativos de rede mencionados. Atenciosamente. SIC CODASP

15/03/2017
09:22:53

9

com fundamento na Lei 12.527/2011, Lei de Acesso a Informações Públicas, vem respeitosamente requerer
em até 20 dias corridos os seguintes dados a este órgão: 1 - Resumo Analítico da Folha de Pagamento dos
últimos 60 (sessenta) meses. (Segue modelo em anexo); 2 - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP dos últimos 60 (sessenta) meses; 3 - Resumo
Encerrada
Analítico da Folha de Pagamento dos últimos 60 (sessenta) meses pago ao Instituto de Previdência próprio,
caso haja; 4 - Demonstrativos e Planilhas comprobatórias do recolhimento do INSS dos últimos 60 (sessenta)
meses; 5 - Demonstrativos e Planilhas comprobatórias do recolhimento de valores recolhimentos referentes ao
PASEP dos últimos 60 (sessenta) meses.

Atendida

Prezado Talysson , Informamos que atualmente temos aproximadamente 400 funcionários, sendo assim, o
volume de informações é muito grande, ainda mais se considerarmos dos últimos 60 (sessenta) meses, sendo
assim, para atendimento da solicitação propomos agendarmos previamente uma data para comparecimento em
nosso escritório central, localizado na Praça Ramos de Azevedo, n° 254 – São Paulo/SP, para consultar todo o
material solicitado. Por oportuno, cabe-nos informar que esta Companhia está em dia com as obrigações do
recolhimento das guias de contribuição junto ao INSS, assim como o recolhimento do FGTS de seus empregados
e demais encargos. Atenciosamente, SIC-CODASP

24/03/2017
15:47:47

17

Encerrada

Atendida

Prezado Senhor Hugo, Encontramos em nossos arquivos o contrato celebrado em 2008 referente ao Programa
Pró-Estrada, o qual encaminho para seu conhecimento e em atendimento a sua solicitação. Esclarecemos que o
contrato foi firmado com o Consórcio COMPARDO do qual o município fazia parte na ocasião. Acredito que ao
citar 1998 tenha ocorrido um equívoco, pois o Programa teve inicío no ano de 2000. À disposição.
Atenciosamente, SIC - CODASP

04/04/2017
15:35:22

5

18/04/2017
10:28:08

5

03/03/2017
17:48:14

6,4094E+10

3

05/03/2017
23:54:12

8,6051E+10

Formulário
Eletrônico

4

29/03/2017
15:38:21

5,6301E+10

Formulário
Eletrônico

5

12/04/2017
15:30:46

5,5846E+10

Formulário
Eletrônico

Prezados, Visando o atingimento do princípio da publicidade, gentileza nos informar se a Companhia de
Desenvolvimento Agrícola de São Paulo possui contrato ativo com o objeto Fábrica de Software nas tecnologias
.NET ou Java. Caso positivo, gostaríamos de saber as seguintes informações: Empresa que presta o serviço
Encerrada
Data de início do contrato Data de término contrato Linguagem de programação Quantidade de Ponto de
Função, Horas ou HST Contratados Valor Unitário Valor Total Valor do contrato consumido até o momento
Atenciosamente, Squadra Tecnologia S/A

Atendida

6

12/04/2017
16:22:50

5,897E+10

Formulário
Eletrônico

O SINDICATO DOS PROCURADORES DO ESTADO, DAS AUTARQUIAS, DAS FUNDAÇÕES E DAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - SINDIPROESP solicita sejam informados: 1) os
nomes dos conselheiros do Conselho de Administração de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017; 2) o
Encerrada
valor mensal pago a título de jeton em 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 aos referidos conselheiros,
com discriminação nominal dos beneficiários por exercício (de janeiro de 2011 até abril de 2017). São Paulo,
12 de abril de 2017.

Atendida

Prezados Senhores, As informações solicitadas encontram-se disponíveis no Portal da Transparência, podendo
ser visualizado por meio do link:<http://www.transparencia.sp.gov.br/>, este é o site oficial do Governo do
Estado de São Paulo para disponibilizar com transparência a utilização dos recursos públicos estaduais.
Aproveito para acrescentar que também utilizamos o site da Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP,
o qual pode ser acessado pelo link: <https://www.jucesponline.sp.gov.br/> , e também contém as informações
solicitadas. Atenciosamente, SIC – CODASP

28/04/2017
13:22:35

15

7

29/06/2017
10:15:03

3,6903E+11

Formulário
Eletrônico

Resposta
enviada ao
cidadão

Atendida

Prezado Senhor Paulo, As aquisições de insumos da Companhia são feitas pelo sistema de Bolsa Eletrônica de
Compas do Estado de São Paulo, o qual pode ser acessado pelo site: http://www.bec.sp.gov.br/.
Atenciosamente, SIC - CODASP

03/07/2017
20:09:11

3

Solicita cópia digitalizada do Convênio "Pró Estrada" celebrado entre a SAA, CODASP e a Prefeitura Municipal
de Altinópolis provavelmente assinado entre os anos de 1998 e 2003. Att Hugo Garcia

Gostaríamos de saber como participar de licitação para fornecimento de óleo diesel

Prezados,

Informamos que a CODASP não utiliza essas tecnologias.

Atenciosamente, SIC-CODASP

Recurso

1

