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Sistema de Informação ao Cidadão – SIC 

Relatório Estatístico do Serviço de Atendimento ao Cidadão 

Solicitações JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

2020 0 1 3 1 0 1 7 0 - - - - 

 

Relatório de Solicitações do Serviço de Atendimento ao Cidadão – E-SIC 

Data Nome Chamado Solicitação Situação Resposta 

28/07/2020 MONICA SARMENTO 
PEREIRA 

1595951198 
 

Eu, Mônica Sarmento Pereira, portadora do 
CPF nº 740..., RG 27... SSP/SP, domiciliada na 
Rua E, Quadra A, nº 24, Conj. Novo, Bairro 
Juriti, CEP 57.860-000, São José da Laje/AL, 
venho solicitar declarações de tempo de 
serviço, em meu nome, por trabalhos prestados 
no município de São José da Laje, conforme 
descrito a seguir: Unid. Mista Douglas Buarque, 
atual Unid. Mista Dr. Arthur Camelo Veras, 
exercendo função de Auxiliar de Enfermagem - 
Jan/1992 a Dez/1998 Unid. de Saúde da 
Família do Tijuca, pela Sec. Munic. de Saúde, 
exercendo função de Auxiliar de Enfermagem - 
Jan a Dez/2000 Prefeitura de São José da Laje, 
pela Sec. Munic. de Assistência Social, 
exercendo cargo de comissão - Ago/2003 a 
Out/2004 

Andamento Encaminhado ao Setor de arquivo para a 
procura de documentos. 

12/06/2020 Anne Waleska Ferreira 
de Oliveira 

1592000385 
 

Boa noite, Gostaria de saber a quantidade de 
pias móveis que foram instaladas por São José 
da laje e qual o valor das despesas por cada pia 
e seu valor total? Não vi nenhuma informação 
no portal de transparência. Já era para estar. 
Aguardo retorno. Agradeço desde já. Att., Anne 

Atendida Olá Anne, boa tarde!!! Em feedback ao seu 
questionamento foram utilizadas 12 placas de 
pia para os lavabos que estão em pontos 
estratégicos da cidade, estes irão beneficiar a 
população em virtude da situação de 
emergência e calamidade pública ocasionada 
pela Covid-19. O valor unitário do item foi o 
equivalente a R$ 520,00 (quinhentos e vinte 
reais), totalizando R$ 6.240,00 (seis mil 
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duzentos e quarenta reais). Atenciosamente, 
Fernando Chicuta 

09/04/2020 Milton Moraes 1586439333 
 

Bom dia! Meu nome é Milton, sou da Betha 
sistemas e não estou conseguindo localizar o 
sistema que a prefeitura trabalha, preciso desta 
informação, pois gostaria de participar 
posteriormente da licitação do sistema de 
gestão da prefeitura. Muito obrigado. 

Atendida Boa tarde, não temos nenhuma publicação 
com esse objeto no momento. 

05/03/2020 CINTIA MARCIA 
OLIVEIRA DA SILVA 

1583410419 
 

Boa tarde! Venho através deste, solicitar o 
Edita PR/5/2020, cujo o Objeto é Material de 
Expediente, que ocorrerá no próximo dia 
11/03/2020 às 10:00 horas. No Aguardo, Cíntia 
Márcia 

Atendida Boa tarde, em razão de que houveram 
diversas falhas no sistema. De modo que os 
editais estavam sendo disponibilizados na 
sede da prefeitura, bem como através da 
solicitação por e-mail no setor de licitação. 

04/03/2020 CINTIA MARCIA 
OLIVEIRA DA SILVA 

1583345897 Boa tarde! Venho através deste, solicitar o 
Edita PE/5/2020, cujo o Objeto é Gêneros 
Alimento, que ocorrerá no próximo dia 
18/03/2020 às 10:00 horas. No Aguardo, 

Atendida Boa tarde, em razão que houveram diversas 
falhas no sistema. De modo que os editais 
estavam sendo disponibilizados na sede da 
prefeitura, bem como através da solicitação 
por e-mail no setor de licitação. 

04/03/2020 CINTIA MARCIA 
OLIVEIRA DA SILVA 

1583345724 
 

Boa tarde! Venho através deste, solicitar o 
Edita PR/5/2020, cujo o Objeto é Material de 
Expediente, que ocorrerá no próximo dia 
11/03/2020 às 10:00 horas. No Aguardo, Cíntia 
Márcia 

Atendida Boa tarde, em razão da pandemia houveram 
diversas falhas no sistema. De modo que os 
editais estavam sendo disponibilizados na 
sede da prefeitura, bem como através da 
solicitação por e-mail no setor de licitação. 

26/02/2020 Pedro Ernesto Jesus de 
Aquino 

1582740719 Ref.: concorrência CR/1/2020 - abertura em 
11/03/2020. Acessei o portal de licitações mas 
a referida concorrência não está no sistema. 
Constam editais até 2019. Seria possível enviar 
uma cópia do edital e anexos para meu e-mail? 
Ou passar o link onde poderei acessá-lo? 
obrigado, Pedro Aquino (CPM Construtora 
Ltda.) 

Atendida Boa tarde, em razão da pandemia houveram 
diversas falhas no sistema. De modo que os 
editais estavam sendo disponibilizados na 
sede da prefeitura, bem como através da 
solicitação por e-mail no setor de licitação. 

 


