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Sábado, 03 de outubro de 2020 - ano 6 - n.º 1631 Acompanhe
a Prefeitura

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N.º 11.116, DE 02 DE OUTUBRO DE 2020.

Dispõe sobre a prorrogação da suspensão das aulas e atividades presenciais em 
toda rede pública municipal de ensino até o fim do ano letivo de 2020, no contexto 
da Pandemia da COVID-19, bem como estabelece normas complementares às insti-
tuições de ensino privadas no âmbito municipal, e dá outras providências.

GILSON DE SOUZA, Prefeito do Município de Franca, Estado de São Paulo, no uso da 
atribuição que lhe é conferida pelo artigo 74, inciso XVI, da Lei Orgânica do Município;

Em cumprimento ao Decreto Estadual n.º 64.994, de 28 de maio de 2020, e atendendo a 
classificação do Município de Franca no Plano São Paulo; e

Considerando o estado de calamidade pública municipal declarada pelo Decreto Muni-
cipal n° 11.033, de 07 de abril de 2020, e reconhecida pelo Decreto Legislativo n° 2.495, de 31 de março de 2020, da Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo – ALESP;

Considerando o recém Decreto Estadual n° 65.184, de 18 de setembro de 2020, que 
estendeu até o dia 09 de outubro de 2020 o período de quarentena em todo o Estado de São Paulo;

Considerando que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Incons-
titucionalidade n° 6341-DF, em seção virtual realizada em 15 de abril de 2020, referendou medida cautelar, acrescida da interpreta-
ção conforme à Constituição, para o fim de estabelecer que as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública previstas 
na Lei Federal n° 13.979/2020, devem respeitar a atribuição administrativa e funcional de cada esfera de governo, incluídos os 
Municípios;

Considerando que nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, “a saúde é direito 
de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”;

Considerando o princípio da indisponibilidade do interesse público que, sendo interesses 
qualificados como próprios da coletividade, não se encontram à livre disposição de quem quer que seja, inapropriáveis;

Considerando o retorno opcional das aulas e atividades presenciais previsto na disposi-
ção transitória do Decreto Estadual n° 65.061, de 13 de julho de 2020, com redação dada pelo Decreto Estadual n° 65.140, de 19 
de agosto de 2020;

Considerando a Resolução n° 61, de 31 de agosto de 2020, da Secretaria Estadual de 
Educação – SEDUC, que também concede a opção às redes públicas municipais de ensino e às instituições privadas em ofertarem 
atividades presenciais aos alunos a partir do dia 8 de setembro de 2020, observados os parâmetros de classificação epidemiológica 
constantes do “Plano São Paulo”;

Considerando, ainda, o Parecer Técnico n° 07 da Secretaria Municipal de Saúde – Co-
mitê de Enfrentamento do Coronavírus – COVID -19, Subcomissão de Educação, o qual recomenda “de maneira enfática que não 
ocorra o retorno às aulas escolares presenciais até que o Comitê de Enfrentamento da Pandemia entenda que possa haver uma 
condição suficiente de segurança biológica para as atividades.”;

Considerando, por fim, a consulta pública recém-realizada no mês de setembro, pela 
Secretaria Municipal de Educação, junto aos servidores e pais/responsáveis dos alunos da rede municipal, acerca do eventual re-
torno às aulas e atividades presenciais no ano letivo de 2020, tendo significativa rejeição no percentual para o retorno, diante dos 
resultados de que 74,5% dos pais/responsáveis de Creches não desejam a volta das atividades presenciais e 87,2% dos pais/res-
ponsáveis das Escolas Municipais, também, se manifestaram pelo não retorno às aulas presenciais. Já em relação aos servidores, 
94,2% manifestaram-se contrários à volta às aulas presenciais, no ano letivo de 2020.

D E C R E T A:

Art. 1° Nos termos da autonomia concedida pelo Governo do Estado de São Paulo aos municípios paulistas, no âmbito da Educa-
ção, fica prorrogado o prazo previsto no inciso I do artigo 16, do Decreto nº 11.100 de 21 de agosto de 2020, alterado pelo Decreto 
nº 11.108 de 04 de setembro de 2020 e pelo Decreto 11.110 de 11 de setembro de 2020, para permanecerem suspensas aulas e 
atividades presenciais em toda rede pública municipal de ensino, e creches conveniadas até o fim do ano letivo de 2020.
Parágrafo único. A rede pública municipal de ensino e demais sistemas deverão adotar as normas educacionais excepcionais 
estabelecidas na Lei Federal n° 14.040, de 18 de agosto   de 2020, bem como as diretrizes editadas pelo Conselho Nacional de 
Educação (CNE).
Art. 2° As Autarquias Municipais de Ensino Superior, redes públicas estaduais, redes particulares de ensino não reguladas, assim 
entendidas aquelas não sujeitas à autorização de funcionamento ou avaliação de qualidade pelo Município de Franca, e demais re-
des particulares integrantes do sistema municipal de ensino, a saber, instituições de Ensino Superior, de Educação Profissional, bem 
como dos cursos livres, caso optem pelo retorno gradual das aulas, processos seletivos e atividades presenciais, deverão cumprir o 
“Plano São Paulo”, com todas as restrições de capacidade e horário reduzido, bem como todos os protocolos sanitários pertinentes 
à educação regulada, além de todas as normativas contidas no  Decreto Estadual n° 65.061, de 13 de julho de 2020, alterado pelo 
Decreto Estadual n° 65.140, de 19  de agosto de 2020, e Resolução SEDUC n° 61, de 31 de agosto de 2020 e demais Resouções 
e Portarias das Secretarias de Educação e Saúde.

Art. 3° As instituições de ensino privadas que optarem pelo retorno gradual das aulas e atividades presenciais, e vierem a descum-
prir quaisquer das restrições de capacidade, horário reduzido ou demais protocolos sanitários constantes das normativas estaduais 

EDITAIS
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Poder Executivo
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Afonso Teodoro de Souza Filho – Chefe de Gabinete
Eliete Maria Neves - Secretária de Ação Social
André Ricardo Plácido Cintra – Secretário de Assuntos Estratégicos
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citadas no artigo 2° deste Decreto, estarão passíveis de sanções administrativas cabíveis pelo Município de Franca, como lavratura 
de notificação, multas pecuniárias e até mesmo a suspensão, cassação do alvará e licença de funcionamento do estabelecimento, 
com sua consequente interdição, e demais cominações legais.
Parágrafo único. A fiscalização do fiel cumprimento das disposições traçadas neste Decreto ficará a cargo, conjunto ou separada-
mente, da Secretaria Municipal de Educação, Vigilância Sanitária Municipal, Fiscalização de Obras e Posturas, Fiscais de Tributos, 
além das forças de segurança através da Guarda Civil Municipal.
Art. 4° A Secretaria Municipal de Educação oportunamente dará outras providências no âmbito administrativo e pedagógico, através 
de Resolução própria ou outro ato específico da Pasta, no que se refere às atividades não presenciais, reorganização do calendário 
escolar anual da rede pública municipal de ensino, além de outras normativas.
Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6°. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Franca, aos 02 de outubro de 2020.
GILSON DE SOUZA

PREFEITO
________________________________________________________________________________________________________

PORTARIA Nº 289, DE 01 DE OUTUBRO DE 2020.

Dispõe sobre a nomeação de membros para compor o Grupo de Trabalho, 
Acompanhamento e Fiscalização, junto a Secretaria de Esportes, Arte, Cultura e Lazer e 
dá outras providências. 

GILSON DE SOUZA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de 
suas atribuições legais e considerando o constante do disposto na Lei 8.932 de 10 de setembro de 2020;

RESOLVE 

Art. 1º. Ficam NOMEADOS para compor o Grupo de Trabalho, Acompanhamento e Fiscalização, junto a Secretaria de Esportes, 
Arte, Cultura e Lazer, para atuar e analisar os procedimentos administrativos instituídos pela Lei nº 8.932, de 10 de setembro de 
2020 os seguintes membros:
REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO
Aline Naques Silva Malta, Secretaria de Esportes, Arte, Cultura e Lazer;
Victor de Oliveira Mazza, Secretaria de Finanças;
Tatiana Iuri Yamassaki da Silva - Fundação de Esportes, Arte e Cultura;
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
Ederson José de Souza
Daniel Francisco de Aguiar;
Francisco Gabriel Terra de Clazans Fernandes Prates de Moura.
Art. 2º. O Grupo de Trabalho será presidido pelo Secretário de Esportes, Arte, Cultura e Lazer, William César Matis.
Art 3º. O presente ato é efetivado em conformidade com o disposto no Art. 3º da Lei nº 8.932, de 10 de setembro de 2020.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os efeitos a 14 de setembro de 2020.

Prefeitura Municipal de Franca, ao 01 de outubro de 2020.
GILSON DE SOUZA

PREFEITO
________________________________________________________________________________________________________

PORTARIA Nº 290, DE 01 DE OUTUBRO DE 2020.

Dispõe sobre exoneração e nomeação de servidores para Gratificação de Função e dá 
outras providências.
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GILSON DE SOUZA, Prefeito Municipal de Franca Estado de São Paulo, no exercício de 
suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º - Fica EXONERADA, a pedido, da Função de Confiança de Coordenação de Enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento 
– UPA do Anita, junto à Secretaria de Saúde, a servidora DANIELA APARECIDA DA COSTA CRUZ MONTEIRO.
Art. 2º - A Secretaria de Recursos Humanos fará constar em suas fichas funcionais os agradecimentos do Governo Municipal, pelos 
serviços prestados à municipalidade.
Art. 3º - Fica NOMEADA para exercer as atribuições da Função de Confiança de Coordenação de Enfermagem da Unidade de 
Pronto Atendimento – UPA do Anita, junto à Secretaria de Saúde, a servidora SARA SUSETE GUIMARÃES DE ALCÂNTARA.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - O presente ato é efetivado em conformidade com a legislação vigente.
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Franca, 01 de outubro de 2020.
GILSON DE SOUZA

PREFEITO
________________________________________________________________________________________________________

PORTARIA Nº 291, DE 02 DE OUTUBRO DE 2020.

Dispõe sobre a nomeação de membros para compor a Comissão Especial para análise, 
seleção e julgamento dos projetos, junto à Secretaria de Esportes, Arte, Cultura e Lazer 
e dá outras providências. 

GILSON DE SOUZA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas 
atribuições legais e considerando o constante do disposto na Lei 8.932 de 10 de setembro de 2020;

RESOLVE 

Art. 1º. Ficam NOMEADOS para compor o Comissão Especial, junto a Secretaria de Esportes, Arte, Cultura e Lazer, para atuação 
nos processos de análise, seleção e julgamento dos projetos inscritos e os procedimentos administrativos instituídos pela Lei nº 
8.932, de 10 de setembro de 2020 os seguintes membros:
REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO
Elaine Cristina dos Santos, Secretaria de Esportes, Arte, Cultura e Lazer;
Edna Rezende Rodrigues, Secretaria de Assuntos Estratégicos
Kelly Cristina Penha Fernandes Nascimento - Secretaria de Educação
Jocely de Paula Mendes - Fundação de Esportes, Arte e Cultura;
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
Helio Divino Simões
Mariana Coelho Rosa
José Gregorutti Neto
José Lourenço Alves.
Art. 2º. A Comissão de Análise será presidida pelo Secretário de Esportes, Arte, Cultura e Lazer, William César Matis.
Art 3º. O presente ato é efetivado em conformidade com o disposto no Art. 4º da Lei nº 8.932, de 10 de setembro de 2020.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

Prefeitura Municipal de Franca, 02 de outubro de 2020.
GILSON DE SOUZA

PREFEITO

EDITAIS COPEL

COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
Processo nº 31603/19 – Concorrência nº 43/19 – Aquisição de materiais de consumo hospitalar. Contratada: Cirúrgica União Ltda,  
item 47.

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
Proc. nº 36463/20 - Pregão Eletrônico nº 28/2020 - Objeto: gêneros alimentícios estocáveis (biscoito e margarina) para atendimento 
da merenda escolar. A sra. Pregoeira torna público que, fica SUSPENSO o presente Pregão, conforme solicitação da Sec. de 
Educação. 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Proc. nº 16885/20 - Pregão Presencial nº 36/20 - Objeto: Aquisição de material elétrico. A sra. Pregoeira torna público que, após 
análise da Sec. Educação, ficam HOMOLOGADAS e ADJUDICADAS as propostas das empresas Delvalle Materiais Elétricos Eireli, 
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lotes 8, 9, 11, 12; Fortlux Distr. de Materiais Elétricos Eireli, 1, 4; Multiluz Comercial Ltda, 2, 3; VN Materiais Elétricos Eireli Epp, 6, 10. 
Franca, 02 de outubro de 2020.

Lígia Silva Granzoto
Presidente em substituição da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeira

CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS
EDITAL DE CHAMAMENTO 001-20

Proc. nº 0537/2020 – Credenciamento público para contratação de pessoas jurídicas para prestação de serviços médicos em 
caráter de plantão de 12 horas nas especialidades de emergencialistas nas áreas de clínica médica e pediatria para atuação no 
Pronto Socorro Dr. Álvaro Azzuz, Pronto Socorro Infantil, UPA Aeroporto I e UPA Anita. Credenciadas/aptas: NUNES E OLIVEIRA 
ATIVIDADES MÉDICAS LTDA

Franca, 02 de outubro de 2020
José Conrado Dias Netto.

Secretária Municipal de Saúde

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
PROC. nº 38964/20 – Edital de chamamento público para o seleção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas 
empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas 
por força das medidas de isolamento social em atendimento ao Artigo 2º, Inciso II, da Lei nº 14.017 de 29 de junho de 2020 
intitulada como “Lei Aldir Blanc”. Os interessados deverão encaminhar a documentação entre os dias 05/10/2020 até as 23h59 
do dia 03/11/2020, no endereço eletronico leialdirblanc@franca.sp.gov.br. Os Editais e Anexos estão à disposição no site https://
www.franca.sp.gov.br/administracao-municipal/administracao-direta/esportes-arte-cultura-e-lazer/esportes-arte-cultura-e-lazer-
apresentacao – Situação: Em Andamento.

Franca, 03 de outubro de 2020.
William César Matias

Secretário de Esportes, Arte, Cultura e Lazer
Lei Complementar 233/13, Art. 2º, § 2º

********************************************************************
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, ARTE, CULTURA E LAZER

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020, DE 03 DE OUTUBRO DE 2020.

PARA ATENDIMENTO AO ARTIGO 2º, INCISO II, DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGÊNCIA CULTURAL, PUBLICA-SE O EDITAL 
DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA O SELEÇÃO DE ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESAS E PEQUENAS 
EMPRESAS CULTURAIS, COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS COMUNITÁRIAS QUE TIVERAM 
AS SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇA DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL.
A Prefeitura do Município Franca, com sede no Estado de São Paulo, por intermédio de seu chefe do Poder Executivo, torna público 
o presente Edital para a seleção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, 
instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento 
social, para recebimento de subsídio mensal, instituído pela Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural -  Lei Federal nº 14.017, de 29 de 
junho de 2020, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade 
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo federal nº 6, de 20 de março de 2020 e nas condições e exigências estabelecidas neste 
Edital.
1. DO OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente Edital, selecionar espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas 
culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas por força 
das medidas de isolamento social.
1.2. Os selecionados receberão subsídio mensal, no valor mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais) e máximo de R$ 10.000,00 
(dez mil reais), de acordo com critérios estabelecidos no presente instrumento.
2. DA PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar do presente edital, os espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, coope-
rativas, instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de 
isolamento social.
2.2. Compreendem-se como espaços culturais todos aqueles organizados e mantidos por pessoas, organizações da sociedade civil, 
empresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas com finalidade cultural e instituições culturais, com ou sem 
fins lucrativos, que sejam dedicados a realizar atividades artísticas e culturais, tais como:

a) pontos e pontões de cultura;
b) teatros independentes;
c) escolas de música, de capoeira e de artes e estúdios, companhias e escolas de dança;
d) circos;
e) cineclubes;
f) centros culturais, casas de cultura e centros de tradição regionais;
g) museus comunitários, centros de memória e patrimônio;
h) bibliotecas comunitárias;
i) espaços culturais em comunidades indígenas;
j) centros artísticos e culturais afro-brasileiros;
k) comunidades quilombolas;
l) espaços de povos e comunidades tradicionais;
m) festas populares, inclusive o carnaval e o São João, e outras de caráter regional;
n) teatro de rua e demais expressões artísticas e culturais realizadas em espaços públicos;
o) livrarias, editoras e sebos;
p) empresas de diversão e produção de espetáculos;
q) estúdios de fotografia;
r) produtoras de cinema e audiovisual;
s) ateliês de pintura, moda, designe, artesanato;
t) galerias de arte e de fotografias;
u) feiras de arte e de artesanato;
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v) espaços de apresentação musical;
w) espaços de literatura, poesia e literatura de cordel;
x) espaços e centros de cultura alimentar de base comunitária, agroecológica e de culturas originárias, tradicionais e populares;
y) outros espaços e atividades artísticos e culturais validados nos cadastros aos quais se refere o item 3 deste Edital.
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
3.1. O subsídio destina-se exclusivamente para gastos relativos à manutenção de espaços culturais e suas atividades 
caracterizados no item 2.2, poderão incluir despesas realizadas com:
a) Internet;
b) Transporte;
c) Aluguel;
d) Telefone;
e) Consumo de água e luz; e 
f) Outras despesas relativas à manutenção da atividade cultural do beneficiário.
3.2. Farão jus ao benefício referido no item 1.1. do Edital, os espaços culturais e artísticos, microempresas e pequenas empresas 
culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas e instituições culturais com atividades interrompidas, que comprovarem 
sua inscrição e a respectiva homologação em, pelo menos, um dos seguintes cadastros:
a) Cadastro Estadual de Cultura;
b) Cadastro Municipal de Cultura de Franca – Mapa Cultural - http://mapacultural.franca.sp.gov.br/ em ‘Meus Espaços;
c) Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura;
d) Cadastro Estadual de Pontos e Pontões de Cultura;
e) Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais (Sniic);
f) Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab);
g) outros cadastros referentes a atividades culturais existentes na unidade da Federação, bem como projetos culturais 
apoiados nos termos da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, nos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores à data 
de publicação da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural.
3.3. As entidades deverão apresentar autodeclaração, da qual constarão informações sobre a interrupção de suas atividades e 
indicação dos cadastros em que estiverem inscritas acompanhados da sua homologação, quando for o caso, conforme modelo do 
ANEXO I, deste Edital.
3.4. O benefício de que trata o 1.1. somente será concedido para a gestão responsável pelo espaço cultural, vedado o 
recebimento cumulativo, mesmo que o beneficiário esteja inscrito em mais de um cadastro referido no 3.1. deste Edital, ou seja, 
responsável por mais de um espaço cultural.
3.5. Não podem receber o subsídio mensal, os espaços culturais criados pela administração pública de qualquer esfera ou 
vinculados a ela, bem como a espaços culturais vinculados a fundações, a institutos ou instituições criados ou mantidos por grupos 
de empresas, a teatros e casas de espetáculos de diversões com financiamento exclusivo de grupos empresariais e a espaços 
geridos pelos serviços sociais do Sistema S.
3.6. A comissão de análise de concessão do subsídio poderá solicitar informações e/ou documentos complementares para 
esclarecer eventuais inconformidades cadastrais.
3.7. O pagamento dos recursos do subsídio mensal fica condicionado à verificação de elegibilidade do beneficiário, realizada 
por meio de consulta prévia a base de dados em âmbito federal disponibilizada pelo Ministério do Turismo.
3.8. A verificação de elegibilidade do beneficiário de que trata o item anterior não dispensa a realização de outras consultas a 
bases de dados do Estado e Município que se façam necessárias.
3.9. As informações obtidas de bases de dados dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios deverão ser homologadas 
pelo respectivo ente federativo.
3.10. Na hipótese de inexistência de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, será informado o número ou 
o código de identificação único que vincule o solicitante à organização ou ao espaço beneficiário.
4. DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO
4.1.  Para o recebimento do subsídio mensal previsto no item 1.1, deste Edital, os participantes deverão enviar os documentos, 
exclusivamente por meio eletrônico, entre os dias 05 de outubro e 03 de novembro de 2020, para o endereço de e-mail leialdirblanc@
franca.sp.gov.br, especificamente com o ASSUNTO de e-mail: CHAMAMENTO Nº001/2020 – INSCRIÇÃO
4.2. Para a inscrição, os interessados deverão enviar os seguintes documentos:
a) Autodeclaração na qual constarão informações sobre a interrupção de suas atividades e indicação dos cadastros em que 
estiverem inscritas acompanhados da sua homologação, quando for o caso, de acordo com modelo do ANEXO I, deste Edital.
b) Cópia de documento de identidade com foto do responsável pela inscrição e também responsável pelo espaço.
c) Cópia do Cartão de CNPJ, quando houver.
d) Documentos que comprovem os gastos com Internet; Transporte; Aluguel; Telefone; Consumo de água e luz; e outras 
despesas relativas à manutenção da atividade cultural do beneficiário.
e) Plano de Trabalho da proposta de atividade de contrapartida em serviços economicamente mensuráveis, de acordo com 
modelo do ANEXO II, deste Edital. 
4.3. A documentação apresentada será analisada para fins de categorização dos proponentes.
5. DA SELEÇÃO E DOS CRITÉRIOS DE VALORES DO SUBSÍDIO
5.1. A Comissão Especial de Análise, Seleção e Julgamento será composta por 08 (oito) membros, nomeados através da 
Portaria no 289, de 03 de outubro de 2020. 
5.2. Os membros da Comissão Especial de Análise, Seleção e Julgamento ficam impedidos de inscrever propostas neste 
Chamamento.
5.3. A análise da documentação e das propostas de contrapartida será realiza no período de 04 a 09 de novembro de 2020.
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5.4. A notificação da necessidade de complementação de informações ou documentos será realizada através do endereço de 
e-mail informado na Autodeclaração (ANEXO I), deste Edital, e deverá ser atendida no prazo de 24h, contados a partir da notificação, 
sob pena de desclassificação da candidatura.
5.5. É de responsabilidade do proponente o acompanhamento de seu e-mail durante todo o período do Chamamento, bem 
como garantir a capacidade de recebimento de mensagens de seu e-mail, por meio de verificação de espaço ou direcionamentos 
de SPAM.
5.6. A seleção será realizada em 02 (duas) etapas:
a) ETAPA 1: Análise da documentação e do Plano de Trabalho da proposta de contrapartida.
b) ETAPA 2: Categorização dos interessados, de acordo com as características verificadas durante a análise documental, 
dividindo por categorias estabelecidas por fatores de base de cálculo, conforme tabela a seguir:

Características Categoria Fator de Cálculo
Empresas com CNPJ e gastos fixos comprovados (aluguel, funcionários, etc) tais 
como pontos de cultura, escolas de música, de dança, etc. A 1.2

Empresa com ou sem CNPJ que apresentem ao menos em parte das características 
da Categoria A, mas não todos, ou seja, que tenham funcionários ou não, que paguem 
aluguel ou não, mas que façam parte da cadeia produtiva cultural do município.

B 1.0

Outros espaços e atividades artísticos e culturais validados nos cadastros aos quais 
se refere o item 3 deste Edital, apenas com autodeclaração. C 0.8

5.7. A divulgação da relação de aprovados será realizada no dia 10 de novembro de 2020, no Diário Oficial do Município de 
Franca.
5.8. O proponente que desejar apresentar recurso deverá enviar o Formulário de Recurso (ANEXO III) para o email leialdirblanc@
franca.sp.gov.br, especificamente com o ASSUNTO de e-mail: CHAMAMENTO Nº001/2020 – RECURSO, no período de 11 a 16 de 
novembro de 2020, até às 13:00.
5.9. A publicação do Julgamento será realizada no dia 18 de novembro de 2020, no Diário Oficial do Município de Franca.
5.10. A publicação da Homologação e Ratificação será realizada no dia 23 de novembro de 2020, no Diário Oficial do Município 
de Franca.
6. DA CONTRAPARTIDA
1.1. Os espaços culturais e artísticos, as empresas culturais e organizações culturais comunitárias, as cooperativas e as 
instituições beneficiadas com o subsídio previsto neste Edital ficarão obrigados a garantir como contrapartida, após o reinício 
de suas atividades, a realização de atividades destinadas, prioritariamente, aos alunos de escolas públicas ou de atividades em 
espaços públicos de sua comunidade, de forma gratuita, em intervalos regulares, em cooperação e planejamento definido com a 
Secretaria de Esportes, Arte, Cultura e Lazer.
1.2. Caso não ocorra o reinício das atividades, mencionado no item 6.1, a Secretaria de Esportes, Arte, Cultura e Lazer poderá 
solicitar adequação do Plano de Trabalho, visando a execução da contrapartida, sem ocasionar aumento de despesas ao beneficiário.
1.3. A Contrapartida deverá ser executada, obrigatoriamente, até o dia 30 de abril de 2020. O não cumprimento da Contrapartida 
acarretará em devolução do valor do subsídio mensal atualizado, bem como penalidades cabíveis.
1.4. A proposta de contrapartida deve apresentar características que comprovem a viabilidade de sua execução pelo proponente, 
bem como planilha orçamentária.
1.5. De acordo com a Categorização estipulada na tabela do item 5.6 b), os beneficiários se obrigam a cumprir ao menos a 
quantidade de intervenções demonstradas a seguir:

Categoria (item 5.6 b.) Quantidade Mínima de Intervenções
A 4
B 3
C 2

7. DO REPASSE FINANCEIRO E PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1. O repasse financeiro inferior a R$10.000,00 será pago em parcela única e será efetuado até o dia 30 de novembro de 2020.
1.2. O repasse financeiro superior a R$10.000,00 será pago em 02 (duas) parcelas de igual valor, sendo o pagamento da 
primeira parcela efetuado até o dia 30 de novembro de 2020, e o pagamento da segunda parcela efetuado até o dia 10 de dezembro 
de 2020.
1.3. O proponente se obriga a cumprir a contrapartida, sob pena de devolução integral e corrigido do recurso repassado, 
podendo ainda sofrer futuras sanções legais cabíveis.
1.4. A determinação do valor do repasse por proposta (vrp) aprovada será realizada a partir da divisão do valor total de recurso 
orçamentário da meta conforme Plano de Ação (vtm) deste edital pelo total de propostas aprovadas (tpa) e multiplicado pelo fator de 
cálculo (fc), especificado para categoria prevista na tabela do item 5.6 b).

(vtm ÷ tpa) × fc = vrp
1.5. O repasse será depositado, obrigatoriamente, em conta corrente de titularidade do proponente, informada no ato da 
inscrição. A conta poderá ser de qualquer instituição financeira em território nacional.
1.6. O beneficiário do subsídio previsto neste Edital deverá apresentar prestação de contas referente ao uso do benefício ao 
Município, em até 120 (cento e vinte) dias após o recebimento da última parcela do subsídio.
1.7. Referida prestação de contas estará sujeita a publicidade e regramento previsto na Lei de Acesso à Informação.
1.8. A prestação de contas deverá comprovar que o subsídio mensal recebido foi utilizado para gastos relativos à manutenção 
da atividade cultural do beneficiário.
1.9. Os gastos relativos à manutenção da atividade cultural do beneficiário poderão incluir despesas realizadas com:
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a) internet;
b) transporte;
c) aluguel;
d) telefone;
e) consumo de água e luz; e
f) outras despesas relativas à manutenção da atividade cultural do beneficiário.
1.10. O beneficiário deverá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da execução da contrapartida, relatório 
comprovando o cumprimento da contrapartida e outras documentações que demonstrem a execução e subsidiem a prestação de 
contas da Prefeitura junto à Federação. 
1.11. O beneficiário fica obrigado a apresentar complementação de prestação de contas no prazo de 15 (quinze) dias, contados 
da notificação, quando houver.
8. DOS RECURSOS FINANCEIROS
8.1. As despesas decorrentes da execução do presente Edital no valor de R$ 2.218.385,76 correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária do município:
021201 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, ARTE, CULTURA E LAZER 133922073 DIFUSÃO CULTURAL
2935 Manutenção das Atividades das Unidades Culturais e Populares Fonte: 053120007 TR.LEI FEDERAL Nº 14017/2020 - ALDIR 
BLANC 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
9. DISPOSIÇÕES FINAIS
1.1. O responsável pela inscrição assume toda a responsabilidade em relação aos documentos encaminhados, não implicando 
seu conteúdo qualquer responsabilidade civil ou penal para a Secretaria Municipal de Esporte, Arte, Cultura e Lazer.
1.2. Os casos omissos neste Edital serão decididos pela Secretaria Municipal de Esporte, Arte, Cultura e Lazer, que utilizará 
subsidiariamente as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações subsequentes, Lei Aldir Blanc de Emergência 
Cultural e legislação correlata a situação de estado de calamidade pública.
1.3. O valor do subsídio mensal repassado deve ser utilizado integralmente para o pagamento de despesas de manutenção, 
objeto deste Edital, estando seu responsável sujeito as penalidades legais.
1.4. Na ocorrência de desvio de finalidade do objeto deste Edital, o contemplado obriga-se a devolver os recursos recebidos, 
atualizados de acordo com a legislação vigente à época em que se realizar a respectiva quitação.
1.5. Caso não haja inscrição, ou que o valor destinado para esta ação não seja utilizado em sua totalidade, poderá ser realizado 
o remanejamento dos recursos restantes para outros Editais da Lei Aldir Blanc, bem como este Edital poderá receber recursos 
remanejados de outras ações.
1.6. Este edital não inviabiliza que o proponente obtenha outros recursos junto à iniciativa pública ou privada, com exceção da 
vedação do item 3.3. deste Edital.

Prefeitura Municipal de Franca, aos 03 de outubro de 2020.
William César Matias

Secretário Municipal de Esporte, Arte, Cultura e Lazer

************************************************************************************
ANEXO I

AUTODECLARAÇÃO

Nos termos do Art. 6º, § 1º, do Decreto 10.464/20, que regulamenta a Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, as entidades deverão 
apresentar autodeclaração, da qual constarão informações sobre a interrupção de suas atividades e indicação dos cadastros em que 
estiverem inscritas acompanhados da sua homologação, quando for o caso.

1. IDENTIFICAÇÃO 

É GERIDO POR:  
(    )pessoas físicas;   (    )organizações da sociedade civil;   (    )empresas culturais; 
(    )organizações culturais comunitárias;    (    )cooperativas com finalidade cultural;   (    )instituições culturais, com ou sem fins lucrativos

Nome:

CNPJ:

Endereço: Número: Complemento:

Bairro: CEP: UF: Cidade:

DDD / Telefone: DDD / Fax:
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E-mail: Endereço na Internet:

Nome do Responsável:

CPF do Responsável:

Dados Bancário:

Banco: Agência:
Conta Corrente:

Declaro ser totalmente responsável pelas informações contidas nesta Autodeclaração, bem como ser responsável pelos documentos 
encaminhados, não implicando seu conteúdo qualquer responsabilidade civil ou penal para a Secretaria Municipal de Esporte, Arte, 
Cultura e Lazer.
Declaro estar ciente de que o valor do subsídio mensal repassado deve ser utilizado integralmente para o pagamento de despesas 
de manutenção dos espaços culturais, como especificado no Item 3.1 deste Edital, estando sujeito as penalidades legais.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: _______________________________________

2. HISTÓRICO
Quando e como foi criado?
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_________________________________

Qual a relação com a comunidade onde está localizada?
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_________________________________

3. ATIVIDADES
Quais são as principais atividades culturais desenvolvidas?
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_________________________________

4. PÚBLICO ALVO
Para quem as principais atividades promovidas são direcionadas? Qual a faixa etária do público atendido?
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

5. PARCERIAS
Participou de eventos realizados em conjunto com outras organizações?
(    ) SIM            (    )NÃO

Em caso afirmativo, quais foram, onde e quando ocorreram?
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_________________________________

6. PREMIAÇÕES E SELEÇÕES
Foi selecionada em algum concurso ou edital?
(    ) SIM            (    )NÃO
Em caso afirmativo, quais foram, quando ocorreram?

________________________________________________________________________________________________________
__________________________________
Foi homenageada ou recebeu algum prêmio? 
(    ) SIM            (    )NÃO
Em caso afirmativo, quais foram, quando ocorreram?



www.franca.sp.gov.br Sábado, 03 de outubro de 2020 - ano 6 - n.º 1631
10

________________________________________________________________________________________________________
__________________________________
7. PUBLICAÇÕES
Publicou material, tais como livros, revistas, CDs, DVDs, cartilhas, etc? Quais?

________________________________________________________________________________________________________
__________________________________

Alguma outra organização publicou material sobre seu trabalho? Que tipo de publicação?

8. DIVULGAÇÃO
Foi citada em jornais, revistas, rádios, sites da internet, etc? Em que ocasião?

9. SOBRE O LOCAL DE FUNCIONAMENTO, ELE É:
(    )ALUGADO     (     )CEDIDO     (    )PRÓPRIO     (     )OUTRO
OUTRO – ESPECIFICAR:_________________________________________________________
_____________________________________________________________________
10. POSSUI FUNCIONÁRIOS
(     )NÃO     (    )SIM     (     )QUANTOS:______________________________________________________
11. HOUVE, DURANTE A PANDEMIA, ALGUMA DAS SITUAÇÕES ABAIXO RELACIONADAS COM OS TRABALHADORES?
(     )DEMISSÃO                 (     )TELETRABALHO     
(     )REDUÇÃO DE JORNADA    (     )REDUÇÃO DE SALÁRIO
(      )NÃO HOUVE     (    )OUTRO ESPECIFICAR:_______________________
12. FORMAS DE MANUTENÇÃO E VALORES MÉDIOS MENSAIS:
(    )CONTRIBUIÇÕES DOS ASSOCIADOS   (     )INGRESSOS      (    )LEIS DE INCENTIVO/EDITAIS           (    )MENSALIDADES     
(    )RECURSOS PÚBLICOS                (    )RECURSOS PRIVADOS
(    )OUTROS – ESPECIFICAR:__________________________________________
13. ÁREA DE ATUAÇÃO:
-(    ) PONTOS E PONTÕES DE CULTURA;
(    ) TEATROS INDEPENDENTES;
(    ) ESCOLAS DE MÚSICA, DE CAPOEIRA E DE ARTES E ESTÚDIOS, COMPANHIAS E ESCOLAS DE DANÇA;
(    ) CIRCOS;
(    ) CINECLUBES;
(    ) CENTROS CULTURAIS, CASAS DE CULTURA E CENTROS DE TRADIÇÃO REGIONAIS;
(    ) MUSEUS COMUNITÁRIOS, CENTROS DE MEMÓRIA E PATRIMÔNIO;
(    ) BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS;
(    ) ESPAÇOS CULTURAIS EM COMUNIDADES INDÍGENAS;
(    ) CENTROS ARTÍSTICOS E CULTURAIS AFRO-BRASILEIROS;
(    ) COMUNIDADES QUILOMBOLAS;
(    ) ESPAÇOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS;
(    ) FESTAS POPULARES, INCLUSIVE O CARNAVAL E O SÃO JOÃO, E OUTRAS DE CARÁTER REGIONAL;
TEATRO DE RUA E DEMAIS EXPRESSÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS REALIZADAS EM ESPAÇOS PÚBLICOS;
(    ) LIVRARIAS, EDITORAS E SEBOS;
(    ) EMPRESAS DE DIVERSÃO E PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS;
(    ) ESTÚDIOS DE FOTOGRAFIA;
(    ) PRODUTORAS DE CINEMA E AUDIOVISUAL;
(    ) ATELIÊS DE PINTURA, MODA,DESIGNE ARTESANATO;
(    ) GALERIAS DE ARTE E DE FOTOGRAFIAS;
(    ) FEIRAS DE ARTE E DE ARTESANATO;
(    ) ESPAÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL;
(    ) ESPAÇOS DE LITERATURA, POESIA E LITERATURA DE CORDEL;
(    ) ESPAÇOS E CENTROS DE CULTURA ALIMENTAR DE BASE COMUNITÁRIA, AGROECOLÓGICA E DE CULTURAS 
ORIGINÁRIAS, TRADICIONAIS E POPULARES;
(    ) OUTROS – ESPECIFICAR:
14. INTEGRA ALGUM DOS CADASTROS ABAIXO, QUAL?
(    ) Cadastro Estadual de Cultura;
(    ) Cadastro Municipal de Cultura;
(    ) Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura;
(    ) Cadastro Estadual de Pontos e Pontões de Cultura;
(    ) Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais (Sniic);
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(    ) Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab);
(    ) outros cadastros referentes a atividades culturais existentes na unidade da Federação, bem como projetos culturais apoiados 
nos termos da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, nos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores à data de 
publicação da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural.
15. QUAL A MÉDIA DO CUSTO MENSAL?
Despesas com conta de água:_____________
Despesas com conta de energia elétrica:__________
Despesas com pessoal:____________
Despesa total em média:____________
16. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Há mais informações, dados, referências que queira destacar?
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________

17. MEMBROS 
(Quem são os principais membros do espaço, cooperativa, etc? Que tipo de atividades culturais eles desenvolvem 
dentro e fora da instituição? Caso seja necessário, adicione novas tabelas.)

NOME COMPLETO: _______________________________________________________________

FUNÇÃO NA INSTITUIÇÃO: ________________________________________________________

PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ANO DE REALIZAÇÃO

NOME COMPLETO: _______________________________________________________________

FUNÇÃO NA INSTITUIÇÃO: _______________________________________________________

PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ANO DE REALIZAÇÃO

NOME COMPLETO: _______________________________________________________________

FUNÇÃO NA INSTITUIÇÃO: ______________________________________________________

PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ANO DE REALIZAÇÃO

***************************************************************************************

ANEXO II
MODELO PLANO DE TRABALHO DE CONTRAPARTIDA
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IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

NOME DO ESPAÇO: CNPJ:

NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL: CPF:.

SOBRE A ATIVIDADE

TÍTULO DA ATIVIDADE:

OBJETIVO: (resultado esperado)

DESCRIÇÃO: (o que será realizado)

PÚBLICO ALVO: (quantidade de pessoa, faixa etária, etc.)

LOCAIS DE EXECUÇÃO: 

DATAS DE EXECUÇÃO:

DESCRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ATIVIDADE:

Declaro estar ciente que o cumprimento da Contrapartida é obrigatório e de minha responsabilidade, estando sujeito a devolução do 
subsídio mensal atualizado e penalidades cabíveis.
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:___________________________________________________

*****************************************************************************************

ANEXO III
FORMULÁRIO DE RECURSO

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

NOME DO ESPAÇO: CNPJ:

NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL: CPF:.

RECURSO

ARGUMENTAÇÃO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

RESOLUÇÃO Nº. 06, DE 02 DE OUTUBRO DE 2020.

MURILLO EDUARDO SILVA MENZOTE, Secretário de Negócios Jurídicos, no 
exercício de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a situação mundial em relação ao novo coronavírus, classificada como 
pandemia de COVID-19, o que significa dizer que há risco potencial de a doença atingir a população mundial de forma simultânea, 
como de fato tem atingido, não se limitando a locais que já tenham sido identificados como transmissão interna; 

CONSIDERANDO que eventual excesso de prazo nas decisões no âmbito dos 
procedimentos disciplinares ou a não realização de determinados atos de instrução processual se justificam pela excepcionalidade 
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da situação crítica envolvendo o risco à saúde pública e dos próprios cidadãos individualmente considerados, inclusive de servidores 
públicos municipais; 

CONSIDERANDO que o Governo Federal declarou estado de calamidade pública em 
âmbito nacional;

CONSIDERANDO a determinação do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no 
Decreto Municipal nº 11.018, de 19 de março de 2020, que declarou estado de emergência no âmbito do Município de Franca;

CONSIDERANDO a expedição do Decreto Municipal nº 11.033, de 07 de abril de 2020, 
que reconheceu o estado de calamidade pública na cidade de Franca, o qual foi reconhecido pela Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo;

CONSIDERANDO o Decreto Nº 11.100 de 21 de agosto de 2020, o qual estendeu o 
período de calamidade pública até 31 de dezembro de 2020; 

CONSIDERANDO que findou a suspensão dos prazos estabelecidos através da 
Resolução nº 05, de 31 de julho de 2020;

CONSIDERANDO que apesar da atual classificação do Município de Franca no Plano São 
Paulo, ainda inexistem perspectivas quanto à diminuição da circulação viral, de forma que medidas de higienização e distanciamento 
social são imprescindíveis para o sucesso do controle da pandemia;

RESOLVE
Art. 1º - Ficam suspensos os processos administrativos disciplinares e sindicância, que estejam pendentes de realização de 
audiências até o dia 31 de dezembro de 2020. 
Art. 2º - Ficam prorrogados por mais 30 (trinta) dias todos os prazos para conclusão dos trabalhos nos processos de apuração 
preliminar de qualquer natureza para apuração de fatos. 
Art. 3º - Ficam prorrogados por mais 60 (sessenta) dias todos os prazos para conclusão dos trabalhos da Comissão Processante 
fixados em portarias de instauração de processos administrativos disciplinares, que demandam diligências outras, que não a oitiva 
de testemunhas e interrogatório. 
Art. 4º – Ficam mantidos os prazos processuais relacionados aos processos administrativos inerentes a descumprimento contratual. 
Parágrafo Único – A fim de garantir o distanciamento social as notificações, citações para defesa prévia, alegações finais e outros 
documentos afins serão realizadas, preferencialmente, através de correspondência eletrônica e publicação no diário oficial do 
Município. 
Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação e terá validade até 31 de dezembro de 2020, podendo ser 
revogada ou prorrogada, por ato do Secretário de Negócios Jurídicos, considerada a evolução da situação excepcional que levou 
à sua edição.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Franca/SP, 02 de outubro de 2020. 
MURILLO EDUARDO SILVA MENZOTE

Secretário de Negócios Jurídicos
-

UNI-FACEF - CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA/SP

EXTRATO DE CONTRATO FIRMADO
Contrato nº 72/2020 – Processo nº 62/2020 – Pregão Eletrônico nº 12/2020 - Objeto: Contratação de Licença de Software Antivírus 
Corporativo. Contratada: M3 Comércio Software EIRELI, no valor global de R$ 25.795,80 (vinte e cinco mil, setecentos e noventa e 
cinco reais e oitenta centavos) - Vigência: 01/10/2020 a 30/09/2022 – Data de Assinatura: 29/09/2020.
Contrato nº 73/2020 – Processo nº 64/2020 – Dispensa de Licitação nº 45/2020 - Objeto: Contratação de Serviços de Tutoria 
para Elaboração de Estratégias CRM e de Marketing para divulgação dos Processos Seletivos/Vestibular 2021 do Uni-FACEF. 
Contratada: Novahaus Tecnologia e Comunicação LTDA, no valor global de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais) - 
Vigência: 01/10/2020 a 31/03/2021 – Data de Assinatura: 29/09/2020.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO FIRMADO
Contrato nº 60/2019-1 – Processo nº 43/2019 – Pregão Presencial nº 14/2019 - Objeto: Contratação de Empresa para Prestação 
de Serviços de Limpeza, Asseio, Conservação e Manutenção Predial em todas as unidades do Uni-FACEF por 12 (doze) meses. 
Contratada: HP Serviços Terceirizados EIRELI, no valor global de R$ 833.561,04 (oitocentos e trinta e três mil, quinhentos e sessenta 
e um reais e quatro centavos) – Vigência: 01/11/2020 a 31/10/2021 – Data de Assinatura: 25/09/2020.
Contrato nº 59/2019-1 – Processo nº 39/2019 – Pregão Presencial nº 11/2019 - Objeto: Contratação de Serviços de Controle, 
Operação e Fiscalização de Portarias 24 horas, com a efetiva cobertura dos postos designados, no âmbito do Uni-FACEF pelo 
período de 2 meses. Contratada: Esperança Serviços EIRELI, no valor global de R$ 110.819,28 (cento e dez mil, oitocentos e 
dezenove reais e vinte e oito centavos) – Vigência: 01/11/2020 a 31/12/2020 – Data de Assinatura: 25/09/2020.
Contrato nº 11/2020-1 – Processo nº 12/2020 – Dispensa de Licitação nº 07/2020 - Objeto: Termo de Convênio nº 01 entre o Uni-
FACEF e a Prefeitura Municipal de Pedregulho/SP para realização do Internato com o objetivo de Aprendizagem Profissional e Social, 
por meio da Experiência Prática de Atendimento a Pacientes das ESF’S. Contratada: Município de Pedregulho, no valor global de 
R$ 44.683,20 (quarenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e três reais e vinte centavos) – Vigência: 29/09/2020 a 31/12/2020 – Data 
de Assinatura: 29/09/2020.

Franca (SP), 02 de outubro de 2020.
Prof. Dr. José Alfredo de Pádua Guerra – Reitor

Publicação do Centro Universitário Municipal de Franca. § 3º do art. 86 da LOMF
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EXTRATO DE CONTRATO 
  

EDITAL DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 01/2020, TIPO MENOR PREÇO EM REGIME DE 
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONVÊNIO Nº 879082/2018, CONTRATO DE REPASSE Nº 
879082/2018/MS/CAIXA. 
 
OBJETO: REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. 
 
Contratante: FUNDAÇÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC 
Contratada:  CR CUNHA ENGENHARIA LTDA 
 
Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, de um lado a FUNDAÇÃO ESPÍRITA ALLAN 
KARDEC, inscrita no CNPJ/MF sob nº 47.957.667/0001-40, com sede na Rua José Marques Garcia, nº 
675, Cidade Nova, CEP 14.401-080, Franca – SP, neste ato representada por seu Presidente MÁRIO 
ARIAS MARTINEZ, portador da cédula de identidade RG nº 18.335.407-2 SSP/SP e do CPF nº 
084.167.358-67 e do outro a empresa CR CUNHA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
28.147.246/0001-00 , com sede na Rua Victor Antônio Chiariello nº 139, City Ribeirão, CEP 14.021-049, 
Ribeirão Preto – SP, neste ato representada por seu Sócio Proprietário Administrador CARLOS 
ROBERTO RAMOS CUNHA portador da cédula de identidade RG nº 32.558.072-8 SSP/SP e do CPF nº 
220.991.608-99, devidamente identificados, na presença das testemunhas ao final assinadas, ajustam 
e contratam entre si, mediante as cláusulas abaixo, a realização das obras objeto do Processo acima 
indicado, cuja cotação foi devidamente homologada pela autoridade responsável e competente, nos 
termos Portaria Interministerial nº 424/2016, Portaria Interministerial n° 507/2011, Decreto Federal 
nº 6.170/2007 e suas alterações, e, supletivamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, bem como pelos 
preceitos de Direito Público, privado e, pelos princípios da teoria geral dos contratos.  
 
DO OBJETO  
 
1.1 - Objetiva o presente contrato, regular direitos, obrigações, encargos e responsabilidades, 
decorrentes da transação comercial havida entre as partes, conforme proposta apresentada pela 
Contratada, que integra o presente, com base no EDITAL DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 01/2020, 
TIPO MENOR PREÇO EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONVÊNIO Nº 879082/2018, 
CONTRATO DE REPASSE Nº 879082/2018/MS/CAIXA, descrito no preâmbulo, devidamente 
homologada nos termos da lei supra.  
 
REGIME DE EXECUÇÃO E TIPO  
 
2.1 - A Contratada se obriga a fornecer à contratante a prestação de serviços, com fornecimento de 
material, na modalidade TIPO MENOR PREÇO EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, para 
execução de REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, localizada na Rua José 
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Marques Garcia, nº 675, Cidade Nova, CEP 14.401-080, Município de Franca, Estado de São Paulo, 
conforme disposto no EDITAL DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 01/2020 e seus ANEXOS, que são 
partes integrantes deste contrato.  
 
DO PRAZO PARA EXECUÇÃO  
 
5.1 – O prazo do presente contrato é de 120 (cento e vinte) dias, podendo ser prorrogado a pedido 
das partes, desde que devidamente justificado e aceito.  
 
DO PREÇO  
 
6.1 – O preço máximo para execução das Obras e Serviços de Reforma objeto do EDITAL DE COTAÇÃO 
PRÉVIA DE PREÇOS Nº 01/2020 é de R$ 571.779,32 (quinhentos e setenta e um mil setecentos e 
setenta e nove reais e trinta e dois centavos), conforme proposta de preço (ANEXO I) apresentada 
pela CONTRATADA e homologada pela CONTRATANTE. 
 
 

Franca – SP, 01 de outubro de 2020. 
 
 
 

________________________________________________ 
FUNDAÇÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC 

MÁRIO ARIAS MARTINEZ 
Presidente 

FUNDACAO ESPIRITA 
ALLAN 
KARDEC:47957667000140

Assinado de forma digital por 
FUNDACAO ESPIRITA ALLAN 
KARDEC:47957667000140 
Dados: 2020.10.01 11:17:32 
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