
Prefeitura do Município de Jaauariúna
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna-SP - CEP 13910-027
Fine: (1 9) 3867 9801 / 9780 / 9757 / 9707 - e-mail: gç!!aÊggS@jasyaíjllna:gp:aQv:jlí

ATA DE REGISTRO: DE PREÇOS N' 201/2018 PARA REGISTRAR PREÇOS PARA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

Processo Administrativo Ro l0.559/2018
Pregão.n' l09/2018

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA. com sede a Rua Alfredo Bueno.
1235 ?-. Bairro: .Centro.: inscrita no CNPJ/MF n'. 46.410.866/0001-71 neste ato

representada. .pela Excelentíssima Secretária de Gabinete Sra. MARIA EMILIA
PEÇANHA DE OLIVEIRA SILVA. brasileira. casada, portadora da Cédula de
Identidade RG n' 22.552.439-9 -- SSP/SP. e inscrita no CPF/MF sob n' 120.339.598-
13,-residente e domícíliada na Rua Custódio. n' 127. Jardim Zení. neste município de
Jaguariúrla. l.Estado de São Paulo, doravante denominada simplesmente ORGAO
GERENCIADOR e:ide outro lado a Empresa LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA. inscrita no CNPJ/MF sob n' 49.228.695/0001-52. a Avenida
Wilson Begol n' .745, Distrito Industrial Antonio Della Torres, CEP: 14406-091, no
Município de Franca, Estado de São Paulo, representada neste ato por seu Sócio-
Proprietário. Luiz Cârlos de Assis Cunha. brasileiro, casado, Comerciante. portador
do RG no. 4.899.771 e inscrito no CPF/MF sob n' 263.147.978-53. residente e
doMíciliado... à .Rua IAbdalla Abrahão Dagher, n' 1950, Residencial Baldassari, no
Municíf)to de Franca, Estado. de São Paulo, doravante denominada DETENTORA, têm
entre si justo -e acertado REGISTRAR OS PREÇOS do objeto abaixo especificado,
decorrente da"Licitação Pregão Presencial para Registro de Preços n' 109/2018.
com fundamento na Leí Federal n' l0.520. de 17 de Julho de 2002. aplicando-se.
subsidiariamente. no que couberem, as disposições da Lei Federal n' 8.666 de 21 de
Junhode 1993 e pela Léi Complementar n' 123/2006 alterada pela Lei n' 147 de 07 de
agosto de 2014:(Lei;Geral das Micros e Pequenas Empresas), Lei Complementar n'
155/2016 de 27.;dê outubro de 2016 e Decreto Municipal n' 2.622/2007, mediante as

Ro.

clátisulag a seguir.especificadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Registro de preços referentes ao fornecimento eventual e parcelado de
medicamentos, : nas quantidades, especificações e marcas/laboratório abaixo
mencionados:

1;1.1. 0s itens a lserern entregues deverão apresentar na embalagem. prazo de
validade de no Mínimo 12 (doze) meses, contados da data da Nota Fiscal de entrega.

ÚI VllVUllb)# V blUlllVIV U V IVLVaidentificação do fahri''apta D n-'-mora dn in Q

ITEM QTDE UN DESCRIÇÃO MARCA/LABORATORIO

16 3.000 TUB CETOCONAZOL 2% CREME TB C/ 30 GRAMAS HIPOLABOR

37 2.000 UN IBUPROFEN0 50 MG/ ML GOTAS FR C/ 30 ML NATULAB

42 80.000 CP ISOSSORBIDA20MG COMP ZYDUS NIKKHO(RJ)
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'l.'í.2i Os recursos orçamentáríos para pagamento do objeto da contratação oriunda
deste Registro. de Preços correrão por conta das rubricas orçamentárias:
N' 14.01.10.301.0042.2.01 6.339030.01 -- Ficha 312 -- Tesouro Próprio.
N' 14.01.10.301.0042.2.016.339030.05 -- Ficha 313 -- Federal.

CLÁ.USURA SEGUNDA - FORMA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
2..1...,Os iten.s constantes em.. Cláusula 1.1 deverão ser entregues conforme
quantidades solicitadas através: de .Ordem de Fornecimento juntamente com o
respectivo empenho orçamentário, a serem emitidos pela Secretaria de Saúde.

2.2: A partir do recebimento da Ordem de Fornecimento juntamente com o Empenho
orçarnentárió, a:DETENTORA do preço registrado deverá entregar o item registrado
no.prazo:.máximo.:de 20 (vinte) dias. no Almoxarifado da Secretaria de Saúde,
localizado;na Rua.-Alfredo Engle, n' 219 -- Bairro Centro, Jaguariúna / SP, das 07:30
àg..11:30 horas e das 13:30 às 15:30 horas, mediante prévio contato através dos
telefónês(lç)) 3847:10C16.

2.3, A éntregá e transporte do objeto não terão nenhum ânus para o ORGÃO
GER:ENCIADOR

2.4. 0 0RGÃO GERENCIADOR não se obriga a contratar exclusivamente pelo
Registró dé Preços, podendo a seu critério cancela-lo ou promover licitação
específica quando.julgar conveniente, desde que, nos termos do artigo 15. $ 4' da Lei
8.666/93,: seja;:assegurada à DETENTORA da Ata a preferência em igualdade de
condições,

CLÁUSULA TERCEIRA'- VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
3.1. Esta Ata de Registro de Preços firmada entre o ORGAO GERENCIADOR e a
DETENTORA terá.validade de 12(doze) meses. a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:
'4.1; .O ÓRGÃO GERENCIADOR obriga-se a:
a) gerenciar. àl premente Ata de Registro de Preços. obedecendo a ordem de
classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes da Atam

.b) convocar, mediante correspondência, ou outro meio eficaz, para assinarem a Ata
de Registro.de Preçosl

c)-"conduzir eventuais: procedimentos administrativos de renegociação de preços
registrados,::para.fino de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação
de penalidadesl

d) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a
familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preçosl

e) comunicâf aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na
presente Ata de. Registro de: Preçosl

f) coordenar aquàliflcação Mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes
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g) acompanhar ê..fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da
licitação, na:presente. Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA -- DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA
a) assinar a Ata de .Registro de Preçosl

b) infórrnar.. nó prazo máximo de 05 (cinco) dias, quanto à aceitação ou não do
fornecimentos

c) entregàros;itens solicitados nos prazos estabelecidos na Ordem de Fornecimento
emitida pelar Secretaria de Saúdes

d) fornecer..os :itens conforme especificações. marcas e preços registrados na
presente Ata de Registró de Preçosl

e) entrêgãr os:.itêÕs solicitados no respectivo endereço mencionado em Cláusula 2.2

f) providenciar a .imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ORGAO GERENCIADOR referente às condições firmadas na
presente Ata de Registro de Preçosl

g) fornecer,. sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis
dócumehtação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidasl

h) .prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir
da data da àssióatura dà :presente Ata de Registro de.Preçosl

i) ressarcir os eventuais prejuízos causados ao C)RGÃO GERENCIADOR e/ou a
terceiros; provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das
obrigações assumidas na presente Ata de Registro de Preçosl

CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS REGISTRADOS:
611...Os preços para a àquísições futuras dos itens constantes em Cláusula 1.1 são:
ltéM 16.:: óom valor unitário R$ 2,20 (Dois reais e vinte centavos) e total de R$
6.600.00 (Seis mil e. seiscentos reais)l Item 37, com valor unitário R$ 1,06 (Hum real
e seis centavos) e total de R$ 2.120,00 (Dois mil, cento e vinte reais) e Item 42, com
valor unitário R$ 01082(Oitenta e dois milésimos de real) e total de R$ 6.560.00(Seis
mil, quinhentos e sessenta reais): ofertados como lance final pela DETENTORA.
devidamente aprovada pelo ORGAO GERENCIADOR, perfazendo um valor global
estimado de R$ 15.280,00(Quinze mil, duzentos e oitenta reais)

6.2. C)slpíêços:referidos acima êão finais e irreajustáveis, não se admitindo qualquer
acréscimo, :estando incluídas nós mesmos todas as despesas e custos, diretos e
índiretos, ;como também ós lucros da DETENTORA.

CLÁUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1. A cada entrega do Item registrado, a DETENTORA da Ata emitirá Nota Fiscal
eletrõnica (NF-e),. a..qual será atestada e rubricada pelo Secretário de Saúde e pelo
risca.Irésponsável.
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7.2. :A Nota Fiscal. eletrõnica .(NF-e) deverá ser encaminhada aos seguintes
êr'tderêçós ..eletrõnicob: :. farma(ã)jaguarüinasp:gov.br com cópia para
saude ..nledicamentos©)iaquariüha. sp.qov. br.

7.3. Deverá estar.indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e) o número do Pregão. o
número da Atâ de Registro de Preços. bem como a descrição dos itens.

7.3.1... .Na Nota. Fiscal Eletrõnica (NF-e), quando da entrega dos medicamentos
solicitados,l deverá conter, obrigatoriamente: Descrição dos medicamentos, N'
do:.Lote e Prazo de validade dos medicamentos.

7.4. Deverá:: ser. obrigatoriamente também indicado na Nota Fiscal. número da
Agência e ;õ número da conta bancária do Banco do Brasil a S/A. as quais serão
efetivados os pagamentos.

7.4.1 . Não será aceita a indicação de Conta Poupança

7:51. Ó..pagamento .será efetuado até o 30' (trigésimo) dia posterior á data de
qprêsentação da Nota Fiscal Eletrõnica.

7.6 H.ãvendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das
obrigações contratuais principais ou acessórias por parte da DETENTORA, incidirá
correção monetária sobro .o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como
juros moratórios,::.à :razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados "pró-rata
tempore':. ern ralação ao atraso verificado. Como referência poder-se-á aplicar o
INCA-.E para atualização mç)netária

CLÁUSULA OITAVA - RESCIÕÃ0 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1. A Ata:de Registro de Preços poderá ser rescindida. ou cancelada. de pleno
direito nos casos de:

8.2. Pela ADMI.NISTRAÇÁO. quando

8.2,-1. A DETENTORA não .cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro
de ..Preçosl

8.2.2. A DETENTORA não formalizar a Ata de Regístro de Preços ou não retirar o
instrumento ecluivalente no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar sua
justificativa:;

8;2.3. Em- qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro
de Prêçós;

8.2.4:i :Oê preços .-registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo
mercador

8.2.5. Por razões de interesse público devidamente motivadas e justificadas pela
Admihistraçãol
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8.2..6. Sempre que ficar.constatado que a DETENTORA da Ata perdeu qualquer das
corldições de habilitação e qualificação exigidas na. licitaçãol

8.2.7: A..comunicação do cancelamento do preço registrado. nos casos previstos no
subitern será .feita :pessoalrüente::ou por correspondência com aviso de recebimento.
juntando-se. comprovante áos autos que deram origem ao Registro de Preçosl

8.2.8. No-caso dé ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se
cancelado .o preço registrado a partir da última. publicação.

8.3.; Pela. DETENTORA. :quando; mediante solicitação por escrito, comprovar estar
impoébibilitadode cumprir ag exléências da Ata de Registro de Preços.

8.3.1. A solicitação da DETENTORA para cancelamento do preço registrado deverá
ser formulada com antecedência de 90 (noventa) dias, facultada à Administração a
aplicação.:das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços. caso não
sej:am. aceitas ás razõe.s do pedido.

8.4. A Adm.inistr:açãó, poderá,: a seu critério, convocar, pela ordem, as demais
licitantes classificadas, :nos terrüos do edital para assumirem o objeto da Ata de
Registro de :P.reçosj" desde que concordem com o fornecimento nas condições
propostas pela DETENTORA.

CLÁUSULA NONA-PENALIDADES:
911.: Po:r descurüprimento de cláusulas editalícias ou pela inexecução total ou parcial
da Atar. Regiétro de Preços; a DETENTORA poderá, garantida a defesa prévia da
interessada nó. respectiv.o processo, sofrer as seguintes penalidades. de acordo com
a gravidade da falta,;:noS termos dos ans. 86 e 87 da Lei Federal n' 8.666/93 e art. 7'
da LeiFederalno l0.520/02

9.1:1.: advertência, sempre que forem constatadas irregularidades
gravidade, para as quais ten.ha a DETENTORA concorrido diretamentel

de pouca

9:.1 .21.multa. nas seguintes situações

9.:'i..- 211.1:: de.'t:% do.valor da Ordem de Fornecimento, por dia de atraso na sua retirada
até;..o :10' (décimo) dia corrido do atraso, após o que. a critério do ORGAO
GERENCIADOR, poderá ser aplicada a multa. por inexecução e promovido o
cancelamento da Atam

9.1.2.2..de 1% do valor da Ordem de Fornecimento, por dia de atraso injustificado em
realizar o fornecimento, até o 10'(décimo) dia corrido do atraso. após o que, a critério
do ORGAOI.:GERENCIADOR, poderá serjlaplicada a multa por inexecução e
promovida:.a rescisão unilateral da Ata de Registro de Preços com o consequente
éancelahento da mesma;
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9.1.2.3. de até 30% (trinta polr cento) do valor da inadimplência. em caso de inexecução
parcial Qy teta.l do: fornecimento QU de descumprimentó de qualquer cláusula editalícia.
hipótese eÚ qtle lerá efêtivada a rescisão unilateral do contrato com o consequente
cancelãmentó da Atã:.

9.21 suspensãotemPorária de participação em licitação e impedimento de contratar com o
Mu.niéípio de Jaguariúna. pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

9.3: dec:laração dê inidoneidade pára licitar e contratar com a Administração Pública, na
hipótese- de praticar atos fraudulentos na execução da Ata, comportar-se de modo
inidõneo ou. comete.rfraude fiscal ou apresentar documento falso.

9:4. Nos cabos de declaração de inidoneldade, a empresa penalizada poderá, decorrido o
prazo de 05 .(cinco) anos da declaração. requerer a reabilitação perante a própria
autoridade qué aplicou a penalidade..que será concedida se a empresa ressarcir o
Município pelos.prejuízos resultantes e desde que cessados os motivos determinantes da
punição.

9+5;.As multas:$erãÓ;.após Ó regular processo administrativo. cobradas administrativa ou
ludicialrüente,: oü descóntqdas dos créditos da DETENTORA.

9.6. As- penalidades previstas de advertência. suspensão temporária e declaração de
inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com as multas previstas no subitem
9.1..2

9;7. As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, não
exi.mando a DETENTORA de ;reparar os prejuízos -que seu ato venha a acarretar ao
ÓRGÃO'GERENCIADOR:.

9.8; O descumprimento parcial 'óu total, por uma das partes, das obrigações que lhes
correspondam, não será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por
motivo de casolfortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados. O
caso fortuito. du: de .força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era
PQésível évitat,:ou: impedir, noé termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil

CLÁUSULA DÉCiUA-PCgCiSÃÓ:
10..1.. A:iinekecução total ou parcial desta Ata. além de ocasionar a aplicação das
penalidades lanteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que
ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 77 e 78, da Lei n' 8.666/93.

l0.2: A rescisão da Ata de Registro de Preços poderá se dar sob qualquer das formas
delineadas ho art:. 791 dã Lei no 8.666/93.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1. A. DETENTORA será a única responsável para com os seus empregados e
auxiliares;}.no que lcóncerne ao cumprimento da legislação trabalhista. previdência social.
seguro de acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em Lei, em
especial no quê diz respeito às normas do trabalho. previstas na Legislação Federal
(Portaria h' 3214. de 08-07-1978, do Ministério do Trabalho), sendo que o seu
descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte do ORGAO
GERENCIADOR ou.rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis
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11.21.A DETENTORA assume integral responsabilidade pelos danos que causar ao
ÓRGÃO GERENCIADOR.ou a terceiros. por si ou por seus sucessores e
representantes na entrega do objeto contratado, isentando o ORGAO
GERENCIADOR de toda e:qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos
mesmos

1 1:.3. A DETENTORA é responsável direta e exclusivamente, pela entrega do objeto.
danos,e prejuízos que ele venha diretamente ou indiretamente, a provocar ou. causar
para.. o ÓRGÃO .:GERENCIADOR ou para terceiros, isentando o ORGAO
GERENCIADOR de. qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos
mesmos

11.4.: O ORGÃO GERENCIADOR reserva-se. no direito de paralisar ou suspender a
qualquertempo a entrega .dó óbjeto deste, mediante o pagamento único e exclusivo
daquelêsjá entregues.

11.5= O ÓRGÃO GERENCIADOR reserva-se também o direito de recusar o objeto
entregue que hão atender às especificações. ou que sejam considerados
inadequados pela fiscalização.. os quais serão repostos pela DETENTORA, às suas
expe:nsas., seh. nenhum ónus para o ORGAO GERENCIADOR.

11;6.; A DETENTORA obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as. condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

1 1.7, Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços as disposições da lei n' 8.666/93
que regulamenta as licitações e contratações promovidas pela Administração Pública

CLÁUSULA DÉéiWA SEGUNDA' DA ANTICORRUPÇÃ0
12.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer. dar ou
.se comprom.etef adar a quem quer que seja. ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem:.quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de
qualquer espécie,jlseja de;.forma direta ou ipdireta quanto ao objeto desta Ata de
Registro de Preço.:.ou de outra forma a ele não:.relacionada. o que deve ser
obse:rvadol- ainda, pelos gestores e fiscais, sob as penas da Lei Federal n'
12.846/2Q13, regulamentada no Município de Jaguariúna pelo Decreto n' 3.655/2017

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - TOLERÂNCIA:
13..1«: Se qualquer das. pa.ates, em benefício da outra, permitir, mesmo que por
omissões,..a.-in.óbsérvância ho todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições
destas Ata de Registfó de.Preços e/ou de seus Anexos, tal fato não poderá liberar.
desonerar..ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e
condições.. os quais permanecerão inalteradosl« como se nenhuma tolerância
houvesse:ocorrido.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - VALOR GL'OBAL ESTIMADO:
14.1. Dá-se a presente Ata de Registro de Preços, o valor global estimado de R$
15.280,00(Qui.hze mil, duzentos e oitenta reais)..para todos os efeitos legais
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - VIGÊNCIA:
15.1... Está Ata de IRegistró: de Preços vigorará pelo. período de 12 (doze) meses
contados de s;uaa.ssinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
16.1.' Na qualidade de .ORGAO GERENCIADOR e DETENTORA, assinarão Termo de
Ciência e Notificação, conforme Anexo V, relativo, se for o caso, à transmissão deste
Processo perante.oTribunal de C.ontas do Estado de São Pauta.

CLÁUSULAS:dÉcIMA SÉTIMA-FORO:
17..1.:... Elegem as- partes o Foro da Comarca de Jaguariúna, Estado de São Paulo,
onda :serão propostos as -ações oriundas de direitos e obrigações desta Ata de
Registro:.:dê Preços. renunciando expressamente . a qualquer outro, pormais
privilegiado que seja.

E. por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais.
assinam á presente Ata de .Registro de Preços, êm 02 (duas) vias de igual teor e
forma para um só e jurídico efeito. perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo
presentes:.

Jaguariúna. 18 de setembro 2018.

Mana Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

LUMAR COMERG{O DE PRODUTO
Luiz Caflos deAÉsis Cunha /
RG:'N' 4.899.:771'1 .'.: 1:- :/'' :/
CPF/MF' N' 263.147.978É53'

:MACEUTICOS LTDA

Testem unhas

Aisbtente de Gestão Pública

prélêKtM ü Mundpio de Jaguanúna
Prefeitura do Munidpio de jaguariúna



Prefeitura do Município de Jaauariúna
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna-SP - CEP 13910-027
Fine:(19) 3867 9B01/ 9780/ 9757/ 9707 - e-mail: liçiteçQçg(a)jggugrjuoa:gp:99v:b!

TERMO DECIENCIA E NOTIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL No'..1 09/2018
Ata de Registro de Preços n' 201/2018.
Objeto: Fornecimento eventual e parcelada de Medicamentos - Itens: 16

ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARltJNA
DEI'ENTORA:- LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA

42
37 e

Na: qualidade .qe ...ÓRGÃO GERENCIADOR e DETENTORA respectivamente, do
Terrina acorria:.identificado.. e. cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO.. para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES
e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atols da tramitação processual. até
julgamento final e $ua publicação e, se for o caso .e de nosso interesse. para. nos
prazos e nas.lformas .legais e.:regimentais. exercer o direito da defesa, interpor
recursos e o mais que couber

Outrossim...declaramos estar ciente. doravante,= de que todos os despachos e
decisões :quQ vierem .a :éer tomada, relativamente ao aludido processo, serão
pub.lacados ;no; Diário.Oficial do.. Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do
Tribunal dê Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei
Complementar n' 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se. a partir de então. a
contagem dós prazos processuais.

Jaguariúna, 18 de setembro de 2018

Mana Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

/ \
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