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GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 257, DE 23 DE AGOSTO DE 2021.

Dispõe sobre revogação de licença sem vencimentos e dá outras providências.

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais e 
considerando o constante do processo 2021025420 da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos;

R E S O L V E

Art. 1º Fica REVOGADA, a pedido, a licença sem vencimentos da servidora titular do cargo de Enfermeira, Sharlene Maria 
Rezende de Almeida, chapa 15.432, a partir de 01 de setembro de 2021.

Art. 2º O presente ato é efetivado em conformidade com a legislação vigente, em especial com a Lei Complementar nº 303, de 06 
de agosto de 2018 e Decreto Municipal nº 11.274, de 27 de maio de 2021, em seu Art. 4º, § 1º.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Franca, 23 de agosto de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO

PORTARIA Nº 258, DE 23 DE AGOSTO DE 2021.

Dispões sobre a REVOGAÇÂO de licença sem vencimentos e dá outras providências.

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais e 
considerando o constante do Processo nº 2021013922;

R E S O L V E

Art. 1º Fica REVOGADA a concessão de licença sem vencimentos a partir de 06 de agosto de 2021, da servidora pública municipal 
Sílvia Maria Chiarello Borges Carrijo, chapa 14.401, Psicóloga, lotada junto à Secretaria Municipal de Saúde, com prejuízo dos 
vencimentos, pelo período de 01 (um) ano.

Art. 2º O presente ato é efetivado em conformidade com a legislação vigente.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 06 de agosto de 2021.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 233, de 06 de agosto de 2021.

Prefeitura Municipal de Franca, 23 de agosto de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO

 PORTARIA Nº 259, DE 23 DE AGOSTO DE 2021.

Designa servidora pública municipal para exercer, em substituição, as atribuições de 
Chefe da Seção de Tesouraria e dá outras providências.

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais e 
considerando o memorando 007/2021 do Setor de Tesouraria;

R E S O L V E

Art. 1º Fica DESIGNADA a servidora pública municipal Andreia Cristina de Oliveira Faria, chapa 1622, para exercer, em substituição, 
as atribuições de Chefe da Seção de Tesouraria, junto à Secretaria Municipal de Finanças, pelo período de 08 de setembro de 2021 
a 22 de setembro de 2021, em razão das férias da titular do cargo a servidora Cristiane Barcaroli Santos.
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Art. 2º O presente ato é efetivado em conformidade com a legislação vigente.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Franca, 23 de agosto de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO

ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

PROCESSO SELETIVO Nº 003/2021
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO GABARITO

A Comissão Organizadora, através da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos e de acordo com o Edital de 
Abertura do Processo Seletivo nº 03/2021 – Estagiários, torna público o que segue:

1 - Os GABARITOS das provas aplicadas no período de 06/08/2021 a 23/08/2021, conforme Anexo Único que acompanha o 
presente Edital.
2 - As provas foram aplicadas através de randomização, portanto o candidato deverá considerar a alternativa correta.
3 - O candidato que discordar das questões aplicadas nas provas e do gabarito divulgado, poderá interpor recurso no dia 25 de 
agosto de 2021, conforme Edital de Abertura das Inscrições do referido Processo Seletivo, em especial o Item 6.

Franca, 24  de agosto de 2021.
COMISSÃO ORGANIZADORA

ANEXO ÚNICO

 GABARITO PROVISÓRIO DAS PROVAS APLICADAS NO PERÍODO DE 06/08/2021 A 23/08/2021

Disciplina Pergunta Alternativa Correta Alternativa 
Incorreta

Alternativa 
Incorreta

Alternativa 
Incorreta

Língua 
Portuguesa

Sobre a frase “Ela me disse 
que ajudava o pai” é correto 
afi rmar que

há um erro de 
regência verbal.

está em 
conformidade com 
a norma-padrão da 
língua portuguesa.

há um erro de 
regência nominal.

há um erro de 
concordância, 
prejudicando o 

entendimento da 
frase.

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa 
correta no que se refere à 
concordância verbal.

Nenhuma de nós a 
conhece.

Ariel ou 
Camile serão o 
comtemplado.

Ainda faltam comprar 
os balões.

Uma ou outra 
podem dar lugar a 

dúvidas.

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa que 
apresenta uma palavra 
INCORRETAMENTE 
acentuada.

Pólens. Enxáguam. Decência. Reúne.
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Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa 
em que todas as palavras 
estejam corretamente 
acentuadas.

Mas que ideiazinha 
mais atípica e 
desconstruída!

Prefere pêra ou 
melancia?

Aceita um cafézinho, 
senhor?

Que horas é meu 
vôo?

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa que 
preenche corretamente as 
respectivas lacunas abaixo: 
/ PRO__BEM - H__FEN - 
MO__NHO

Í; Í; I I; Í; I Í; Í; Í Í; I; I

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa 
em que a palavra em 
destaque seja um pronome 
demonstrativo.

Quero AQUELE 
vestido sem 

bordado.

MEU terno não 
fi cou pronto ainda.

VOSSA MAJESTADE 
poderia atendê-los?

QUANTAS pessoas 
vão à festa?

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa 
em que a palavra em 
destaque seja um advérbio, 
considerando o contexto.

Dessa vez iremos, 
CERTAMENTE.

A prova foi muito 
FÁCIL.

PERGUNTEI como 
aprendeu.

Recebeu um NÃO 
como resposta.

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa que 
preenche corretamente as 
respectivas lacunas abaixo: 
/ E__ELÊNCIA - PRÓ__IMO 
- AU__ILIAR

XC - X - X XC - C - X C - X - C X - X - X

Língua 
Portuguesa

Analise as seguintes 
palavras: / 1. ENXERTO 
/ 2. FACHADA / É correto 
afi rmar que

não apresentam 
erro ortográfi co.

somente a primeira 
não apresenta erro 

ortográfi co.

somente a segunda 
não apresenta erro 

ortográfi co.

ambas apresentam 
erro ortográfi co.

Língua 
Portuguesa

Sobre a frase “Tinha 
aposentos no palácio, mas 
mantinha pouca mobilha 
e um conforto escasso.” é 
correto afi rmar que

apresenta um erro 
de ortografi a.

apresenta um erro 
de pontuação.

apresenta um erro de 
acentuação.

está de acordo a 
norma padrão da 

língua portuguesa.

Língua 
Portuguesa

Assinale a alternativa em 
que todas as palavras 
estejam corretamente 
grafadas.

Adivinhar; Oscilar Regeitar; Impressão Procição; Crescer Excepicional; 
Contorção

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa que 
preenche corretamente as 
respectivas lacunas abaixo: 
/ “O baixinho retomou o 
leme __ dizendo __ / — 
Olha __ menino __ veja a 
Bahia”.

, : , , , . , ! ; : ! , , . ! !

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa 
correta quanto à pontuação.

Se o senhor não 
concordar, desligue.

Mas ao amanhecer, 
o ar calmo e 

parado, cedeu, 
lugar a um mar 

bravio.

Se esse cenário, 
se tornar realidade, 
a ameaça, de uma 
pandemia, será no 

fi m, derrotada.

O quê? Vocês 
dois pertencem à 

Irlanda, e nada vai, 
mudar isso.

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa em 
que o ponto de exclamação 
foi corretamente 
empregado.

“— Céus! Que 
injustiça!”

— Nunca. Gemeu o 
enfermo!

A História! diz Cícero, 
é a mestra da vida.

“Dali eu via! quieto 
e triste, a sala de 

visitas.”
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Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa que 
preenche corretamente as 
respectivas lacunas abaixo: 
/ E__PECTATIVA -E__
PANSÃO - E__CASSEZ

X - X - S X - S - S X - X - X S - X - S

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa 
em que todas as palavras 
estejam corretamente 
grafadas.

Não vamos mexer 
com o dinheiro 

público.

Não tinha a 
intensão de dizer 
isso em voz alta.

Deu uma gargalhada, 
numa mistura 
de diversão e 
adimiração.

O rapaz da 
bilheteria falou com 
ares de espertesa.

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa 
em que todas as palavras 
estejam corretas.

Excelência - descer. Cresçer - 
esclamação.

Aquescer - 
entristeser.

Rejuvenecer - 
mereçer.

Língua 
Portuguesa

Todas as alternativas estão 
corretamente grafadas, 
EXCETO:

Ele roubou metade 
do tezouro de seu 

pai.

Incrivelmente 
silencioso, 

exuberante e 
intocado.

E eu teria que 
desobedecer ao 

toque de recolher.

Obviamente aquilo 
era um exagero, até 

para mim.

Língua 
Portuguesa

Analise as seguintes 
palavras: / 1. ESPERIÊNCIA 
/ 2. CORTESIA / É correto 
afi rmar que

a 1 está errada. 
O certo é 

EXPERIÊNCIA.

ambas estão 
erradas.

a 2 está errada. O 
certo é CORTEZIA. ambas estão certas.

Língua 
Portuguesa

No que se refere às 
características da coerência 
textual, selecione a 
alternativa INCORRETA.

Um mesmo 
termo é repetido 
exaustivamente.

As ideias não se 
contradizem e a 

lógica do texto não 
é interrompida.

Obediência à relação 
de ideias em uma 

sequência.

Concatenação das 
ideias do texto.

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa 
correta no que se refere à 
acentuação.

Provável. Pára-brisa. Gratuíto. Récorde.

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa em 
conformidade com a norma-
padrão da língua portuguesa 
quanto à acentuação.

Primeiro, é preciso 
pegar um voo para 

o Ceará.

O noivo não tinha a 
menor idéia do que 

fazer.

Era apenas uma 
questão de higiêne.

Mas isso é sómente 
metade da história.

Língua 
Portuguesa

Todas as palavras estão 
corretamente acentuadas 
em:

Útil - Automóvel - 
Grátis.

Geléia - Raíz - 
Lâmpada. Enjoô - Juíz - Cipó. Rúbrica - Sózinho 

- Cajú.

Língua 
Portuguesa

Sobre a oração “Aluga-se 
apartamentos na praia.”, é 
correto afi rmar que

há um erro de 
concordância 

verbal; o correto 
é “Alugam-se 

apartamentos na 
praia.”

há um erro de 
ortografi a; o 

correto é “Alugasse 
apartamentos na 

praia.”

há um erro de 
concordância 

nominal.

está em 
conformidade com 
a norma-padrão da 
língua portuguesa.

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa 
correta no que se refere à 
concordância nominal.

Compraram 
camisas verde-

limão, azul-céu e 
vermelho-sangue.

Notei que fi cou 
meia nervosa 

quando perguntei 
do noivo.

Eles moram só. Ela mesmo resolveu 
o assunto.

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa que 
preenche corretamente 
as lacunas abaixo./ 
_________________ 
pessoas presentes na 
reunião das dez do que 
na que ocorreu meio-dia e 
______.

Havia menos - meia Havia menos - meio Haviam menos - 
meia

Haviam menas - 
meio
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Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa 
correta no que se refere à 
concordância verbal.

A quem pertencem 
essas coisas?

Rir e chorar faz 
parte do dia.

Um bloco de foliões 
atrapalhavam o 

trânsito.

Fazem quase trinta 
anos que ele foi 

embora.

Língua 
Portuguesa

A frase “Toda profi ssão 
tem seus espinhos” é um 
exemplo de

metáfora. comparação. pleonasmo. hipérbole.

Língua 
Portuguesa

A frase “Ligou o carro e 
vraaum... Ninguém mais o 
viu.” é um exemplo de

onomatopeia. ironia. paradoxo. antítese.

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa 
em que a palavra esteja 
em conformidade com a 
norma-padrão da língua 
portuguesa no que se refere 
ao plural dos substantivos.

Beija-fl ores. Vaisvéns. Quinta-feiras. Curto-circuitos.

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa 
em que todas as palavras 
estejam corretamente 
grafadas.

Escrivães / 
Guardiães / 
Alemães.

Cidadões / Botões / 
Melões.

Corrimãos / Sótãos / 
Sacristãos.

Aldeães / Verões / 
Vilãos.

Língua 
Portuguesa

Analise as seguintes frases:/ 
Poucos dias tomando 
remédio e logo fi cou 
SÃO. / Sei bem como as 
pessoas SÃO./ As palavras 
destacadas acima são 
exemplos de

homônimos. parônimos. antônimos. sinônimos.

Língua 
Portuguesa

São palavras parecidas na 
escrita e na pronúncia: parônimos. homônimos. sinônimos. antônimos.

Língua 
Portuguesa

Na frase “Paulo precisa 
escolher entre o governo 
com a ORDEM e Glicério 
com a ANARQUIA militar.” 
as palavras destacadas são

antônimas. sinônimas. homônimas. parônimas.

Língua 
Portuguesa

Selecione e alternativa 
que apresenta o correto 
emprego de pronome.

Deram o presente 
para eu segurar.

Não cabe a eu 
contestar.

Mas, foi ela que 
chegou até eu.

Eu vou se vestir e 
já saio.

Língua 
Portuguesa

Na oração “Fizeram de tudo 
para mim ir até à casa em 
que Rodolfo estava, mas fui 
fi rme em minha decisão e 
não aceitei.”, há um ERRO 
de

emprego de 
pronome.

concordância 
nominal. acentuação. grafi a de palavra.

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa que 
apresenta um pronome 
possessivo.

Suas promessas 
não valem nada.

Não sei se este 
caderno vai ser 

sufi ciente.

Aquelas pessoas 
estavam famintas.

Os próprios 
eleitores se 

arrependeram.

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa que 
apresenta sinônimos. Repetir - Reiterar. Resistir - Impor. Ressarcir - Perder. Ressoar - Esbanjar.
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Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa que 
apresenta um antônimo da 
palavra destacada abaixo./ 
Você deve perdoar minha 
liberdade e ACEITAR.

Declinar. Entender. Repudiar. Proibir.

Língua 
Portuguesa

Assinale a alternativa que 
apresenta uma interjeição 
que expressa estímulo:

Avante! Sem dúvida! Fora! Olhe!

Língua 
Portuguesa

Indique a alternativa em que 
o pronome de tratamento 
está relacionado ao seu 
correto uso:

Vossa Senhoria: 
Ofi ciais, 

funcionários 
graduados e 
tratamento 
comercial.

Vossa Santidade: 
Bispos a 

Arcebispos.

Vossa Reverência: 
Reitores de 

universidades.

Vossa Majestade: 
Príncipes e 

princesas, duques e 
duquesas.

Língua 
Portuguesa

Assinale a alternativa em 
que os termos “mas” ou 
“mais” foram empregados 
de forma INCORRETA:

Ele é muito 
esforçado, mais 
tão esforçado, 

que ganhou três 
competições 
consecutivas.

Helena quer ir 
mais vezes para a 

Inglaterra.

Nem mas, nem meio 
mas, vá já para o seu 

quarto!

Sou muito calmo, 
mas perco a 
paciência em 

alguns momentos.

Língua 
Portuguesa

Assinale a alternativa em 
que o hífen foi utilizado de 
forma INCORRETA:

Auto-ajuda Contra-ataque Sub-base Re-escrever

Língua 
Portuguesa

Indique a alternativa em 
que a frase está escrita 
corretamente:

Frederico propôs 
uma solução AFIM 

àquelas que já 
estavam sendo 

discutidas ao longo 
da reunião.

Fabrício foi ao 
escritório sozinho 
AFIM de organizar 

os relatórios.

Ele expressou um 
receio A FIM com o 

meu.

Fez tudo aquilo 
AFIM de nos 

convencer de sua 
inocência.

Língua 
Portuguesa

Assinale a alternativa em 
que a palavra destacada 
foi empregada de forma 
INCORRETA:

PORQUE isso 
está acontecendo 

comigo?

Não sei o motivo 
POR QUE elas 
discutiram tanto 

durante o almoço.

A gerente não 
compareceu hoje 

POR QUÊ?

Queria saber o 
PORQUÊ de você 
não ter ido a sua 
consulta médica.

Língua 
Portuguesa

Assinale a alternativa em 
que o verbo está conjugado 
no pretérito perfeito, do 
modo indicativo:

Eles venderam Eles vendiam Eles venderiam Eles vendem

Língua 
Portuguesa

Nada do que foi será, de 
novo, do jeito que já foi 
um dia: tudo passa, tudo 
sempre passará! Em que 
tipologia é classifi cado o 
texto precedente?

Dissertação Narração Descrição Injunção

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa 
correta quanto à 
concordância nominal.

O garoto e a 
menina avançaram 

cautelosos.

Vi ancorado no 
porto os navios 

petrolíferos.

A noite torna visível 
os astros no céu 

límpido.

Tomei emprestadas 
a camiseta e o 

macacão.

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa que 
apresenta um antônimo de 
“sensatez”.

Desatino. Ponderação. Acautelamento. Precaução.

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa que 
apresenta um sinônimo 
e um antônimo de 
“indiferença”.

Desinteresse - 
Consideração

Indolência - 
Passividade Descuido - Pretensão Omissão - Desamor
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Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa que 
apresenta um antônimo e 
um sinônimo de “relapso”.

Atencioso - 
Descuidado

Demorado - 
Repentino Impaciente - Calmo Ignorado - 

Esquecido

Língua 
Portuguesa

Na frase “Não sei por quê; 
mas não há lugar mais 
propíscio para confi dências 
entre amigos do que um 
bar.” há um ERRO de

ortografi a. regência. concordância 
nominal.

concordância 
verbal.

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa que 
preenche corretamente 
as respectivas lacunas 
abaixo, de acordo com a 
norma-padrão da língua 
portuguesa. / Envio-lhe 
_________ uma folha 
do cheque solicitado./ 
Encontrei ____________ a 
xícara e os pratos.

inclusa - quebrados inclusa - quebradas incluso - quebrados incluso - quebradas

Língua 
Portuguesa

Na oração “Com isso, 
sem fi éis para ministrar 
sacramentos, o vigario via 
os cofres da paróquia cada 
vez mais vazios”, há um 
ERRO de

ausência de 
acentuação. ortografi a. concordância. pontuação.

Língua 
Portuguesa

Na frase “Bebe-se bem 
naquele lugar”, o sujeito é indeterminado. oculto. inexistente. Bebe-se.

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa 
que apresenta uma oração 
coordenada sindética 
alternativa.

Ou ele estuda ou 
largo-o de mão!

O mar é generoso, 
porém às vezes 
torna-se cruel.

A inveja vem a cavalo 
e volta a pé.

As crianças não 
se mexiam nem 

falavam.

Língua 
Portuguesa

Sobre a oração “Encontrei 
quem me pode ajudar”, é 
correto afi rmar que

apresenta um 
pronome indefi nido 

substantivo.

apresenta um 
pronome indefi nido 

adjetivo.

apresenta dois 
advérbios.

não apresenta 
pronome.

Língua 
Portuguesa

Na oração “A terra da garoa 
nunca decepciona”, há 
presença de

perífrase. sinestesia. gradação. elipse.

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa em 
DESCONFORMIDADE com 
a norma-padrão da língua 
portuguesa no que se refere 
à regência.

Cheguei em Recife. Ele mora em 
Curitiba.

Esqueci-me do nome 
dele.

De dia entretinha-se 
a ouvir música.

Língua 
Portuguesa

Selecione a alternativa 
em conformidade com a 
norma-padrão da língua 
portuguesa, no que se 
refere à concordância 
verbal.

Vai fazer cem anos 
que nasceu o genial 

artista.

Não haviam amigos 
na festa.

Não devia 
existir crianças 
abandonadas.

Chovia pétalas de 
rosas ao fi m da 
apresentação.

Noções de 
Informática

No Windows 7, há opções 
que não desligam o 
computador, mas são úteis. 
Selecione a alternativa 
correta acerca do assunto.

Bloquear: o 
computador é 

bloqueado para uso 
e, para desbloqueá-
lo, basta digitar uma 

senha.

Trocar de usuário: 
todos os programas 

e arquivos serão 
imediatamente 
encerrados e 

não funcionarão, 
podendo o 

computador ser 
utilizado por outra 

pessoa.

Fazer logoff : todos os 
programas e arquivos 
continuarão abertos 
e uma tela de logon 
aparecerá para que 
o computador possa 

ser utilizado por outra 
pessoa.

Reiniciar: o 
computador é 

desligado e ligado 
automaticamente. 

Indicado para 
quando necessita 
sair e retornar em 
poucos minutos.
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Noções de 
Informática

Sobre a área de trabalho, é 
correto afi rmar que

nesse espaço 
serão exibidas as 
janelas de todos 

os programas 
que estão sendo 

executados.

serve 
exclusivamente 
para transferir 

arquivos de um 
lugar para outro.

não é possível 
colocar objetos na 
área de trabalho, 
como arquivo, por 

exemplo.

é utilizada 
temporariamente 

para troca de 
informações entre 

programas.

Noções de 
Informática

Acerca da barra de tarefas, 
é INCORRETO afi rmar que

localizada na parte 
superior da área de 
trabalho, costuma 

fi car sempre 
invisível.

serve também 
para apresentar 

informações sobre 
o Windows e 

mostrar programas 
que estão sendo 

executados.

possibilita alternar 
rapidamente entre 

um programa e outro.

é através dela que 
temos acesso a 

todos os programas, 
arquivos e recursos 

do computador.

Noções de 
Informática

No que se refere aos 
ícones, analise as 
seguintes proposições: / I. 
Representam programas, 
arquivos, documentos e 
outros objetos do Windows. 
/ II. Servem para acessar, 
executar ou abrir os objetos 
que representam. / III. Se 
der um duplo clique num 
ícone, ele será excluído da 
área de trabalho. / É correto 
o contido em:

I e II, apenas. I e III, apenas. II e III, apenas. I, II e III.

Noções de 
Informática

No que se refere à área 
de transferência, é correto 
afi rmar que

enquanto o 
computador estiver 
ligado, o conteúdo 
fi ca armazenado 

até que outra 
informação seja 

copiada para a área 
de transferência.

uma vez que o 
conteúdo está 

na área de 
transferência, ele 
pode ser utilizado 

uma única vez, pois 
o armazenamento é 

temporário.

fi guras, tabelas e 
planilhas não podem 
ser armazenadas na 

área de transferência.

armazena 
permanentemente o 
conteúdo que será 

transferido.

Noções de 
Informática

No MS Word 2013, os 
recursos FOLHA DE 
ROSTO, PÁGINA EM 
BRANCO e QUEBRA DE 
PÁGINA, estão localizados 
na aba:

Inserir. Página Inicial. Design. Exibição.

Noções de 
Informática

No MS Word 2013, para 
imprimir páginas individuais 
e intervalo de páginas 
como, por exemplo, a 
página 4 e páginas 7 
a 9, ao mesmo tempo, 
escolha IMPRESSÃO 
PERSONALIZADA e digite 
os números das páginas do 
seguinte modo:

4, 7-9 4-7;9 4, 7;9 4; 7/9

Noções de 
Informática

No MS Word 2013, para 
mover o parágrafo para 
mais perto da margem, é 
possível utilizar o recurso:

Diminuir recuo. Aumentar recuo. Alinhar à esquerda. Espaçamento de 
linha e parágrafo.

Noções de 
Informática

Para aplicar rapidamente a 
mesma formatação, como 
cor, estilo e tamanho da 
fonte e estilo de borda a 
várias partes do texto ou 
dos elementos gráfi cos, é 
possível utilizar o recurso:

Pincel de 
formatação.

Efeitos de texto e 
tipografi a. Copiar. Colar.
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Noções de 
Informática

No que se refere a 
cabeçalho e rodapé no 
MS Word, selecione a 
alternativa correta.

É possível adicionar 
uma imagem a 

um cabeçalho ou 
rodapé.

Para criar o seu 
próprio, escolha 

INICIAR e edite-o.

Não é possível salvar 
cabeçalho para uso 

posterior.

Não é possível 
remover o 

cabeçalho ou o 
rodapé apenas da 
primeira página.

Noções de 
Informática

Sobre o trabalho com 
tabelas no MS Word 2013, é 
correto afi rmar que

se já tiver o 
texto separado 
por tabulações, 

poderá convertê-lo 
rapidamente em 

uma tabela.

não é possível 
desenhar sua 
própria tabela.

para inserir uma 
tabela maior ou 

personalizar uma 
tabela, selecione 
Design> Tabela 

>Personalizar Tabela.

não é possível 
inserir uma planilha 

do Excel.

Noções de 
Informática

No MS Excel 2013, em vez 
de ajustar os fi ltros para 
mostrar as datas, é possível 
usar uma Linha do Tempo 
da Tabela Dinâmica, uma 
opção de fi ltro dinâmico que 
facilita a fi ltragem por data/
hora e amplia o período 
desejado com um controle 
deslizante. Para adicioná-la 
à planilha, clique em

Analisar e Inserir 
Linha do Tempo.

Inserir, Filtro e 
Inserir Linha de 

Tempo.

Fórmulas, Data e 
Inserir Linha de 

Tempo.

Inserir Dados e 
Linha de Tempo.

Noções de 
Informática

São modelos de gráfi cos 
disponíveis no MS Excel 
2013, EXCETO

Segmentado. Linhas. Área. Pizza.

Noções de 
Informática

Sobre as especifi cidades 
das linhas e colunas do 
MS Excel, selecione a 
alternativa INCORRETA.

Se tiver uma 
planilha com dados 

em colunas que 
precisa girar para 

reorganizá-las 
em linhas, use o 

recurso INVERTER.

A linha dupla entre 
duas colunas é um 
indicador de que 
foi ocultada uma 

coluna.

Para defi nir 
rapidamente a 

largura de uma única 
coluna, clique com 
o botão direito do 
mouse na coluna 

selecionada, clique 
em LARGURA DA 
COLUNA, digite o 
valor desejado e 
clique em OK.

Linhas de grade são 
as linhas claras que 

são exibidas em 
torno das células 

para distingui-las na 
planilha.

Noções de 
Informática

Sobre as fórmulas do MS 
Excel, é correto afi rmar que

é possível copiar 
fórmulas para 

células adjacentes 
usando o alça de 
preenchimento.

quando se copia 
uma fórmula, as 
referências de 

célula relativas não 
são alteradas.

se uma célula 
contiver uma fórmula 
que resulta em um 

erro, ela apresentará 
a cor vermelha com 
uma seta indicadora 

de erro.

quando se move 
uma fórmula, 
as referências 

de célula dentro 
da fórmula são 

alteradas.

Noções de 
Informática

Função do MS Excel que 
calcula o número de dias, 
meses ou anos entre duas 
datas:

DATADIF DATA.VALOR DIA TRABALHO
TOTAL DIAS360

Noções de 
Informática

Sobre a classifi cação de 
dados, é INCORRETO 
afi rmar que

só é possível 
classifi car datas 
e horas (da mais 

antiga para a mais 
nova) em uma 

coluna.

é possível organizar 
uma lista de 

nomes em ordem 
alfabética.

é possível organizar 
linhas por cores ou 

ícones.

é possível compilar 
uma lista dos níveis 

de estoque de 
produto do maior 

para o menor.
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EDUCAÇÃO
RETIFICAÇÃO DA RESOLUÇÃO SME Nº 019 de 23 DE JULHO DE 2021.

O artigo 1º. da Resolução SME nº 019 de 23 de julho de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação: 
Onde lê-se: Art. 1º. As alíneas a), b) e c), inciso II, § 2º, do artigo 15 da Resolução SME nº 007 de 09 de fevereiro de 2021, passam 
a vigorar com a seguinte redação:

Art. 15. Para proceder à atribuição das aulas dos professores PEB I de Educação Musical será observado que:
§ 2°. Sobre o 1/3 da jornada nas atividades extraclasse, fi ca estabelecido que:

II. A Formação Continuada se dará mediante estudos pedagógicos em:

a) Reuniões de Estudos Pedagógicos realizadas pelo Centro de Formação Continuada, que acontecerão 
semanalmente às quintas-feiras, de forma remota no 1° Semestre, em função da pandemia, no período da 
tarde: das 17h20 às 18h50, totalizando uma hora e trinta minutos. Para o 2º Semestre, as Reuniões de Estudos 
Pedagógicos acontecerão no mesmo horário. Serão realizadas pela Equipe Técnica de Educação Musical do 

Noções de 
Informática

É possível visualizar anexos 
no Outlook sem abrir os 
anexos em um aplicativo 
separado. Sobre o assunto, 
selecione a alternativa 
correta.

É possível habilitar 
ou desabilitar 
o recurso de 

visualização de 
arquivos na Central 
de Confi abilidade.

Arquivos de texto 
não podem ser 
visualizados.

Clique em 
INVERTER para 
alternar entre a 
visualização do 

anexo e o texto da 
mensagem.

Anexos de arquivos 
não podem ser 

exibidos no Painel 
de Leitura.

Noções de 
Informática

Sobre os Modos de Exibição 
do Outlook, é INCORRETO 
afi rmar que

não é possível 
alterar o tamanho 

da fonte na lista de 
mensagens.

fornecem diferentes 
maneiras de 

examinar os itens 
de uma pasta.

cada pasta, como 
Caixa de Entrada e 
Calendário, permite 
que personalize sua 
exibição para alterar 

a organização de 
itens, fontes e muitas 
outras confi gurações.

o modo de exibição 
de tabela mostra 

as informações em 
linhas e colunas.

Noções de 
Informática

Selecione a alternativa 
que apresenta a função do 
atalho Alt+S no Outlook.

Enviar uma 
mensagem. Inserir um arquivo. Encaminhar uma 

mensagem. Pesquisar um item.

Noções de 
Informática

Sobre o envio de e-mails 
no Outlook, selecione a 
alternativa correta.

A mensagem 
original é incluída, 

junto com os 
arquivos anexados, 

na mensagem 
encaminhada.

Não é possível 
editar o texto de 
uma mensagem 
encaminhada ou 

adicionar e remover 
anexos antes de 

enviá-la.

Ao responder uma 
mensagem, anexos 

da mensagem 
original são também 

incluídos.

Ao responder a 
uma mensagem, a 
mensagem original 
é adicionada acima 
da nova mensagem.

Noções de 
Informática

Cada site tem seu endereço 
eletrônico virtual particular, 
denominado

URL. VPN. DSL. FTP.

Noções de 
Informática

Selecione a alternativa que 
apresenta o atalho que abre 
a janela de Downloads, na 
maioria dos navegadores de 
internet.

Ctrl+J Ctrl+F4 Ctrl+N Alt+D

Noções de 
Informática

Selecione a alternativa 
que apresenta a função do 
atalho Ctrl+F5, na maioria 
dos navegadores.

Atualizar a página e 
o cachê do site. Parar de carregar. Voltar uma janela. Avançar uma janela.

Noções de 
Informática

Selecione a alternativa 
que apresenta a função do 
atalho Ctrl+P, na maioria 
dos navegadores.

Imprimir a página 
atual.

Abrir o código-fonte 
da página.

Reabrir a última aba 
que foi fechada.

Abrir uma nova 
janela.
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FINANÇAS

AVISOS DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

O Sr. Pregoeiro torna público que, fi cam SUSPENSOS os seguintes pregões:

Processo nº 27581/21 - Pregão Eletrônico nº 148/21. Interessado: Secretaria de Educação. Objeto: Aquisição de lanche frio (pão 
francês de 25 e 50 gramas recheado com presunto e muçarela) e entrega em todas as unidades escolares. 

Processo nº 23120/21 - Pregão Eletrônico nº 149/21. Interessado: Secretaria de Educação. Objeto: Aquisição de produtos dietéticos 
para fornecimento aos alunos da rede municipal de ensino. 

Processo nº 24662/21 - Pregão Eletrônico nº 153/21. Interessado: Secretaria de Meio Ambiente. Objeto: Locação de máquinas e 
equipamentos para utilização em obras públicas de acordo com as necessidades do municipio. 

Processo nº 27582/21 - Pregão Eletrônico nº 154/21. Interessado: Secretaria de Educação. Objeto: Aquisição de fechaduras, 
abraçadeiras, cadeados e roldanas. 

Processo nº 27731/21 - Pregão Eletrônico nº 155/21. Interessado: Secretaria de Educação. Objeto: Aquisição de equipamentos e 
recursos tenológicos (notebook, laptop educacional e carrinho de recarga). 

Franca, 23 de agosto de 2021.
Marcelo Henrique do Nascimento

Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

Centro de Formação Continuada, de forma remota enquanto perdurar a situação de pandemia, e sem a ampla 
vacinação. Posteriormente, a Secretaria Municipal de Educação normatizará as formas de realização das reuniões;

b) Reuniões de Orientações Administrativas, que acontecerão mensalmente na primeira quarta-feira do mês, de 
forma remota no 1° Semestre, em função da pandemia, no período da tarde: das 17h20 às 17h50, totalizando 
trinta minutos. Para o 2º Semestre, as Reuniões de Orientações Administrativas acontecerão semanalmente, 
com duração de trinta minutos. Ficará a critério de cada Diretor de Escola a defi nição de dias e horários para a 
realização das reuniões, de acordo com cada Unidade Escolar;

c) Encontros Formativos, realizados pelo Centro de Formação Continuada, que acontecerão mensalmente na 
terceira quarta-feira do mês, de forma remota no 1° Semestre, em função da pandemia, no período da tarde: 
das 17h20 às 18h50, totalizando uma hora e trinta minutos. Para o 2º Semestre, não serão realizados Encontros 
Formativos com o Centro de Formação Continuada.

Leia-se: Art. 1º. As alíneas a), b) e c), inciso II, § 2º, do artigo 15 da Resolução SME nº 007 de 09 de fevereiro de 2021, passam a 
vigorar com a seguinte redação:

Art. 15. Para proceder à atribuição das aulas dos professores PEB I de Educação Musical será observado que:
§ 2°. Sobre o 1/3 da jornada nas atividades extraclasse, fi ca estabelecido que:

III. A Formação Continuada se dará mediante estudos pedagógicos em:

a) Reuniões de Estudos Pedagógicos realizadas pelo Centro de Formação Continuada, que acontecerão 
semanalmente às quintas-feiras, de forma remota no 1° Semestre, em função da pandemia, no período da 
tarde: das 17h20 às 18h50, totalizando uma hora e trinta minutos. Para o 2º Semestre, as Reuniões de Estudos 
Pedagógicos acontecerão no mesmo horário. Serão realizadas pela Equipe Técnica de Educação Musical do 
Centro de Formação Continuada, de forma remota enquanto perdurar a situação de pandemia, e sem a ampla 
vacinação. Posteriormente, a Secretaria Municipal de Educação normatizará as formas de realização das reuniões;

b) Reuniões de Orientações Administrativas, que acontecerão mensalmente na primeira quarta-feira do mês, de 
forma remota no 1° Semestre, em função da pandemia, no período da tarde: das 17h20 às 17h50, totalizando 
trinta minutos. Para o 2º Semestre, as Reuniões de Orientações Administrativas acontecerão semanalmente, com 
duração de trinta minutos, sendo que na primeira e terceira semana do mês, serão realizadas na Unidade Escolar 
(sede), fi cando à critério de cada Diretor de Escola a defi nição de dias e horários para a realização das reuniões, 
de acordo com cada Unidade Escolar, e na segunda, quarta e quinta semana do mês serão realizadas pela Equipe 
Técnica de Educação Musical da Secretaria Municipal de Educação.

c) Encontros Formativos, realizados pelo Centro de Formação Continuada, que acontecerão mensalmente na 
terceira quarta-feira do mês, de forma remota no 1° Semestre, em função da pandemia, no período da tarde: 
das 17h20 às 18h50, totalizando uma hora e trinta minutos. Para o 2º Semestre, não serão realizados Encontros 
Formativos com o Centro de Formação Continuada.

Franca, 20 de agosto de 2021
MÁRCIA DE CARVALHO GATTI

Secretária Municipal de Educação
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INFRAESTRUTURA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Franca, através da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, com base na lei federal nº 10.257, de 
10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade) e diretrizes da municipalidade, vem por meio deste, convidá-lo a participar da AUDIÊNCIA 
PÚBLICA para exposição do PROJETO DE APROVAÇÃO DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR “FIORENTTINO 
RESIDENCE” e seu Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, que se realizará em 9 de setembro de 2021, às 15:00 horas,  de forma 
digital, pelo Google Meet, através do link: https://meet.google.com/zsn-neww-xaq .

 Processo nº 2021005942
 Local: Rua Bahij Toufi k Kanawati, Lote 49, no loteamento de chácaras denominado “ESPRAIADO” – FRANCA - SP 
 Matrícula: 44.572(1º ORIF-SP)

Os projetos e o Estudo de Impacto de Vizinhança, fi cam disponíveis para consulta dos interessados, que poderão solicitar cópia até 
a data audiência através do email: parcelamentodesolo@franca.sp.gov.br

As pessoas presentes poderão intervir oralmente até 05 (cinco) minutos e também, enviar manifestação escrita e/ou documental, 
através do email: parcelamentodesolo@franca.sp.gov.br anotando-se.

As despesas com a publicação deste Edital correm às expensas do interessado.

Franca, 23 de agosto de 2021.
Nicola Rossano Costa 

Secretário de Infraestrutura

MEIO AMBIENTE

EDITAL DE APREENSÃO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente COMUNICA, que foram apreendidos os seguintes animais:

01 Bovino – macho – cor: branco e preto – raça: mestiça.
Capturado na Rua: Almerindo d. chiareli 3347 Jardim Luíza em 12/08/2021.

01 Equino – macho – cor: pampa – raça: mestiça.
Capturado na Rua: Teodomiro Ramos s/n em City Petrópolis 19/08/2021.

01 Equino – macho – cor: tordilho – raça: mestiça.
Capturado na Rua: Teodomiro Ramos s/n em City Petrópolis 19/08/2021.

O (s) proprietário (s) deverá (ão) retirá-lo (s) em 5 (cinco) dias a contar da data da publicação deste, neste setor, caso contrário, será 
(ão) leiloado (s), conforme o Código de Obras e Posturas do Município, Lei Municipal N. 2.074/72.

Franca, 20 de agosto de 2021.
Eduardo Henrique Sousa Garcia

Seção Sementes Defesa Proteção e Acolhimento Animal

AUDIÊNCIA PÚBLICA – ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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 discussão do projeto de lei que altera o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e o 
Orçamento de 2021, do Município de Franca.
O projeto de lei inclui abertura de créditos nos programas das Secretarias de Infraestrutura, Saúde, Segurança, Gabinete do Prefeito, 
e dos programas de esportes e cultura.
Em virtude da pandemia de COVID-19, a audiência será realizada através do seguinte link da Prefeitura:
https://conferencia.franca.sp.gov.br/b/hen-dza-yuu
A audiência será realizada no dia 26 de agosto de 2021, quinta-feira, com início às 18h00.   

RAQUEL REGINA PEREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PORTARIA Nº 038, DE 23 DE AGOSTO DE 2021.

Designa o servidor municipal José Roberto da Costa, para, em substituição, exercer as funções do Cargo de Gerente do Serviço de 

EMPRESA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE FRANCA/SP - EMDEF
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CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Procedimento Interno n.º 04/2018
Assunto: Atualização do sistema de áudio e vídeo de todo o plenário da Câmara
Autoria: Presidência da Câmara Municipal

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

VER. CLAUDINEI DA ROCHA CORDEIRO, Presidente da Câmara Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, após analisar o Procedimento Interno nº 04/2018, referente ao Pregão Eletrônico nº 07/2021, cujo objeto é a 
aquisição de computador para ilha de edição para o plenário da Câmara Municipal de Franca.

RESOLVE

HOMOLOGAR, a classifi cação e adjudicação do objeto da licitação supramencionada para as empresas: 

Lote 01 – T. GUIMARÃES INFORMATICA ME, CNPJ 07.274.334/0001-00, pelo valor de R$ 29.900,00 (vinte e nove mil e 
novecentos reais);

Câmara Municipal de Franca, 23  de agosto de 2021.
CLAUDINEI DA ROCHA CORDEIRO

Vereador presidente

FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA - FDF

EXTRATO DE ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Processo 06/2021. Pregão Presencial 05/2021. Objeto: Contratação de empresa para manutenção do sistema de ar condicionado da 
FDF. Data da sessão: 16/08/2021 às 09:00 horas. Empresas credenciadas:   Speedy Refrigeração Ltda, CNPJ 06.182.957/0001-82, 
Bravo Ar Service Comércio Máquinas e Equipamentos Ltda, CNPJ 20.982.406/0001-24,  Summer Cool Facilities Ar Condicionado 
Ltda ME, CNPJ 27.231.251.0001-33, Gabriel Lopes 34323342810-ME, CNPJ 22.260.328/0001-80. Vencedora: Gabriel Lopes 
34323342810-ME, valor R$48.000,00. Diante da inexistência de recursos, os autos seguirão para homologação do Diretor da 
Faculdade de Direito de Franca.

Franca, 17 de agosto de 2021.
Prof. Dr. José Sérgio Saraiva - Diretor

Publicação ofi cial da Faculdade de Direito de Franca no valor de R$:______§3º Art.86 da LOMF

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo 06/2021. Pregão Presencial 05/2021. Objeto: Contratação de empresa para manutenção do sistema de ar condicionado da 
FDF. O Diretor da FDF HOMOLOGA o processo licitatório. Empresa vencedora: Gabriel Lopes 34323342810-ME, valor R$48.000,00. 

Transporte Coletivo da EMDEF - Empresa Municipal Para o Desenvolvimento de Franca.

MILENA CRISTINA GOULART BERNARDINO, Diretora-Presidente da EMDEF – Empresa Municipal para o Desenvolvimento de 
Franca, situada na Rua Vera Beatriz Marques Mello nº 5965 – Distrito Industrial, na cidade de Franca, Estado de São Paulo, no 
exercício de suas atribuições legais,

RESOLVE

 Art. 1º - Fica DESIGNADO para exercer as funções do Cargo de Gerente do Serviço de Transporte Coletivo da EMDEF - Empresa 
Municipal Para o Desenvolvimento de Franca, em substituição ao servidor municipal titular do cargo Luciano Marangoni Custódio, 
durante o período de gozo de férias regulamentares, em período compreendido de 23 de agosto de 2021 a 11 de setembro de 2021, 
o servidor municipal José Roberto da Costa.

Art.  2º - O presente ato é efetuado em conformidade com a legislação vigente.

Art.  3º - Esta portaria entra em vigor nesta data.

Art. 4° -  Revogam-se as disposições em contrário.

EMDEF – Empresa Municipal para o Desenvolvimento de Franca, em 23 de agosto de 2021.
Milena Cristina Goulart Bernardino

Diretora-Presidente da EMDEF
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EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo 04/2021. Pregão Presencial 03/2021. Objeto: Contratação de empresa para prestação de Serviço de Asseio, Conservação 
e Limpeza, Portaria e Telefonista. O Diretor da FDF ADJUDICA o objeto do certame à empresa RENOVE Serviços de Limpeza e 
Conservação Eireli, CNPJ 05.120.137/0001-01 e HOMOLOGA o processo licitatório. Fica o responsável notifi cado a comparecer à 
FDF para assinatura do contrato. 

Franca, 20 de agosto de 2021.
Prof. Dr. José Sérgio Saraiva - Diretor

Publicação ofi cial da Faculdade de Direito de Franca no valor de R$:____§3º Art.86 da LOMF

EXTRATO DE CONTRATO

Processo 04/2021. Pregão Presencial 03/2021. Contrato 19/2021. Objeto: Contratação de empresa para prestação de Serviço 
de Asseio, Conservação e Limpeza, Portaria e Telefonista. Contratada: RENOVE Serviços de Limpeza e Conservação Eireli, 
CNPJ 05.120.137/0001-01. Valor do contrato: R$529.700,00. Data da assinatura: 20.08.2021. Vigência do contrato: 20.08.2021 a 
19.08.2022. 

Franca, 20 de agosto de 2021.
Prof. Dr. José Sérgio Saraiva - Diretor

Publicação ofi cial da Faculdade de Direito de Franca no valor de R$:____§3º Art.86 da LOMF

Fica o responsável notifi cado a comparecer à FDF para assinatura do contrato. 

Franca, 20 de agosto de 2021.
Prof. Dr. José Sérgio Saraiva - Diretor

Publicação ofi cial da Faculdade de Direito de Franca no valor de R$:____§3º Art.86 da LOMF

EXTRATO DE CONTRATO

Processo 06/2021. Pregão Presencial 05/2021. Contrato; 20/2021. Objeto: Contratação de empresa para manutenção do sistema 
de ar condicionado da FDF. Contratada: Gabriel Lopes 34323342810-ME, CNPJ 22.260.328/0001-80, valor R$48.000,00. Data da 
assinatura: 20.08.2021. Vigência: 20.08.2021 a 19.08.2021. 

Franca, 20 de agosto de 2021.
Prof. Dr. José Sérgio Saraiva - Diretor

Publicação ofi cial da Faculdade de Direito de Franca no valor de R$:____§3º Art.86 da LOMF

CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA - UNI-FACEF

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

A pregoeira do Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Processo 
nº 47/2021– Pregão Presencial n° 12/2021 – ADJUDICA o objeto do certame à empresa: VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, 
INDUSTRIA, COMERCIO, RECARGA E MANUTENCAO EIRELI no valor global de R$ 71.750,00 (setenta e um mil, setecentos e 
cinquenta mil reais) referente ao Lote n° 01, conforme julgamento da Comissão Permanente de Licitação deliberada em ata.

Franca/SP, 23 de agosto de 2021.
Bruna Sousa Ferreira - Pregoeira

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Mag.º Reitor do Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF, no uso de suas atribuições legais e nos termos do 
Processo nº 47/2021 – Pregão Presencial n° 12/2021 – HOMOLOGA o objeto do certame à empresa: VENDOR - INFORMATICA, 
IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMERCIO, RECARGA E MANUTENCAO EIRELI no valor global de R$ 71.750,00 (setenta e um mil, 
setecentos e cinquenta mil reais) referente ao Lote n° 01, conforme julgamento da Comissão Permanente de Licitação deliberada 
em ata.

Franca/SP, 23 de agosto de 2021.
Prof. Dr. Alfredo José Machado Neto - Reitor

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

RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O Mag.º Reitor do Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF no uso de suas atribuições legais e nos termos do 
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ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL 

A Associação – Casa de Ação Social Santa Efigênia – CCI Tia Glicéria – Cláudia Lourenço, CNPJ: 07.746.235/0001-76, 
com sede  nesta cidade de Franca – Estado de São Paulo, sito à rua: Alfredo Casale, 1642, Bairro: Jardim Derminio, 
CEP: 14.406-515, sendo neste ato representada pelo SR. Reginaldo Martins da Rocha, que vem respeitosamente 
convocar os associados para comparecerem na Assembleia Geral que será realizada no dia 22 de setembro de 2021, 
às 14:00 horas, no local da sede, para tratarmos dos seguinte assuntos: 

a) Eleição da Nova Diretoria; 
b) Nomeação da nova Diretoria e posse da Diretoria Oficial. 
c) Qualquer outros assuntos de interesse da Associação. 

 
Franca 20 de Agosto de 2021. 

Presidente 
Reginaldo Martins da Rocha. 

Processo nº 54/2021 – Dispensa de Licitação n° 35/2021, feita com base no Inciso II do artigo 24 da Lei Federal 8.666/93, RATIFICA 
E HOMOLOGA este processo cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA 
HOSPITALAR PARA LAVAGEM DE ROUPAS DE CAMA, BANHO E VESTUÁRIO, INCLUINDO A LOGISTICA DO MATERIAL PARA 
O CURSO DE MEDICINA, pelo valor global de R$ 14.200,00 (quatorze mil, e novecentos reais), com contrato pelo período de 12 
(doze) meses, com a Fundação Espírita Allan Kardec.

Franca, 23 de agosto de 2021.
Prof. Dr. Alfredo José Machado Neto - Reitor

Publicação do Centro Universitário Municipal de Franca. 3º do art. 86 da LOMF

ASSOCIAÇÃO - CASA DE AÇÃO SOCIAL SANTA EFIGÊNCIA - CCI TIA GLICÉRIA - CLÁUDIA LOURENÇO
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