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FORblECI -- a"GISTRO..0E .PREÇ01 . .y..144/;019 PARA REGISTRAR
ODONTOLÓGICOS. vciulUAL E PARÇELA00 DE MATERIAIS E

PREÇOS PARA
EQUIPAMENTOS

Pregão Presenci3lno088/2019
Procedimento Licitatório no 155/201 9

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 .2.1 . Fornecimento eventual e parcelado de materiais e equipamentos odontológicos, seguindo as
especificações e quantidades descritas no ANEXO 1, parte integrante do Edital:

ITEM QTDE UN DESCRIÇÃO l MARCA/FABRICANTE

04 2 UN ALICATE PERFURADOR AINSWORTH 6BINVENT GERMANY

05 15 FRA ANTA SEPTICO BUCAL SEM Àt.êÕÕI:13i'Mt
CLOREXIDINAÀO.12% PERIODONT-FBMFARMA

06 3 UN ARCO DOBRÁVEL PARA ISOLAMENTO OSTBY DOBRAVEL- MAQUIRA
08 30 BL BLOCO PARA ESPÁTÜi-ÃÇÃa'Í3'R'7:i'êM

rAP ROX.) c/ 50 FLS AFFDO BRASIL
09 3 UN BROCACARBIDE ESFERICANo2 KAVO-CARBIDEFG
10 3 UN BROCACARBIDE ESFERICA N'4 KAVO-CARBIDEFG
1 1 3 UN BROCACARBIDE ESFERICAN'6 KAVO-CARBIDEFG

12 3 UN BROCA CARBIDE ESFERICANo8 KAVO-CARBIDEFG
19 3 KIT CHAVE DE INSTALAÇÃO PARA TIPS DABI

21 l cx CIMENTO CIRÚRGICO PERIODONTICO PERICEM - TECHNEW

23 10 UN CLOREXIDINA 2% 100 ML MAQUIRA

27 l cx CONE DE GUTA PERCHÀ PÊINêÍPÃÜÊgFÊEIXt
NUMERAÇÃO DIVERSA / 0FERECEMnR. cnmrNUMERAÇÃO DIVERSA / OFERECEMOS: CONE DE

$Hl:'Elf&fl'.Cm/HE"" " '" " "-"'NÃo ESTÉril''.mrTa

META

29 2 cx CONE DE PAPEL ESTÉRIL NUMERAÇÃO DIVERSA META

43 15 UN ESCAVADORDE DENTINADUPL018 CASSIFLEX
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1 .2.2. Os recursos orçamentários para pagamento do objeto da contratação oriunda deste Registro de
Preços correrão porconta da rubricaorçamentáría: ' ' '' ''' ' -'
N' 02.14.01.10.301 .0041.2043.3.3.90.30.00 - Ficha 286 - TESOURO PRÓPRIO

1.3. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como para definir
procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta Ata de Registro de

Preçrecomo se nele estivesseml 9anscritos, com todos os seus anexos. os seguintes docaimentos
b-) Procedimento Licitatório n' 155/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO, FORMA DE EXECUÇÃO E LOCAL DE ENTREGA:
2.1:0s itens registrados deverão serem entregues conforme quantidade e enviado através de Ordem
de FUnecimento juntamente com o respectivo empenho orçamentário, a ser emitido pela Secretaria de

2.2. Todo o material a ser entregue deverá obrigatoriamente estar em embalagem que não comprometa
a sua integridade, com todos os produtos atendendo fielmente ao descritivo quer seja em gramatura,
peso.líquido, composição, tamanho, quantidade de cada embalagem, marca/modelo, fabricante."número
de lote e prazo de validade em suas embalagensl constando também garantia e manual no caso de
equipamentos

2.3. A partir do recebimento da Ordem de Fornecimento juntamente com o Empenho, a DETENTORA
do preço registrado deverá entregar o item solicitado no prazo máximo de 30 (trinta) dias

44 30 UN ESCOVA ROBINSON RETA l PHARMAINOX
45 15 UN ESPÁTULA N' 24 CASSIFLEX
46 25 UN ESPELHO BUCAL N' 05 PHARMAINOX

51 10 FRA FORMOCRESOLIOML BIODINAMICA
52 3 UN GELPARA REMOÇÃO DE CÁRIE ODONTOFARMA-SERIGR

59 3 UN HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA IODONTOSUI

61 5 KIT KIT REVELADOR E FIXADOR DE RX CARESTREAM
70 15 LT LIQUIDO DE DAKIMI.000 ML LIQ.DE DAKIN-lODONTOSUL

71 100 PR LUVA CIRÚRGICA ESTÉRILN'7.0 LIFE PLUS-TARGA LEMGRUBER

72 300 cx LUVA DE PROCEDIMENTO EXTRA PEQUENA PROCED-TARGALEMGRUBER

73 2 cx PASTA DE HIORÓXiDO DE éÁI.êÍÕ'PARA'ÜgÕ
ENDODÕNTICO CALEN - SS WHITE

74 5 UN PEDRA ARKANSAS PARA AFIAR INSTRUMENTAIS GOLGRAN

79 1 1 UN
PRENDEDORDEGUAkÕ
DE METAL{JACARÉ) IODONTOSUI

81 2 UN REGUA MILIMETRADA PARA ENDODONTIA 30MM MAQUIRA
88 1 1 UN TESOURA PARA CIRURGIA PONTA FINA E RETA 6BINVENT GERMANY

92 5 UN TIPS PERTO SUBGENGIVAL PARA ULTRASSOM SCHUSTER

93 1 1 ENV TIRA DE LIXA DE AÇ0 4 MM C/ 12 UNIDADES BIODINAMICA
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2.4. As entregas dos itens solicitados deverão ser feitas no Departamento de Odontologia, localizado
na Rua Alfredo Bueno, n' 1.209, Bairro Centro, Jaguariúna / SP, das 07:00 às 11:00 horas e das
12:00 às 18:00 horas, mediante prévio contato através do telefone (19) 3867-9821

2.5. A entrega e o transporte dos objetos serão de total responsabilidade da DETENTORA. sem qualquer
ónus para o ORGÃO GERENCIADOR.

2.6. O ÓRGÃO GERENCIADOR não se obriga a contratar exclusivamente pelo Registro de Preços
podendo a seu critério cancela-lo ou promover licitação específica quando julgar conveniente, desde
que. nos tempos do artigo 1 5. $ 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 ÓRGÃO GERENCIADOR e a DETENTORA terá
validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUS.ULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
4.1. O Órgão Gerenciador obriga-se a:

a) gerenciar a presente Ata de Registro de Preços, obedecendo a ordem de classificação e os
quantitativos de contratação definidos;

b) convocar. mediante correspondência. ou outro meio eficaz. para assinarem a Ata de Registro de
Preços, no prazo de 05(cinco) dias;

c) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados
de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidadesl

para fins

d) realizar, quando necessário, prévia reunião com
peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;

os licitantes objetivando a familiarização das

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

f) coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes

g) acompanhar e fiscalizar D cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação, na presente
Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA
5.1 . A DETENTORA obriga-se a:

a) assinar, no prazo de 05 (cinco) dias da convocação. a Ata de Registro de Preços

b) entregar os itens solicitados nos prazos estabelecidos na Ordem de Fornecimento emitida pela
Secretaria de Saúdes

c) fornecer os itens conforme especificações e preços registrados na presente Ata de Registro de Preços

d) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO
GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente Ata de Registro de Preçosl

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

documentação de
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f) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura
da presente Ata de Registro de Preçosl

g) ressarcir os eventuais prejuízos causados ao ORGÃO 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:
6.1 . Os preços unitários e totais para o fornecimento do objeto constante em Cláusula 1 .1 são de: Item
04 com preço unitário R$ 85,10 (Oitenta e cinco reais e dez centavos), totalizando o valor de R$ 170.20
(Cento e setenta reais e vinte centavos); Item 05 com preço unitário R$ 14,70 (Catoae reais e setenta
centavos). totalizando o valor de R$ 220,50 (Duzentos e vinte reais e cinquenta centavos); Item 06 com
preço unitário R$ 12,50 (Doze reais e cinquenta centavos), totalizando o valor de R$ 37.50 (Trinta e sete
reais e cinquenta centavos); Item 08 com preço unitário R$ 4,90 (Quatro reais e noventa centavos)
totalizando o valor de R$ 147,00 (Cento e quarenta e sete reais); Item 09 com preço unitário R$ 7,56
(Sete reais e cinquenta e seis centavos), totalizando o valor de R$ 22,68 (Vinte e dois reais e sessenta
e oito centavos); Item 1 0 com preço unitário R$ 7,56 (Sete reais e cinquenta e seis centavos), totalizando
o valor de R$ 22,68 (Vinte e dois reais e sessenta e oito centavos); Item 1 1 com preço unitário R$ 7,56
(Sete reais e cinquenta e seis centavos), totalizando o valor de R$ 22,68 (Vinte e dois reais e sessenta
e oito centavos); Item 12 com preço unitário R$ 7,56 (Sete reais e cinquenta e seis centavos), totalizando
o valor de R$ 22,68 (Vinte e dois reais e sessenta e oito centavos)l Item 19 com preço unitário R$ 99.00
(Noventa e nove reais), totalizando o valor de R$ 297,00 (Duzentos e noventa e sete reais); Item 21 com
preço unitário R$ 87,00 (Oitenta e sete reais), totalizando o valor de R$ 87,00 (Oitenta e sete reais); Item
23 com preço unitário R$ 1 1 ,90 (Onze reais e noventa centavos). totalizando o valor de R$ 1 1 9.00 (Cento
e dezenove reais)l Item 27 com preço unitário R$ 33,80 (Trinta e três reais e oitenta centavos)
totalizando o valor de R$ 33.80 (Trinta e três reais e oitenta centavos); Item 29 com preço unitário R$
32,60 (Trinta e dois reais e sessenta centavos), totalizando o valor de R$ 65,20 (Sessenta e cinco reais
e vinte centavos)l Item 43 com preço unitário R$ 1 1 ,90 (Onze reais e noventa centavos), totalizando o
valor de R$ 178.50 (Cento e setenta e oito reais e cinquenta centavos); Item 44 com preço unitário R$
2,10 (Dois reais e dez centavos), totalizando o valor de R$ 63,00 (Sessenta e três reais); Item 45 com
preço unitário R$ 11,90 (Onze reais e noventa centavos), totalizando o valor de R$ 178,50 (Cento e
setenta e oito reais e cinquenta centavos); Item 46 com preço unitário R$ 3,00 (Três reais), totalizando
o valor de R$ 75,00 (Setenta e cinco reais); Item 51 com preço unitário R$ 7,00 (Sete reais). totalizando
o valor de R$ 70,00 (Setenta reais)l Item 52 com preço unitário R$ 55,30 (Cinquenta e cinco reais e
trinta centavos), totalizando o valor de R$ 165.90 (Cento e sessenta e cinco reais e noventa centavos);
Item 59 com preço unitário R$ 5,80 (Cinco reais e oitenta centavos), totalizando o valor de R$ 17,40
(Dezessete reais e quarenta centavos)l Item 61 com preço unitário R$ 36,50 (Trinta e seis reais e
cinquenta centavos), totalizando o valor de R$ 182,50 (Cento e oitenta e dois reais e cinquenta
centavos); Item 70 com preço unitário R$ 1 1 ,30 (Onze reais e trinta centavos). totalizando o valor de R$
169,50(Cento e sessenta e nove reais e cinquenta centavos); Item 71 com preço unitário R$ 1.72(Hum
real e setenta e dois centavos), totalizando o valor de R$ 172,00 (Cento e setenta e dois reais)l Item 72
com preço unitário R$ 24,47 (Vinte quatro reais e quarenta e sete centavos). totalizando o valor de R$
7.341 .00 (Sete mil. trezentos e quarenta e um reais); Item 73 com preço unitário R$ 55.30 (Cinquenta e
cinco reais e trinta centavos), totalizando o valor de R$ 1 10,60 (Cento e dez reais e sessenta centavos)l
Item 74 com preço unitário R$ 44,90 (Quarenta e quatro reais e noventa centavos), totalizando o valor
de R$ 224,50 (Duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos); Item 79 com preço unitário R$
8,80 (Oito reais e oitenta centavos), totalizando o valor de R$ 96,80 (Noventa e seis reais e oitenta
centavos)l Item 81 com preço unitário R$ 15,90 (Quinze reais e noventa centavos). totalizando o valor
de R$ 31 ,80 (Trinta e um reais e oitenta centavos); Item 88 com preço unitário R$ 28,00 (Vinte e oito
reais), totalizando o valor de R$ 308,00 (Trezentos e oito reais); Item 92 com preço unitário R$ 107,00
(Cento e sete reais), totalizando o valor de R$ 535,00 (Quinhentos e trinta e cinco reais); e Item 93 com
preço unitário R$ 7.50 (Sete reais e cinquenta centavos) e totalizando o valor de R$ 82.50 (Oitenta e
dois reais e cinquenta centavos), apresentados como lance final pela DETENTORA, devidamente
aprovados pela ORGAO GERENCIADOR, totalizando o valor global estimado de R$ 1 1.270,42 (Onze
mil, duzentos e setenta reais e quarenta e dois centavos).

$.
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HÜIE:;Sr:=: ãJ=::ãH!:U:;ãd:,âÊ:p:::#!=*::Ê=U
CLÁUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

ll;il R XIE: : à! :: : m;;:: ::::!s
7.3. Deverá também estar indicado na Nota Fiscal o número da Agência e da conta bancária do
Banco do Brasil a S/A, na qual serãoefetivadosospagamentos. ' ' ' '' -----

7.4. Não será aceita a indicação de Conta Poupança

7.5. O pagamento será efetuado até o 30' (trigésimo) dia posterior à data de apresentação da Nota

7.7. Junto da Nota Fiscal a DETENTORA da Ata apresentará lista dos funcionários envolvidos no
rfomecmento, bem como comprovantes de pagamento e recolhimento dos salários, l.N.S.S. e

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

8.2. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando

8.2.1 . A DETENTORA não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços

8.2.2. A DETENTORA não formalizar a Ata de Regístro de Preços ou não retirar o instrumento
equivalente 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 Regístro de Preços;

8.2.4. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado

8.2.5. Por razões de interesse público devidamente motivadas e justificadas pela Administração

8.2.6. Sempre que ficar constatado que a Detentora da Ata perdeu qualquer das condições de
habilitação e qualificação exigidas na licítaçãol ' '' ''

8.2.7. Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito. comprovar estar impossibilitada
de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços. '
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.,.«.'l. .H"... :i'Sn.'Z:u;i:l"s,::=gm:.!gu:!n'.?H:Tg

lãHW HHBUEÜg H: :J:=!

IÊÜgE $SIB:Ül!:gEE3â X%Fi : .':'nsÊ
CLÁUSULA NONA-PENALIDADES

9.1.1. advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca nravídade
quaistenha a DETENTORAconcorridodiretamentel ' ' '' ' '' '''' para as

9.1 .2. multa, nas seguintes situações

:l !ágil! HH Gl::lilHl:a.!in'::s.?! : !sE.!'s:i=
9.1.2.2. Moratória de 1% do valor da Ordem de Fomecímento, por dia de atraso injustificado em
realzar o fomecimento. até o 10o (décimo) dia corrido do atraso, após o que. após o que, será
aplicada a multa por inexecução total e promovida o cancelamento'da mesma, sem prejuízo da
aquisição do objetojunto a terceiros às expensas da DETENTORA; ' ''''' ''

9.1 .2.3. Remuneratória de 30% (trinta por cento) do valor da Ata de Registro de Preços, em caso
de inexecução total do fomecimento ou de descumprimento de qualquer cláusula editalícia, hipótese
em que será efetivada a rescisão unilateral da Ata Registro de Preços com o consequente
cancelamento daAtal ' ' ' '' --'

9.2. Suspensão tempos?ria de participação.em licitação e impedimento de contratar com o Município
deJaguariúna, peloprazodeaté05(cinco)anosl ' ' ' '' ' -'''--'

9.3. Dedaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, na hipótese
de praticar atos fraudulentos na execução da Ata, comportar-se de modo ínidõneo ou cometer
fraude fiscal ou apresentar documento falso.

!4. Nos casos de declaração de inidoneidade. a empresa penalizada poderá, decorrido o prazo de
05 (cinco) anos da declaração, requerer a reabilitação perante a própria autoridade que ap icou a
penalidade, que será concedida se a empresa ressarcir o Município 'pelos prejuízos resultantes e
desde que cessados os motivos determinantes da punição
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descontadas dos créditos da DETElqTORA.sso licitatório, cobradas administrativa ou judicialmente, ou

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

9.7. A penalidade previstas na cláusula 9.1 .2.3. serve como piso compensatório e não impede nuo o
ORGAOGERENCIADORpleiteieindenizaçãosuplementar. ' ' ''' ' '''' ''''r--- n" '

l$:i=smuBBnwxu iiiuB B zu
necessário cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393

CLÁUSULA DÉCIMA-RESCISÃO:

10.1. A ínexecução. total ou parcial desta Ata, além de ocasionar a aplicação das penalidades
anteriormente enunc adas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos

1 0.2. A rescisão da Ata de Registro de Preços poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. A DETENTORA será a única responsável para com os seus empregados e auxiliares, no que
conceme ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de acidentes do trabalho
ou quaisquer outros encargos previstos em Lei, em especial no que díz respeito às normas do trabalho.
previstas na Legislação Federal (Portaria n' 3214, de 08-07-1978, do Ministério do Trabalhos, sendo
que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte do ORGÃo GEREijcIADOR
ou rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis

Ü ! :m H:::l :iÜU ã!:lg
decorrênciadosmesmos. ' ; ''' ''''--- '

!1.3. O ÓRGÃO GERENCIADOR reserva-se o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a
entrega do objeto deste, mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já entregues. '' '

11.4. O ÓRGÃO GERENCIADOR reserva-se também o direito de recusar o objeto entregue que não
atender às especificações. ou que sejam considerados inadequados pela fiscalização. os quais serão
repostos pela DETENTORA, às suas expensas, sem nenhum ónus para o ÓRGÃO GERENCIADOR.

1 1 .5. A DETENTORA obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações assumidas
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. ' '

todas as

1 1 .6. Aplicam-se a esta Ata de Regístro de Preços as disposiçoes da Lei n' 8.666/93
as licitações e contratações promovidas pela Administração Pública.

que regulamenta

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - TOLERÂNCIA;
12.1 . Se qualquer das partes. em benefício da outra. permitir. mesmo que por omissões, a inobservâncía
no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições desta Ata de Registro de Preços e/ou de seus
Anexos. tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou preludicar esses mesmos
itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

'&
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ANTICORRUPÇÃO:

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -- VALOR TOTAL ESTIMADO:

14.1 . Dá-se a presente Ata de Registro de Preços o preço global estimado de R$ 1 1 .270,42 (Onze
mil, duzentos e setenta reais e quarenta e dois centavos), para todos os efeitos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - VIGÊNCIA:

15.1 . Esta Ata de Registro de Preços vigorará pelo período de 12 (doze) meses, contados de sua

W@1:9F11i BHHh::*=g";:
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO:

llÉg g:l $ã:lãi1 3âlH3ilã* : ã:: %m: :::: i:
Hlm;1%Hlg:Êgl;Z:ã liXaS : =,!::\98:::.ã

Jaguariúna, 10 dejulho de 2019

Secretária de Gabinete

RG N' 3.586.891-7 SSP/PR
CPF/MF N' 365.440.519-34

Testemunhas

Henrique Barsotti
Assistente de Gestão Pública

PrefeRurz clo Mmlcípie de Jaguaríüna

Luciano S. C. de Araújo
Assistente de Gestão Pública
Ihfriaira do Município de laguariúna
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Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna-SP - CEP 13910-027
Fone:(19) 3867 9801/ 9780/ 9707/ 9757/ 9792/ 9786

PREGÃO PRESENCIAL No088/2019
Procedimento Licitatório: 155/2019
Ata de Registro de Preços n' 144/2019.

8U$% 8Ü ? , %'H?l;, .gF«%F;!';,,l:,W%=::E?
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE .IAGI IARll'INA
DETENTORA: Bi0 LÓGICA DISTRIBUIDORA ElliÚ.i.'' '' '' '''' "''''''

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrõnico:
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de
Processo Eletrõnico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o
estabelecido na Resolução n' 01/201 1 do TCEsp:

c) além de d sponívels no processo eletrónico, todos os Despachos e Decisões que vierem
a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Ro 709 de 14 de janeiro de

do9 cóSf;31ando.se a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras

d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrõnico - ou telefones de contato
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a)..9.acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequentepublicaçãol ' ' ' '' '''
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer
o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Jaguariúna, 10 dejulho de 2019

Cargo: Secretária de Saúde
CPF: 1 84.265.868-99
RG: 22.552.440-5 SSP/SP
Data de Nascimento: 09/07/1 971
Endereço comercial: Rua Lauro de Carvalho. Ro 1215
E-mail institucional: gES:êdH@ügyariuna.SD.aov.br
E-mail pessoal: sm&adm(®iaquariuna.se,aov,br
Telefone(s): (19) 3837-2424

Centro,CEP 13.910-025

Assinatura
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Departam ento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariüna-SP - CEP 13910-027
Fone:(19) 3867 9801/ 9780/ 9707/ 9757/ 9792/ 9786

RG n' 22.552.439-9 ssp/SP
CPF n' 120.339.598-13
Data de Nascimento: 14/05/1 966

E IRiEIE& ? iS::=:"w;,:'"
E-mail pessoal:

SP

Nome: Luas Cardos dos Santos
Cargo: Administrador
CPF: 365.440.51 9-34 RG: 3.586.891-7 SSP/PR
Data de Nascimento: 1 8/02/1 966

Mariana Silvério Muniz, n' 446. Bairro
unicípio de Cambé, Estado do Paraná

icadistribuidora.com.br
br
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