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(fermento biológico seco e macarrão tipo ave maria). Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 09 de novembro de 
2021 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 09 de novembro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 
9h30 do dia 09/11/2021. 

Processo nº 35807/21 - Pregão Eletrônico nº 200/21. Interessado: Secretaria de Educação. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios 
(extrato de tomate, tempero e sal). Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 10 de novembro de 2021 - Abertura 
das propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 10 de novembro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 
10/11/2021. 

Processo nº 37057/21 - Pregão Eletrônico nº 201/21. Interessado: Secretaria de Educação. Objeto: Aquisição de gêneros 
alimentícios (biscoito tipo rosquinha). Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 11 de novembro de 2021 - Abertura 
das propostas dos lotes: a partir das 9h00 do dia 11 de novembro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 
11/11/2021.

Processo nº 35805/21 - Pregão Eletrônico nº 202/21. Interessado: Secretaria de Educação. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios 
(ovos de galinha). Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 12 de novembro de 2021 - Abertura das propostas dos 
lotes: a partir das 9h00 do dia 12 de novembro de 2021 - Início da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 12/11/2021. 
Disponibilidade dos Editais: a partir de 20/10/2021, no portal eletrônico: www.licitacoes-e.com.br

Processo nº 17370/21 – Tomada de Preços nº 27/21 – Implantação do Projeto Areninha no Município de Franca, na Rua Arnold 
Fischer com Avenida Ermando Pulicano, s/n – Palermo City – Franca/SP.  Os envelopes I) Documentação e II) Proposta de Preço, 
deverão ser entregues na Sala de Licitações desta Prefeitura, na Rua Frederico Moura, 1517 – Térreo – Sala 3 da Sec. de Finanças, 
até às 14h30 do dia 05 de novembro de 2021, a abertura dar-se-á no mesmo dia e local às 15h00. A visita deverá ser agendada até 
o dia 04/11/21, através do tel. (16) 3711-9545. 

Processo nº 31265/21 – Concorrência nº 20/21 – Serviços de reforma da piscina do poliesportivo para instalação de sistema de 
aquecimento de água (equipamentos), no Complexo Poliesportivo Dr. Helio Palermo, na Rua Dra. Marta Murta Vieira, 1500 – Chácara 
Apolinário – Franca/SP.  Os envelopes I) Documentação e II) Proposta de Preço, deverão ser entregues na Sala de Licitações desta 
Prefeitura, na Rua Frederico Moura, 1517 – Térreo – Sala 3 da Sec. de Finanças, até às 9h00 do dia 23 de novembro de 2021, a 
abertura dar-se-á no mesmo dia e local às 9h30. A visita deverá ser agendada até o dia 22/11/21, através do tel. (16) 3711-9545. 
Editais no site: www.franca.sp.gov.br

JULGAMENTO

Processo nº 27980/21 - Pregão Eletrônico nº 167/21. Interessado: Secretaria de Educação. Objeto: Aquisição de equipamentos e 
recursos tecnológicos (notebook, laptop educacional e carrinho de recarga). O Sr. Pregoeiro torna público que, após análise da Sec. 
Educação, fi ca classifi cada a proposta da empresa Jeytech Comercial e Tecnologia Ltda, lotes 5 e 6. Depois de declarado vencedor 
da disputa pelo Pregoeiro, será permitido aos licitantes a intenção em interpor recurso nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente 
posteriores ao ato de declaração de vencedor.

Franca, 18 de outubro de 2021.
Marcelo Henrique do Nascimento

Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

AUDIÊNCIA PÚBLICA - ELABORAÇÃO DO PROJETO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO ANO DE 2022

A Secretaria de Finanças INFORMA a toda comunidade que, em razão de problemas técnicos ocorridos no dia 18/10/2021, não foi 
possível a realização da audiência pública previamente agendada, através dos Editais publicados nas edições do Diário Ofi cial do 
Município de Franca, números 1887, de 06/10/2021, 1890, de 09/10/2021 e 1893, de 16/10/2021.

Em cumprimento ao artigo 48 da Lei Federal 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), ao § 1º do art. 146 da Lei Orgânica do 
Município de Franca, e ao art. 44 da Lei Federal nº 10.257 (Estatuto da Cidade) e, considerando o disposto no Decreto Municipal nº 
11.172/2021, COMUNICO a todos os cidadãos interessados, entidades representativas de classes e partidos políticos, a realização 
da AUDIÊNCIA PÚBLICA para a elaboração do Projeto da Lei Orçamentária Anual, do ano referência 2022, do Município de Franca.

Em virtude da pandemia de COVID-19, a audiência será realizada através do seguinte link da Prefeitura:
MEET.GOOGLE.COM/PXU-HRYZ-EYP

A audiência será realizada no dia 25 de outubro de 2021, segunda-feira, com início às 18h00.

Raquel Regina Pereira
Secretária Municipal de Finanças


