
01.Nome da entidade – 01.Hospital de Base II de Ilha Sol-
teira - R$ 1.297.789,86; 02.Santa Casa de Miséricordia de Val-
paraiso - R$ 270.484,32; 03.Hospital Maternidade de Guaraçai 
- R$ 83.573,19; 04.Irmandade da Santa Casa de Andradina - R$ 
385.000,00; 05.Santa Casa de Miséricordia de Araçatuba - R$ 
2.027.791,46; 06.Santa Casa de Miséricordia de Auriflama - R$ 
49.511,64; 07.Associação Beneficente de Bilac - R$ 116.241,59; 
08.Santa Casa de Miséricordia de Guararapes - R$ 346.300,00; 
09.Associação das Senhoras Cristãs - R$ 30.518,65;

ATOS ADMINISTRATIVOS
ATO DO VICE-PRESIDENTE
CONCEDENDO, à vista do que consta do processo TCA-

3257/888/14, o gozo de licença-prêmio ao Conselheiro Presi-
dente FULVIO JULIÃO BIAZZI (ATO 628/2010).

ATOS DO PRESIDENTE
AUTORIZANDO os afastamentos de:
FERNANDO DE MACEDO DUARTE, RG 15.853.242-9, ocu-

pante do cargo de Diretor Técnico de Departamento, do SQC-I, 
da Secretaria deste Tribunal, para, sem prejuízo dos vencimen-
tos e das demais vantagens de seu cargo e sem quaisquer ônus 
para este Tribunal, participar do “1º Encontro Internacional de 
Segurança da Informação – DEFENSIS PRODESP 2010” promo-
vido pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de 
São Paulo, em Taboão da Serra – SP (ATO 627/2010);

GERALDO CHECON FILHO, RG 13.019.005, ocupante do 
cargo de Diretor Técnico de Divisão, do SQC-I, da Secreta-
ria deste Tribunal, para, sem prejuízo dos vencimentos e das 
demais vantagens de seu cargo e sem quaisquer ônus para este 
Tribunal, participar do “1º Encontro Internacional de Segurança 
da Informação – DEFENSIS PRODESP 2010” promovido pela 
Companhia de Processamento de Dados do Estado de São 
Paulo - PRODESP, em Taboão da Serra – SP (ATO 629/2010);

ROSA ANGELA TARDIVO GUIMARÃES, RG 9.529.800-9, 
ocupante do cargo de Assistente Técnico de Gabinete II, do 
SQC-I, da Secretaria deste Tribunal, para, sem prejuízo dos ven-
cimentos e das demais vantagens de seu cargo e sem quaisquer 
ônus para este Tribunal, participar do Curso “Redação Jurídica”, 
promovido pela Escola Fazendária da Secretaria Estadual da 
Fazenda do Estado de São Paulo, em São Paulo – SP (ATO 
630/2010).

ATO DO DIRETOR TÉCNICO DO DEPARTAMENTO GERAL 
DE ADMINISTRAÇÃO

CONCEDENDO  a VILMA SILVA DE OLIVEIRA, RG 
4.152.829, o 8º quinquênio de adicional por tempo de serviço, a 
partir de 11/04/2010, TCA-1176/888/18.

APOSTILA DO DIRETOR TÉCNICO DO DEPARTAMENTO 
GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

DECLARANDO nos termos do artigo 133 da Constituição 
do Estado, c/c a L.C. nº 924/02 e nas Resoluções nºs 06/93 e 
03/97 deste Tribunal, que fica incorporado à remuneração da 
servidora ELISANE DUTRA ROSSI CEDANO, RG 22.885.739-9, 
06/10, a partir de 17/11/2009, da diferença apurada entre os 
vencimentos do seu cargo efetivo e o de Assessor Técnico-
Procurador, do Quadro da Secretaria deste Tribunal, totalizando 
06/10, TCA-4379/888/23.

DESPACHO DO DIRETOR TÉCNICO DO DEPARTAMENTO 
GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVERBANDO, nos termos dos artigos 209 e 210 do E.F.P, 
90 dias de licença-prêmio a que faz jus JOÃO LUIZ SILVEIRA 
SANTOS, RG 7.890.862-0, conforme TCA-1458/888/14.

RETIFICAÇÃO DO DOE DE 12/05/2010
No Ato nº 621/2010, assinado pelo Diretor Técnico do 

Departamento Geral de Administração, leia-se “a partir de 
07/05/2010”, e não como constou.

DIRETORIA DE MATERIAIS - Seção de Licitações - DM-5.
CONCORRÊNCIA – ABERTURA
Encontra-se aberta a CONCORRÊNCIA nº 01/10 - TC-A-

33.668/026/09 – visando à contratação de empresa especiali-
zada na prestação de serviços de reforma de caixilhos, janelas 
e brises do Prédio Anexo I do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, incluindo a elaboração do projeto executivo. O edital 
estará à disposição a partir de 14/05/2010, pela INTERNET 
www.tce.sp.gov.br ou poderá ser retirado de segunda a sexta-
feira, das 9: 00 às 16: 00 horas, na Rua Venceslau Brás, 183 - 
térreo - Centro - Seção de Licitações, São Paulo – SP. A abertura 
dos envelopes terá início às 14: 00 horas do dia 16/06/2010 na 
Sala da Comissão Permanente de Licitações – Rua Venceslau 
Brás, 183 – 1º subsolo, Centro, SP, CEP 01016-000, telefone (11) 
3292-3491. Informações pelo telefone (11) 3292-3635 ou pelo 
e-mail: dm5@tce.sp.gov.br

CONVITE 01/10 - HOMOLOGAÇÃO
TC-A- 37.673/026/09
Objeto: Contratação de empresa especializada em estrutu-

ra e cálculo estrutural para avaliar a capacidade de peso supor-
tável na rampa de acesso de veículos dos prédios Sede e Anexo 
I. Despacho do Presidente: HOMOLOGO o presente certame nos 
termos da classificação apresentada pela Comissão Permanente 
de Licitações (fls. 243/246) e ADJUDICO seu objeto à empresa 
Officeplan Planejamento e Gerenciamento Ltda. – EPP.

PREGÃO 18/10 - HOMOLOGAÇÃO
TC-A- 4.453/026/10
Objeto: Registro de Preços para aquisição de cartolinas. 

Despacho do Presidente: Com fundamento nos incisos XX e XXI 
do artigo 4º da Lei nº10.520, em face dos elementos constantes 
da Ata da Sessão Pública apresentada pelo Sr. Pregoeiro, reali-
zada em 12 de abril de 2010 (fls. 22/207), HOMOLOGO os atos 
relativos ao Pregão nº 18/10, convocando-se por conseqüência, 
as empresas Jurupari Distribuidora de Papéis Ltda. ME. (vence-
doras dos itens de nºs. 01 a 07) e LR LIMA DADA PAPELARIA 
EPP. (vencedorta dos itens nºs. 08 e 09), e as empresas VIX 
COMERCIAL LTDA. – ME (segunda detentora dos itens de nº 
1 a 7) e SIXPEL INFORMÁTICA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 
LTDA (segunda detentora dos itens nº 8 e 9), para assinatura 
da Ata de Registro de Preços,decorrente do procedimento ora 
homologado

PREGÃO 20/10 - HOMOLOGAÇÃO
TC-A- 9.763/026/10
Objeto: Contratação de empresa especializada para a 

prestação de serviços de vigilância/ segurança patrimonial 
armada com a efetiva cobertura dos postos designados, no 
âmbito das Regionais de Sorocaba (UR-9) e Andradina (UR-15), 
deste Tribunal de Contas. Em face dos elementos constantes 
da ata da sessão pública ocorrida em 30 de abril de 2010 (fls. 
266/270), HOMOLOGO com base na Lei Federal 10.520, de 17 
de julho de 2002, os atos relativos ao Pregão nº 20/2010, em 
especial a adjudicação às empresas na seguinte conformidade: 
Item I Serviços de Vigilância na Unidade Regional de Sorocaba, 
vencedora Atlântico Sul Segurança e Vigilância Ltda., valor men-
sal de R$ 10.599,65(dez mil quinhentos e noventa e nove reais 
e sessenta e cinco centavos) e item 2 Serviços de Vigilância na 
Unidade Regional de Andradina, vencedora Proseg Segurança 
e Vigilância Ltda., valor mensal de R$ 10.729,13 (dez mil, sete-
centos e vinte e nove reais e treze centavos)

as contratações de Frentista/Serviços Gerais, Pajem e Agente 
Comunitária, acionando o disposto no artigo 2º, incisos XV e 
XXVII, da Lei Complementar nº 709/93, aplicando à responsável 
multa de 100 UFESP’s, com fundamento no artigo 104, inciso II, 
da mencionada Lei (TC-000906/002/07).

Advogado(s): Ana Paula Tondim Stramandinoli e Hélio 
Luciano Assad.

Auditoria atual: UR-2 - DSF-I.
50 TC-026112/026/09
Autor(es): SABF – Serviço Autônomo de Balneoterapia e 

Fisioterapia – Dagnaldo de Araújo Silva – Diretor.
Assunto: Admissão de pessoal, realizada pelo SABF – Ser-

viço Autônomo de Balneoterapia e Fisioterapia, no exercício 
de 2007.

Responsável(is): Dagnaldo de Araújo Silva (Diretor).
Em Julgamento: Ação de Rescisão interposta em face da 

sentença publicada no D.O.E. de 14-03-09, que aplicou multa de 
100 UFESP’s ao responsável, nos termos do artigo 104, inciso 
III, da Lei Complementar nº 709/93 (TC-003668/003/08).

Advogado(s): Valdir Zucato.
Auditoria atual: UR-3 - DSF-II.
RELATORA-SUBSTITUTA DE CONSELHEIRO MARIA REGINA 

PASQUALE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
51 TC-019706/026/95
Embargante(s): Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A.
Assunto: Contrato entre a Prefeitura Municipal da Estância 

Balneária de Praia Grande e Construções e Comércio Camargo 
Corrêa S/A e TERMAQ – Terraplenagem, Construção Civil e 
Escavações Ltda., objetivando obras de remodelação da ligação 
da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega – Av. Ayrton Senna e 
Obras de Drenagem.

Responsável(is): Alberto Pereira Mourão e Ricardo Akinobu 
Yamauti (Prefeitos) e Paulo Henriques do Prado Leite (Chefe do 
Departamento de Acompanhamento de Obras).

Em Julgamento: Embargos de Declaração em face da deci-
são do E. Tribunal Pleno, que negou provimento aos recursos 
ordinários interpostos contra a decisão da E. Segunda Câmara, 
que julgou irregulares os termos de retirratificação de nos 02 a 
12, os termos aditivos de nos 13 a 19 e os 05 (cinco) termos de 
cessão parcial e total, bem como ilegais os atos determinativos 
das despesas decorrentes, aplicando o disposto no artigo 2º, 
incisos XV e XXVII, da Lei Complementar nº 709/93. Acórdão 
publicado no D.O.E. de 23-04-10.

Advogado(s): Edgard Hermelino Leite Júnior, Giuseppe Gia-
mundo Neto, Philippe Ambrosio Castro e Silva e outros.

Auditoria atual: GDF-4 - DSF-I.
RECURSO ORDINÁRIO
52 TC-001169/011/04
Recorrente(s): Prefeitura Municipal de Votuporanga.
Assunto: Contrato entre a Prefeitura Municipal de Votupo-

ranga e a Editora COC Empreendimentos Culturais Ltda., obje-
tivando a aquisição de materiais didáticos, suporte pedagógico 
e acompanhamento dos professores, na utilização do material 
didático, suporte pedagógico através de recursos da Internet 
para treinamento on-line e espaço provedor de Internet para 
hospedagem de página da Prefeitura.

Responsável(is): Carlos Eduardo Pignatari (Prefeito à 
época).

Em Julgamento: Recurso Ordinário interposto contra a 
decisão da E. Segunda Câmara, que julgou irregular o 5º termo 
aditivo e ilegais os atos determinativos das despesas decorren-
tes, acionando o disposto no artigo 2º, incisos XV e XXVII, da 
Lei Complementar nº 709/93. Acórdão publicado no D.O.E. de 
16-12-08.

Advogado(s): João Negrini Neto, Itamar de Carvalho Júnior, 
Antonio Araldo Ferraz Dal Pozzo e outros.

Auditoria atual: UR-11 - DSF-I.
SDG-3, 13 de maio de 2010.
SERGIO DE CASTRO JR.
SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL SUBSTITUTO

UR.9 – UNIDADE REGIONAL DE SOROCABA

Processo: 302/009/10
Órgão Concessor: Diretoria de Ensino - Região de Voto-

rantim
Exercício: 2008
Pela sentença de 18/03/10, publicada em 26/03/10, foram 

julgadas regulares pelo Exmº Conselheiro Dr. Edgard Camargo 
Rodrigues as prestações de contas referentes aos auxílios / 
subvenções / contribuições concedidos aos órgãos abaixo rela-
cionados, tendo sido quitados os respectivos responsáveis:

01.Prefeitura Municipal de Pilar do Sul (R$ 785.633,34)
02.Prefeitura Municipal de Capela do Alto (R$ 708.262,41)
03.Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora (R$ 

502.944,00)
04.Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra (R$ 

291.319,49)
05.Prefeitura Municipal de Tapiraí (R$ 226.720,19)
06.Prefeitura Municipal de Votorantim (R$ 161.853,11).

UR.15 - ANDRADINA

Processo: TC-1293/001/09
Órgão Concessor: Secretaria de Estado da Saúde - Departa-

mento Regional de Saúde de Araçatuba
Exercício: 2007 e 2008
Pela r. sentença de 25/02/10, publicada no DOE de 

05/03/10, foram julgadas regulares, pelo Excelentíssimo Senhor 
Conselheiro Dr. Edgadr Camargo Rodrigues, a(s) prestação(ões) 
de conta(s) referente(s) aos Repasses Públicos ao Terceiro Setor 
concedidos à(s) entidade(s) abaixo relacionada(s), tendo sido 
quitado(s) o(s) respectivo(s) responsável(is):

01.Nome da entidade – 01.Hospital de Base II de Ilha Sol-
teira - R$ 1.297.789,86; 02.Santa Casa de Miséricordia de Val-
paraiso - R$ 270.484,32; 03.Hospital Maternidade de Guaraçai 
- R$ 83.573,19; 04.Irmandade da Santa Casa de Andradina - R$ 
385.000,00; 05.Santa Casa de Miséricordia de Araçatuba - R$ 
2.027.791,46; 06.Santa Casa de Miséricordia de Auriflama - R$ 
49.511,64; 07.Associação Beneficente de Bilac - R$ 116.241,59; 
08.Santa Casa de Miséricordia de Guararapes - R$ 346.300,00; 
09.Associação das Senhoras Cristãs - R$ 30.518,65;

UR.15 - ANDRADINA

Processo: TC-1293/001/09
Órgão Concessor: Secretaria de Estado da Saúde - Departa-

mento Regional de Saúde de Araçatuba
Exercício: 2007 e 2008
Pela r. sentença de 25/02/10, publicada no DOE de 

05/03/10, foram julgadas regulares, pelo Excelentíssimo Senhor 
Conselheiro Dr. Edgadr Camargo Rodrigues, a(s) prestação(ões) 
de conta(s) referente(s) aos Repasses Públicos ao Terceiro Setor 
concedidos à(s) entidade(s) abaixo relacionada(s), tendo sido 
quitado(s) o(s) respectivo(s) responsável(is):

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 

CONCURSO PÚBLICO 
 
 

EDITAL Nº 03/2010 DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA  
 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso das suas atribuições, tendo em vista 
o Concurso Público para provimento de cargo de Auxiliar da Fiscalização Financeira II do Quadro da 
Secretaria do Tribunal de Contas de São Paulo, regido pelo Edital nº 01/2010 de Abertura de Inscrições 
publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, de 15/04/2010, CONVOCA os candidatos inscritos a 
prestarem as Provas de acordo com as seguintes orientações: 
 
I – DATA, HORÁRIO, DURAÇÃO DA PROVA E NÚMERO DE QUESTÕES 

 

Data: 23/05/2010 (Domingo) 
 
PERÍODO: MANHÃ (Horário Brasília) 
Horário de Apresentação: 08h30min 
Horário de Fechamento dos Portões: 09h00min 

 

Prova Objetiva  
Nº de questões: 70  
Duração da Prova: 3h30min 
Cargo: Auxiliar da Fiscalização Financeira II 

II – LOCAIS DE PROVAS 
1. As provas realizar-se-ão na Cidade de São Paulo-SP.  
2.  Além do presente Edital, os candidatos serão informados quanto ao local de prova e horário por meio 

do Cartão Informativo, que será enviado por e-mail, e disponível no site da Fundação Carlos Chagas: 
www.concursosfcc.com.br. 

3. O candidato que não receber o Cartão Informativo até o 3º (terceiro) dia que antecede a aplicação da 
prova ou havendo dúvidas quanto ao local, data e horários de realização da prova, deverá: 

3.1 entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC da Fundação Carlos 
Chagas, pelo telefone (0XX11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira, úteis, das 10 às 16 horas 
(horário de Brasília) ou consultar o site da Fundação Carlos Chagas: www.concursosfcc.com.br 
ou 

3.2 dirigir-se à sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, à Avenida Rangel Pestana, 315, 
Centro, São Paulo – SP, de segunda a sexta-feira, úteis, das 8 às 17 horas (horário de Brasília), 
para verificar nas listas afixadas na parte externa do Edifício Sede, a data, o horário e o local 
definidos para realização de sua prova. 

4. Ao candidato só será permitida a realização da prova na data, no local e horário definidos no Cartão 
Informativo, no site da Fundação Carlos Chagas e nas listas afixadas no Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo. 

5. Os eventuais erros de digitação verificados no Cartão Informativo enviado ao candidato, ou erros 
observados nos documentos impressos, entregues ao candidato no dia da realização das provas, 
quanto a nome, número de documento de identidade, sexo, data de nascimento e endereço, deverão 
ser corrigidos por meio do site da Fundação Carlos Chagas www.concursosfcc.com.br, de acordo 
com as instruções constantes da página do Concurso, até o terceiro dia útil após a aplicação das 
Provas Objetivas. 
5.1 O candidato que não solicitar as correções dos dados pessoais nos termos do item 5 deverá 

arcar, exclusivamente, com as consequências advindas de sua omissão. 
5.2 Caso haja inexatidão na informação relativa à condição de portador de deficiência, o candidato 

deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC da Fundação 
Carlos Chagas, pelo telefone (0XX11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira, úteis, das 10 às 16 
horas (horário de Brasília) com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da data 
de realização da prova. 

5.3 O candidato que não entrar em contato com o SAC no prazo mencionado será o exclusivo 
responsável pelas consequências advindas de sua omissão. 

6. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova.  
6.1 O candidato não poderá alegar desconhecimento acerca da data, local e horário da realização 

da prova como justificativa de sua ausência. 
6.2 O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do 

candidato e resultará em sua eliminação do Concurso Público. 

7. Durante a realização da Prova, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação 
entre os candidatos, nem a utilização de máquina calculadora, livros, códigos, manuais, impressos ou 
quaisquer anotações. 

8. Por medida de segurança os candidatos deverão manter as orelhas visíveis à observação dos fiscais 
da sala de prova. 

 

III – IDENTIFICAÇÃO 
1. Somente será admitido à sala de prova o candidato que estiver portando documento de identidade 

original que bem o identifique, como: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas 
Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações 
Exteriores; Cédula de Identidade para Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou 
Conselhos de Classe que, por Lei Federal valem como documento de identidade, a exemplo das 
carteiras da OAB, CREA, CRM, CRC etc.; Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira de 
Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia, na forma 
da Lei nº 9.503/97). 
1.1 Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a 

identificação do candidato. 
1.2 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, 

documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar boletim 
de ocorrência expedido em órgão policial há, no máximo 30 (trinta) dias, sendo então submetido 
à identificação especial, compreendidas a coleta de assinaturas e de impressão digital em 
formulário específico. 

1.3 A identificação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de identificação 
gere dúvidas quanto à fisionomia, à assinatura ou à condição de conservação do documento. 

2. Objetivando garantir a lisura, a autenticidade e a idoneidade do Concurso Público e, zelando pelo 
interesse público e, em especial, dos próprios candidatos, será solicitado quando da aplicação das 
provas a autenticação digital do candidato nas Folhas de Respostas personalizadas. Na hipótese de 
o candidato não autenticá-la digitalmente, deverá registrar sua assinatura, em campo específico, por 
três vezes. 

 

IV – MATERIAL 
1.  Todos os candidatos deverão levar caneta esferográfica de material transparente, de tinta preta, lápis 

preto nº 2 e borracha. 

2.  Os deficientes visuais (cegos) deverão levar, no dia da aplicação das provas, reglete e punção, 
podendo, ainda, utilizar-se de soroban. 

 

V – OUTRAS DISPOSIÇÕES 
1. O candidato deverá consultar o site www.concursosfcc.com.br no primeiro dia útil, após a aplicação 

das provas, para tomar conhecimento da(s) data(s) prevista(s) para divulgação do(s) gabarito(s), das 
questões das provas e/ou resultado(s). 

2. Poderá ser excluído do Concurso Público o candidato que estiver fazendo uso de qualquer tipo de 
aparelho eletrônico ou de comunicação (bip, telefone celular, relógios digitais, walkman, agenda 
eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador ou outros equipamentos similares), bem como 
protetores auriculares; que for surpreendido em comunicação com outro candidato, bem como 
utilizando-se de livro, anotação, impressos não permitidos ou máquina calculadora. 

3. Os eventuais pertences pessoais dos candidatos, tais como: bolsas, sacolas, bonés, chapéus, gorros 
ou similares, óculos escuros, equipamentos eletrônicos, como os indicados no item acima, deverão 
ser lacrados antes do início das provas. 
3.1 Os aparelhos eletrônicos deverão ser desligados pelo candidato antes de ser lacrado. 
3.2 Os pertences pessoais lacrados serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais de sala 

de prova, onde deverão permanecer durante todo o período de permanência dos candidatos no 
local de prova 

4. Os aparelhos eletrônicos deverão permanecer lacrados e desligados até a saída do candidato do 
local de realização das provas. 

5. O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal, juntamente com a Folha de Respostas da 
Prova Objetiva, o Caderno de Questões personalizado. 

6. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e a Fundação Carlos Chagas não se responsabilizarão 
por perda ou extravio de documentos, objetos ou equipamentos eletrônicos ocorridos no local de 
realização das provas, nem por danos neles causados. 

7. Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos autorais adquiridos, a Fundação Carlos 
Chagas não fornecerá exemplares dos Cadernos de Questões a candidatos ou a instituições de 
direito público ou privado, mesmo após o encerramento do Concurso Público. 

 
 
São Paulo/SP, 12 de maio de 2010. 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
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