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GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 11.325, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021.

Dispõe sobre a APROVAÇÃO de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL  “FLORIANO 
1680”, localizado na Rua Floriano Peixoto, nº 1680, de propriedade de PERPLAN 11 
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA 

Considerando os termos da Lei Municipal Complementar nº 137/2008, 266/2016, 272/2016, 274/2016 e suas posteriores alterações, 
que dispõe sobre o parcelamento do solo no Município de Franca;

Considerando o conjunto probatório constante do processo administrativo nº 2019031240 instaurado e desenvolvido visando à 
aprovação do edifício identifi cado no preâmbulo, nos quais estão inseridas manifestações favoráveis das unidades afi ns, inclusive 
da Procuradoria Geral do Município de Franca;

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais;

D E C R E T A

Art. 1º Fica aprovado a implantação de Condomínio Residencial, denominado “FLORIANO 1680”, localizado na Rua Floriano 
Peixoto, nº 1680, de propriedade de PERPLAN 11 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, com sede na cidade de Ribeirão 
Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Wladimir Meirelles Ferreira, 1465, 1º andar, sala 101 AU – Jardim Botânico – CEP 14.021-
630, neste ato representada pelos seus administradores não sócios, o senhor Ricardo Cavalari Dalkmin Telles, brasileiro, natural de 
São Paulo- SP, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade RG Nº 9.440.575-X-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 107.262.268-82; e o senhor Francisco Mendes, brasileiro, natural de Ribeirão Preto – SP, casado, contador, portador da Carteira 
de Identidade RG nº 12.354.269-8-SSP-SP, inscrito no CPF sob o n°026.360.568-07, ambos com endereço comercial em Ribeirão 
Preto, no Estado de São Paulo, na Avenida Wladimir Meirelles Ferreira, 1465, 1º andar, Sala 101 – Jardim Botânico – CEP 14.021-
630.

Parágrafo único.  A aprovação do empreendimento previsto neste Decreto está vinculada à matricula n° 110.330 do 1º Ofi cial de 
Registro de Imóvel de Franca (SP)

Art. 2º O parcelamento do solo na modalidade de Condomínio Residencial ora aprovado, fi ca integrado à Zona de Uso Misto 
(ZUM), para efeito das Leis Complementares 030/2000 e 050/2003, a zona fi scal 2 A (dois) para efeito da legislação pertinente e fi ns 
tributários.

Art. 3º Ficam instituídos os seguintes equipamentos obrigatórios em toda a área compreendida pelo empreendimento ora 
aprovado:

a) execução do sistema predial de abastecimento de água, interligada ao sistema público;
b) execução do sistema predial de esgotos e obras complementares, interligadas ao sistema de saneamento público;
c) execução do sistema predial de distribuição de energia elétrica domiciliar e aparelhos de iluminação em todas as áreas 
comuns do empreendimento;
d) execução do sistema de prevenção de incêndios;
e) execução do sistema predial de águas pluviais, reservatório de contenção e obras complementares;
f) execução de pavimentação nos pavimentos destinados a vagas de garagem;
g) sinalização viária nos pavimentos destinados a vagas de garagem;
h) execução das construções de uso comum;
i) execução das unidades habitacionais; 
j) execução de calçadas verdes nos termos do artigo 61 do plano viário em toda testada do empreendimento;
k) instalação de Lixeira;
l) execução de calçada verde a ser construída na continuidade da calçada existente, devendo possuir a guia rebaixada para 
acesso a veículos e obedecer os parâmetros estabelecidos pela LCM nº 057/2008 (Plano Viário Municipal), atendendo as 
normas de acessibilidade, conforme NBR 9050/2015;
m) realizar desdobro do bolsão de estacionamento, em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela LCM nº 137/2008, 
e conforme aprovado no processo administrativo n°2021016802 (talão 1805/21).  O referido bolsão de estacionamento deverá 
ser doado a municipalidade no prazo de 180 dias a partir da publicação deste decreto;
n) realizar a demolição da “casa de morada” citada na matrícula n° 110.330, do 1º Ofi cial de Registro de Imóveis de Franca – SP 
antes do registro de empreendimento no CRI;
o) outras obras necessárias a implantação do referido empreendimento.

Art. 4º No ato da retirada da aprovação do condomínio, fi ca o proprietário obrigado a entregar à Secretaria de Planejamento 
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Urbano da Prefeitura Municipal de Franca, o original do empreendimento e arquivo digital com desenho em AutoCAD (.dwg) e PDF, 
incluindo memoriais descritivos e demais textos dos projetos e ainda 02 (duas) cópias plotadas para fi ns cadastrais;

Art. 5º Nenhuma obra e/ou serviço poderá ser iniciada e executada sem a aprovação dos projetos, expedição do alvará e/ou 
licença própria, devendo ainda encaminhar comunicação prévia à Prefeitura Municipal de Franca do início das obras.

Parágrafo único.  Em todas as fases de execução dos serviços e obras será facilitada pelo empreendedor a fi scalização pela 
Prefeitura Municipal de Franca e pelos organismos concessionários competentes das respectivas obras a serem realizadas.

Art. 6º A ocupação do empreendimento fi ca vinculada a emissão do “habite-se” que somente será emitido após o cumprimento 
total das obrigações constantes dos artigos 3º e 4º deste decreto e do alvará de construção.

Art. 7º O empreendedor se obriga a constar nos contratos padrão que o empreendimento é de uso exclusivo residencial e que as 
construções não poderão ser alteradas sem prévia aprovação da municipalidade.

Art. 8º No caso de necessidade de abertura de servidão em terreno de particulares para abrigar obras de infraestrutura, as 
despesas com desapropriação, licenças, registros e averbações correm à conta do proprietário do condomínio, sem quaisquer ônus 
ao Município, devendo apresentar escritura com averbação da servidão em favor do Município.

Art. 9º Incidirão tributos municipais sobre o empreendimento que trata este ato a partir do exercício de 2022, desde que comprovado 
sua incorporação no cartório de registro de imóveis no corrente ano.

Art. 10. Este Decreto entrará em vigor e produzirá seus efeitos após sua publicação no Diário Ofi cial do Município, em atendimento 
ao disposto no artigo 86 da Lei Orgânica do Município de Franca, sendo que as despesas com a publicação correm à conta dos 
proprietários do condomínio, PERPLAN 11 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, com comprovação desta publicação no 
prazo máximo de 5 dias úteis.

Art. 11. A construção deverá estar igual ao projeto apresentado à prefeitura.

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Franca, 16 de setembro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO

DECRETO Nº 11.326, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021.

Autoriza a prestação de serviço voluntário, prevista na Lei Municipal nº 6.929, de 1º de outubro de 2007.

Considerando o disposto na Lei Federal 9.608, de 18 de fevereiro de 1998 e na Lei Municipal 6.929, de 1º de outubro de 2007;

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais;

D E C R E T A

Art. 1º Fica autorizada a prestação de serviço voluntário, em conformidade com o Termo Contratual de Adesão de Serviço Volun-
tário, contido no ANEXO I deste Decreto.
§ 1º O serviço voluntário se dará nos termos do Plano de Trabalho apresentado pelo interessado.
§ 2º Competirá ao Secretário da Pasta aprovar o Plano de Trabalho e/ou solicitar alterações, instaurando-se o respectivo pro-
cesso administrativo.



Sexta-feira, 17 de setembro de 2021 - ano 7 - nº 1.874www.franca.sp.gov.br 3

Art. 2º Os contratos de serviço voluntário deverão ser registrados junto à Secretaria Municipal de Administração e Recursos Hu-
manos.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Franca, 16 de setembro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO

ANEXO I
TERMO CONTRATUAL DE ADESÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO 

CLÁUSULA PRIMEIRA: PARTES

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FRANCA, inscrito no Ministério da Fazenda com o C.N.P.J. nº 47.970.769/0001-04, com sede 
nesta cidade de Franca - Estado de São Paulo, na rua Frederico Moura nº. 1517, representado neste ato pelo Secretário(a) 
Municipal de_______________, residente e domiciliado __________________________________________________________
__________________________________________________________________

e de outro lado

VOLUNTÁRIO:
Nome:________________________________________________________
CPF:________________________
RG:_________________________
ÓRGÃO EMISSOR:___________/____
Qualifi cação:___________________________________________________
Residente e domiciliado:__________________________________________
______________________________________________________________

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DO CONTRATO E FUNDAMENTO LEGAL

O presente termo contratual de adesão tem como OBJETO, a prestação, pelo VOLUNTÁRIO, no sentido de prestar, temporariamente, 
os serviços abaixo discriminados, no período de:

     Data de Início: ____/____/____               Data término: ____/____/____

O presente Termo Contratual de Adesão de Serviços Voluntários é celebrado com fundamento na Lei Federal 9.608, de 18 de 
fevereiro de 1998, Lei Municipal 6.929, de 1º de outubro de 2007 e, subsidiariamente, art. 25 e demais dispositivos da Lei nº 8.666, 
de 21/06/1993 e suas alterações posteriores.

2.1. Atividades que serão desenvolvidas pelo Voluntário

Execução do Plano de Trabalho apresentado no Processo Administrativo nº .................................

2.2. Local(is) em que as atividades serão desenvolvidas

CLÁUSULA TERCEIRA: OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1. Obrigações do Voluntário
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a) O VOLUNTÁRIO se compromete a prestar ao CONTRATANTE os serviços descritos cláusula anterior da seguinte 
maneira:

I. Execução dos serviços nos termos do Plano de Trabalho apresentado no Processo Administrativo nº 
...........................;

II. Os serviços serão prestados, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações contidas 
neste termo contratual.

b)  O VOLUNTÁRIO se obriga a comunicar ao CONTRATANTE, com antecedência mínima de (.......), caso haja 
impossibilidade de serem prestados os serviços. 

Se obriga, ainda, no mesmo prazo, a solicitar, se necessário, a alteração do modo de prestação de serviços.       

3.2. Obrigações do Contratante

a) O CONTRATANTE tem o dever de garantir ao VOLUNTÁRIO todas as condições para o desenvolvimento das atividades 
para ele designadas.

b) O CONTRATANTE se responsabiliza, em caso de motivo de força maior, por avisar ao VOLUNTÁRIO quando houver 
dispensa de seus serviços.

CLÁUSULA QUARTA: DA REMUNERAÇÃO
Os serviços prestados pelo VOLUNTÁRIO não são remunerados, ou seja, serão gratuitos, sendo de livre e espontânea vontade 
do contratado.

Não há recursos fi nanceiros envolvidos no presente Termo Contratual de Adesão de Serviço Voluntário.

CLÁUSULA QUINTA: DISPOSIÇÕES GERAIS

a) Por ter natureza voluntária, a prestação dos serviços NÃO CONFIGURA relação trabalhista e/ou previdenciária;
b) O Voluntário:
I. expressamente dispensa a realização de seguro de acidentes pessoais, declarando, neste ato, que se compromete 

a fazê-lo, se julgar necessário, como também se responsabiliza civilmente pelos seus atos.
II. compromete-se a observar as normas legais, que regem as atividades da Secretaria Municipal na execução dos 

serviços.
III. declara conhecer que, nos termos da Lei Federal número 9.608/1998, e Lei Municipal número 6.929/2007 que 

dispõem sobre o serviço voluntário;
IV. O voluntário expressamente renuncia eventuais reembolsos de despesas, desonerando, assim, o Município de 

Franca.

CLÁUSULA SEXTA: DISPOSIÇÕES FINAIS

a) O presente Termo Contratual de Adesão tem início a partir de sua aprovação e poderá ser rescindido a qualquer tempo, 
mediante manifestação escrita, bastando, para isso, que uma das partes notifi que a outra previamente com prazo de 
............

b) Por estarem assim justos e contratados, fi rmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 
(duas) testemunhas.

c) Fica eleito o foro da comarca de Franca-SP para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato.
d) Responsável pela Gestão do Contrato:________________________

Franca,  ___ de ___________ de______

___________________________________________________

SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE____________________

___________________________________________________
Assinatura do Voluntário

Testemunhas Instrumentais;

     _________________________________________   _________________________________________
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DECRETO Nº 11.327, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021.

Dispõe sobre o Procedimento de Manifestação de Interesse para a apresentação de 
projetos, levantamentos, investigações ou estudos, por pessoa física ou jurídica de direito 
privado, a serem utilizados pela Administração Pública Municipal de Franca.

Considerando que o art. 21 da Lei Federal Nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, admite a possibilidade de criar o Procedimento 
de Manifestação de Interesse – PMI ao estabelecer que os estudos, investigações, levantamentos, projetos, obras e despesas ou 
investimentos já efetuados, vinculados à concessão, de utilidade para a licitação, realizados pelo poder concedente ou com a sua 
autorização, estarão à disposição dos interessados, devendo o vencedor da licitação ressarcir os dispêndios correspondentes, 
especifi cados no edital;

Considerando a necessidade de se regulamentar, no Município de Franca, o Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI para 
a realização dos referidos estudos;

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais;

D E C R E T A

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Este decreto estabelece o Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI para a apresentação de projetos, levantamentos, 
investigações ou estudos, por pessoa física ou jurídica de direito privado, com a fi nalidade de subsidiar a Administração Pública 
Municipal na estruturação de empreendimentos objeto de concessão ou permissão de serviços públicos, de parceria público-privada, 
de permissão, concessão, arrendamento ou concessão de direito real de uso de bens públicos.
§ 1º A abertura do procedimento previsto no “caput” deste artigo é facultativa para a Administração Municipal.
§ 2º O procedimento previsto no “caput” deste artigo poderá ser aplicado à atualização, complementação ou revisão de projetos, 
levantamentos, investigações e estudos já elaborados.
§ 3º Na fase de estruturação dos empreendimentos a que se refere o “caput” deste artigo, a critério da Administração Municipal, 
poderá ser:

I - convocado Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI, quando se mostrar útil à obtenção de subsídios preliminares 
específi cos;
II - convocado Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI para obtenção de subsídios aprofundados, em matérias 
específi cas ou para viabilizar a estruturação integrada; ou
III - celebrado contrato de prestação de serviços para assessoria e/ou consultoria preliminares quando a estruturação de 
empreendimentos pressupor a escolha do modelo adequado à realidade local que será objeto de convocação Procedimento de 
Manifestação de Interesse – PMI;

§ 4º Procedimento de Manifestação de Interesse – PM será convocado, mediante edital de chamamento público, para 
interessados apresentarem, mediante autorização, seus projetos, levantamentos, investigações ou estudos, fi cando vedado o 
ressarcimento na forma do artigo 21 da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.
§ 5º Não se submetem ao procedimento previsto neste decreto:

I - procedimentos previstos em legislação específi ca;
II - projetos, levantamentos, investigações e estudos elaborados por organismos internacionais dos quais o País faça parte, bem 
como por autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista.

§ 6º O PMI será composto das seguintes fases:
I - abertura, por meio de publicação de edital de chamamento público;
II - autorização para a apresentação de projetos, levantamentos, investigações ou estudos;
III - avaliação, seleção e aprovação.

Art. 2º Compete ao Gabinete do Prefeito, a pedido da Secretaria ao qual se vinculam os projetos, levantamentos, investigações 
ou estudos a abertura, autorização e aprovação de de PMI.

CAPÍTULO II
DA COMPETÊNCIA PARA CONDUZIR OS PROCEDIMENTOS DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Art. 3º Compete à Comissão especialmente nomeada para o tema específi co do Procedimento de Manifestação de Interesse - 
PMI a competência para a condução e instrução do referido procedimento.
§ 1º A proposta de abertura de Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI será dirigida ao Chefe de Gabinete e poderá ser 
apresentada:

I. pelo Secretário de cada pasta da Administração Municipal;
II. por pessoa física ou jurídica interessada;

§ 2º Independentemente da origem, a proposta deverá conter a descrição do projeto, com o detalhamento das necessidades 
públicas a serem atendidas e do escopo dos projetos, levantamentos, investigações e estudos necessários.
§ 3º Ao receber pedido de abertura, o Chefe de Gabinete analisará sua viabilidade e ouvirá a Secretaria relacionada ao tema 
caso a proposta seja apresentada por particular, elaborando-se relatório.
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§ 4º Concluído o relatório, a proposta será encaminhada para decisão do Prefeito Municipal a respeito da abertura do 
Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI.
§ 5º Havendo conveniência na realização dos estudos objeto do pedido, o Prefeito Municipal autorizará a abertura do 
Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI e nomeará comissão específi ca que:

I – analisará os documentos apresentados pelos proponentes, podendo solicitar documentos e esclarecimentos complementares 
a qualquer momento;
II – analisará a necessidade de dispêndios fi nanceiros com assessorias e/ou consultorias preliminares, situação em que deverá 
verifi car a existência de recursos fi nanceiros e orçamentários;
III - fará publicar comunicado no Diário Ofi cial do Município, contendo informações sobre a autorização para abertura do 
Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI.

CAPÍTULO III
DO CHAMAMENTO PÚBLICO

Art. 4º O PMI será aberto mediante chamamento público, a ser promovido pela Comissão Específi ca nomeada para o tema.

Art. 5º O edital de chamamento público deverá, no mínimo:
I - delimitar o escopo, mediante termo de referência, dos projetos, levantamentos, investigações ou estudos;
II - indicar:

a) as diretrizes e premissas do projeto que orientem sua elaboração com vistas ao atendimento do interesse público;
b) o prazo máximo e a forma para apresentação do requerimento de autorização para participar do procedimento;
c) o prazo máximo para apresentação de projetos, levantamentos, investigações e estudos, contado da data da publicação da 
autorização, compatível com a abrangência dos estudos e o nível de complexidade das atividades a serem desenvolvidas;
d) o valor nominal máximo para eventual ressarcimento e os critérios para correção monetária;
e) os critérios para qualifi cação, análise e aprovação do requerimento de autorização para apresentação de projetos, 
levantamentos, investigações ou estudos;
f) os critérios para avaliação e seleção de projetos, levantamentos, investigações ou estudos apresentados por pessoas físicas 
ou jurídicas de direito privado autorizadas;
g) a contraprestação pública admitida, no caso de parceria público-privada, sempre que possível estimar, ainda que sob a forma 
de percentual;

III - divulgar as informações públicas disponíveis para a realização de projetos, levantamentos, investigações ou estudos;
IV - ser objeto de ampla publicidade, por meio de publicação no Diário Ofi cial do Município e sítio da rede mundial de computadores 
da Prefeitura Municipal de Franca.

§ 1º A delimitação de escopo a que se refere o inciso I do “caput” deste artigo poderá se restringir à indicação do problema a ser 
resolvido por meio do empreendimento a que se refere o artigo 1º deste decreto, deixando a pessoas físicas e jurídicas de direito 
privado a possibilidade de sugerir diferentes meios para sua solução.
§ 2º Poderão ser estabelecidos, no edital de chamamento público, prazos intermediários para apresentação de informações e 
relatórios de andamento no desenvolvimento de projetos, levantamentos, investigações ou estudos.
§ 3º O valor nominal máximo para eventual ressarcimento dos projetos, levantamentos, investigações ou estudos:

I - será fundamentado em prévia justifi cativa técnica, que poderá basear-se na complexidade dos estudos, na elaboração de 
estudos similares ou no valor econômico representativo dos riscos envolvidos no PMI;
II - não ultrapassará, em seu conjunto, 5% (cinco por cento) do valor total estimado previamente pela Administração Municipal 
para os investimentos necessários à implementação do empreendimento ou para os gastos necessários à sua operação e 
manutenção durante o período de vigência do contrato, o que for maior.

§ 4º O edital de chamamento público poderá condicionar o ressarcimento dos projetos, levantamentos, investigações e estudos 
à necessidade de sua atualização e de sua adequação, até a abertura da licitação do empreendimento, em decorrência, entre outros 
aspectos, de:

I - alteração de premissas regulatórias e de atos normativos aplicáveis;
II - recomendações e determinações dos órgãos de controle;
III - contribuições provenientes de consulta e audiência pública.

Art. 6º O requerimento de autorização para apresentação de projetos, levantamentos, investigações ou estudos por pessoas 
físicas ou jurídicas de direito privado conterá as seguintes informações:
I - qualifi cação completa, que permita a identifi cação da pessoa física ou jurídica de direito privado e a sua localização para eventual 
envio de notifi cações, informações, erratas e respostas a pedidos de esclarecimentos, com:

a) nome completo;
b) inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;
c) cargo, profi ssão ou ramo de atividade;
d) endereço;
e) endereço eletrônico;

II - demonstração de experiência na realização de projetos, levantamentos, investigações e estudos similares aos solicitados;
III - detalhamento das atividades que pretende realizar, considerado o escopo dos projetos, levantamentos, investigações e estudos 
defi nidos na solicitação, inclusive com a apresentação de cronograma que indique as datas de conclusão de cada etapa e a data 
fi nal para a entrega dos trabalhos;
IV - indicação do valor do ressarcimento pretendido, acompanhado de informações e parâmetros utilizados para sua defi nição;
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V - declaração de transferência à Administração Municipal dos direitos associados aos projetos, levantamentos, investigações e 
estudos selecionados.
§ 1º Qualquer alteração na qualifi cação do interessado deverá ser imediatamente comunicada à Comissão Específi ca.
§ 2º A demonstração de experiência a que se refere o inciso II do “caput” deste artigo poderá consistir na juntada de documentos 
que comprovem as qualifi cações técnicas de profi ssionais vinculados ao interessado, observado o disposto no § 4º deste artigo.
§ 3º Fica facultado aos interessados a que se refere o “caput” deste artigo se associar para a apresentação de projetos, 
levantamentos, investigações e estudos em conjunto, hipótese em que deverá ser feita a indicação das empresas responsáveis pela 
interlocução com a Administração Municipal e indicada a proporção da repartição do eventual valor devido a título de ressarcimento.
§ 4º A pessoa física ou jurídica autorizada, na elaboração de projetos, levantamentos, investigações ou estudos, poderá 
contratar terceiros, sem prejuízo das responsabilidades previstas no edital de chamamento público do PMI.

CAPÍTULO IV
DA AUTORIZAÇÃO

Art. 7º A autorização para apresentação de projetos, levantamentos, investigações e estudos:
I - não gerará direito de preferência no processo licitatório do empreendimento;
II - não obrigará a Administração Municipal a realizar licitação;
III - não implicará, por si só, direito a ressarcimento de valores envolvidos em sua elaboração;
IV - será pessoal e intransferível.

§ 1º A autorização para a realização de projetos, levantamentos, investigações e estudos não implica, em nenhuma hipótese, 
responsabilidade da Administração Municipal perante terceiros por atos praticados por pessoa autorizada.
§ 2º Na elaboração do termo de autorização, a autoridade competente reproduzirá as condições estabelecidas na solicitação e 
poderá especifi cá-las, inclusive quanto às atividades a serem desenvolvidas, ao limite nominal para eventual ressarcimento e aos 
prazos intermediários para apresentação de informações e relatórios de andamento no desenvolvimento de projetos, levantamentos, 
investigações ou estudos.

Art. 8º A Administração Municipal, quando previsto no edital do chamamento, poderá optar pela expedição de autorização única 
para a estruturação integrada do empreendimento, desde que o requerimento inclua a renúncia da possibilidade de atuação na 
licitação, por parte:

I - do próprio requerente;
II - dos controladores, controladas e entidades sob controle comum do requerente;
III - dos responsáveis econômicos, assim consideradas as pessoas físicas ou jurídicas que tenham contratado ou contratem o 
requerente para as atividades objeto da autorização, bem como os controladores, controladas e entidades sob controle comum 
destas;
IV - das pessoas físicas e jurídicas que atuarão como contratadas do requerente na execução das atividades objeto da autorização.

§ 1º Considera-se atuação na licitação a participação:
I - como licitante na licitação do empreendimento;
II - como contratado de terceiros na elaboração de propostas para a licitação do empreendimento.

§ 2º A autorização para a estruturação integrada poderá incluir o fornecimento de subsídios à Administração Municipal até a 
celebração da contratação de que trata o artigo 1º deste decreto.
§ 3º A autorização para a estruturação integrada não impede a Administração Pública Municipal de:

I - expedir autorização específi ca para estudo que não integra o objeto de autorização para a estruturação integrada;
II - expedir novas autorizações para o mesmo objeto em caso de prévia cassação, revogação ou anulação da autorização para 
a estruturação integrada.

§ 4º Para os fi ns deste artigo, considera-se estruturação integrada o conjunto articulado e completo de estudos, projetos, 
levantamentos, investigações, assessorias, consultorias e pareceres técnicos, econômico-fi nanceiros e jurídicos cujo objetivo seja a 
licitação e contratação do empreendimento, de modo a atender o interesse público e estimular investimentos, com ampla competição.

Art. 9º A autorização poderá ser:
I - cassada, em caso de descumprimento de seus termos, inclusive na hipótese de descumprimento do prazo para reapresentação 
determinado Comissão Específi ca;
II - revogada, em caso de:

a) perda de interesse da Administração Municipal nos empreendimentos de que trata o artigo 1º deste decreto;
b) desistência por parte da pessoa física ou jurídica de direito privado autorizada, a ser apresentada, a qualquer tempo, por meio 
de comunicação escrita ao Presidente da Comissão Específi ca.

III - anulada, em caso de vício no procedimento regulado por este decreto ou por outros motivos previstos na legislação;
IV - tornada sem efeito, em caso de superveniência de dispositivo legal que, por qualquer motivo, impeça o recebimento dos 
projetos, levantamentos, investigações ou estudos.
§ 1º A pessoa autorizada será comunicada da ocorrência das hipóteses previstas no “caput” deste artigo.
§ 2º Na hipótese de descumprimento dos termos da autorização, caso não haja regularização no prazo de 5 (cinco) dias, 
contado da data da comunicação, a pessoa autorizada terá sua autorização cassada.
§ 3º Os casos previstos no “caput” deste artigo não geram direito ao ressarcimento dos valores envolvidos na elaboração de 
projetos, levantamentos, investigações e estudos.

Art. 10. A Administração Municipal poderá realizar reuniões com a pessoa autorizada e quaisquer interessados na realização de 
chamamento público sempre que entender que possam contribuir para a melhor compreensão do objeto e para a obtenção de 
projetos, levantamentos, investigações e estudos mais adequados aos empreendimentos de que trata o artigo 1º deste decreto.
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CAPÍTULO V
DA AVALIAÇÃO, SELEÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS, LEVANTAMENTOS, INVESTIGAÇÕES E ESTUDOS

Art. 11. A avaliação e a seleção de projetos, levantamentos, investigações e estudos apresentados serão efetuadas pela Comissão 
Específi ca nomeada.
§ 1º A Comissão Específi ca poderá, a seu critério, abrir prazo para reapresentação de projetos, levantamentos, investigações 
e estudos, caso necessitem de detalhamentos ou correções, que deverão estar expressamente indicados no ato de reabertura de 
prazo.
§ 2º A não reapresentação no prazo indicado implicará a cassação da autorização.

Art. 12. Os critérios para avaliação e seleção dos projetos, levantamentos, investigações e estudos serão especifi cados no edital de 
chamamento público e considerarão:

I - a observância de diretrizes e premissas defi nidas pela Comissão Específi ca;
II - a consistência e coerência das informações que subsidiaram sua realização;
III - a adoção das melhores técnicas de elaboração, segundo normas e procedimentos científi cos pertinentes, e a utilização de 
equipamentos e processos recomendados pela melhor tecnologia aplicada ao setor;
IV - a compatibilidade com a legislação aplicável ao setor e com as diretrizes e normas técnicas emitidas pela Comissão 
Específi ca e demais órgãos e entidades competentes;
V - a demonstração comparativa de custo e benefício da proposta do empreendimento em relação a opções funcionalmente 
equivalentes, se aplicável;
VI - o impacto socioeconômico da proposta para o empreendimento, se aplicável.

Art. 13. Nenhum dos projetos, levantamentos, investigações e estudos selecionados vincula a Administração Municipal, cabendo a 
seus órgãos técnicos e jurídicos avaliar, opinar e aprovar a legalidade, a consistência e a sufi ciência dos projetos, levantamentos, 
investigações e estudos eventualmente apresentados.

Art. 14. Os projetos, levantamentos, investigações e estudos poderão ser rejeitados:
I - parcialmente, caso em que os valores de ressarcimento serão apurados apenas em relação às informações efetivamente 
utilizadas em eventual licitação;
II - totalmente, caso em que, ainda que haja licitação para contratação do empreendimento, não haverá ressarcimento pelas 
despesas efetuadas.

Parágrafo único. Na hipótese de a comissão entender que nenhum dos projetos, levantamentos, investigações ou estudos 
apresentados atende satisfatoriamente à autorização, não selecionará qualquer deles para utilização em futura licitação, caso em 
que todos os documentos apresentados poderão ser destruídos se não forem retirados no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
da publicação da decisão.

Art. 15. A Comissão Específi ca publicará o resultado do procedimento de seleção no Diário Ofi cial do Município.

Parágrafo único. Os projetos, levantamentos, investigações e estudos somente serão divulgados após a decisão administrativa.

Art. 16. Concluída a seleção dos projetos, levantamentos, investigações ou estudos, aqueles que tiverem sido selecionados terão 
os valores apresentados para eventual ressarcimento, apurados pela comissão.
§ 1º Caso a comissão conclua pela não conformidade dos projetos, levantamentos, investigações ou estudos apresentados 
com aqueles originalmente propostos e autorizados, deverá arbitrar o montante nominal para eventual ressarcimento com a devida 
fundamentação.
§ 2º O valor arbitrado pela comissão poderá ser rejeitado pelo interessado, hipótese em que não serão utilizadas as informações 
contidas nos documentos selecionados, os quais poderão ser destruídos se não retirados no prazo de 30 (trinta) dias, contado da 
data da rejeição.
§ 3º Na hipótese prevista no § 2º deste artigo, fi ca facultado à comissão selecionar outros projetos, levantamentos, investigações 
e estudos entre aqueles apresentados.
§ 4º O valor arbitrado pela comissão deverá ser aceito por escrito, com expressa renúncia a outros valores pecuniários.
§ 5º Concluída a seleção de que trata o “caput” deste artigo, a comissão poderá solicitar correções e alterações dos projetos, 
levantamentos, investigações e estudos sempre que forem necessárias para atender a demandas de órgãos de controle ou para 
aprimorar os empreendimentos de que trata o artigo 1º deste decreto.

Art. 17. Os valores relativos a projetos, levantamentos, investigações e estudos selecionados, nos termos deste decreto, serão 
ressarcidos à pessoa física ou jurídica de direito privado autorizada exclusivamente pelo vencedor da licitação, desde que os 
projetos, levantamentos, investigações e estudos selecionados tenham sido efetivamente utilizados no certame.

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese, será devida qualquer quantia pela Administração Municipal em razão da realização de 
projetos, levantamentos, investigações e estudos.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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Art. 18. O edital do procedimento licitatório para contratação do empreendimento de que trata o artigo 1º deste decreto conterá 
obrigatoriamente cláusula que condicione a assinatura do contrato pelo vencedor da licitação ao ressarcimento dos valores relativos 
à elaboração de projetos, levantamentos, investigações e estudos utilizados na licitação.

Art. 19. Quando não se tratar de autorização única, os agentes autorizados a realizar estudos poderão participar direta ou indiretamente 
da licitação do empreendimento, salvo se houver disposição em contrário no edital de abertura do chamamento público do PMI.

Art. 20. A entrega dos estudos preliminares implicará a cessão dos direitos decorrentes da autoria e propriedade intelectual 
das informações, levantamentos, estudos, projetos e quaisquer outros documentos apresentados, que poderão ser utilizados 
incondicionalmente pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal para a estruturação de projetos de parceria 
público-privada, concessão comum de obras e de serviços públicos, permissão de serviços públicos e outras formas de contratação 
relacionadas.

Art. 21. Aplica-se ao Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI, defi nido neste decreto o disposto na Seção IV da Lei Federal 
14.133, de 1º de abril de 2021, no que couber.

Art. 22. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Franca, 16 de setembro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO

PORTARIA Nº 280, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021.

Dispõe sobre nomeação de membros para compor o COMAD - Conselho Municipal de 
Políticas Públicas sobre Drogas, para o biênio 2021/2023, e dá outras providências.

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, 
e considerando o ofício 357/2021 da Secretaria Municipal de Saúde;

R E S O L V E

Art. 1º O Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas - COMAD, para o biênio 2021/2023, período de 24 de setembro 
de 2021 a 24 de setembro de 2023, fi ca constituído e nomeado da seguinte forma:

Representantes da Secretaria Municipal de Saúde 
Titular: Roberta Vilela Maia
Suplente: Adriana Aparecida Salviano

Representantes da Secretaria Municipal de Educação
Titular: Rosana Feliciano Jales de Faria
Suplente: André Leôncio de Souza

Representantes da Secretaria Municipal de Ação Social
Titular: Bruno César de Oliveira Guilherme 
Suplente: Katiscilene Barsanulfa Tavares de Oliveira

Representantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo
Titular: Capitão PM Jean Gustavo Cintra
Suplente: Capitão PM Jeff erson Tiago Melo 

Representantes da Polícia Civil do Estado de São Paulo
Titular: Delegado Leopoldo Gomes Novais
Suplente: Investigador Júlio Rodrigues da Silva 

Representantes da Vigilância Sanitária Municipal – VISAM
Titular: Fernanda Pini de Freitas
Suplente: Deusmar Resende de Oliveira

Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de Franca
Titular: Letycia Antinori
Suplente: Aparecida Auxiliadora da Silva

Representantes da Diretoria Regional de Ensino
Titular: Márcio Augusto Bugni
Suplente: Vanusa Reis Ferreira de Paula
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Representantes das Comunidades Terapêuticas com atuação específi ca na área de dependência química
Titular: Josiane Pereira da Silva Carlos
Suplente: David Wilker Lima 

Representantes das Entidades e Associações Comunitárias organizadas
Titular: Antônio Carlos de Souza Lima
Suplente: Pedro dos Reis Blanco

Representantes do Conselho Tutelar de Franca
Titular: Miriam dos Santos Silva
Suplente: Andréia de Souza dos Santos 

Representantes do Conselho Municipal de Segurança (CONSEG)
Titular: Antônio Carlos de Souza Lima
Suplente: Wagner de Sousa

Representantes dos grupos de apoio a consumidores de SPA existentes no Município de Franca
Titular: Não houve indicação
Suplente: Não houve indicação

Representantes da Associação do Comércio e Indústria de Franca – ACIF
Titular: José Alexandre Carmo Jorge
Suplente: Jaider Alexandre da Silva

Representantes das instituições de ensino superior de Franca
Titular: Não houve indicação
Suplente: Não houve indicação

Representantes da População em situação de Rua
Titular: Alessandro Souza Macedo
Suplente: Rodrigo Aparecido de Oliveira 

Representantes do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Franca (CONDECOM)
Titular: Fernanda Apolinário B. Rodrigues
Suplente: Roseli Maria Pimenta

Representantes da Fundação Casa de Franca
Titular: Não houve indicação
Suplente: Não houve indicação

Representantes da Penitenciária de Franca
Titular: Daniel Almeida de Morais
Suplente: Danielle Cristine Tudisco Naufal

Representantes dos Grupos de Apoio aos Familiares de consumidores de SPA
Titular: Lélio Paulo Brigagão do Couto
Suplente: Não houve indicação

Art. 2º Fica estabelecido o prazo de 60 (sessenta) dias para que os segmentos faltantes ofi ciem ao Conselho Municipal de Políticas 
Públicas Sobre Drogas, indicando seus representantes, para complementação deste ato.

Art. 3º O presente ato é efetivado em conformidade com a Lei nº 5.789, de 11 de outubro de 2002, alterada pela Lei nº 7.883, de 
20 de junho de 2013. que dispõem sobre a instituição do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas - COMAD.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Franca, 16 de setembro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO

PORTARIA Nº 281, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021.

Dispõe sobre nomeação de membros para compor o COMHAB - Conselho Municipal de 
Habitação, e dá outras providências.
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ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, 
e considerando o memorando 024/2021 da Secretaria Municipal de Infraestrutura;

R E S O L V E

Art. 1º Ficam NOMEADOS para comporem o Conselho Municipal de Habitação – COMHAB, biênio 2021/2023, os seguintes 
cidadãos:

Representantes do Poder Público:
- Secretaria Municipal de Ação Social
Titular: Ana Paula Pinto Marafi ga Ribeiro
Suplente: Sulia das Neves do Nascimento

- Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Titular: Ed Carlos da Silva
Suplente: Márcio Henrique Presotto Alves

- Secretaria Municipal de Finanças
Titular: Livia Pelliciari Verissimo
Suplente: Jerônimo Sergio Pinto

- Secretaria Municipal de Infraestrutura
Titular: Aline Manon Salomão Silva Maia 
Suplente: Fabricio Jean da Silva 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Titular: Taís Zimak Figueiredo 
Suplente: Gian Carlo Fava 

- Secretaria Municipal de Trânsito
Titular: Alex Sandro de Sousa Santos Junior
Suplente: João Paulo Belafronte Filho

- Procuradoria Geral do Município de Franca
Titular: Matheus Dianes Gallo
Suplente: Luís Otávio Montelli

- Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB
Declina da indicação de representantes, conforme ofício 020/2021/CGF.

Representantes da Sociedade Civil / Movimentos Populares:
- Instituto João de Barro
Titular: Cláudio Barbosa Ferreira
Suplente: Carlos José Martins Tavares

- Representante dos Centros Comunitários
Titular: José Crepaldi
Suplente: não houve indicação em virtude do não comparecimento dos membros dos demais Centros Comunitários na Assembleia 
para escolha dos 4 representantes titulares e 4 suplentes a compor o Conselho Municipal de Habitação - COMHAB, realizada 
no dia 17/08/2021, às 18h, no auditório da Secretaria de Educação, comparecendo apenas o representante da Associação de 
Moradores do Jardim Aeroporto I, o qual se candidatou a 1 das 4 vagas disponíveis como titular, conforme Ata registrada.

- Universidade de Franca – UNIFRAN
Titular: Glauco Fabricio Bianchini
Suplente: Aline Monteiro Campos

- Centro Universitário Municipal de Franca – UNIFACEF
Titular: João Batista Comparini
Suplente: Thales Jati Gilberto

- Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Franca – AERF
Titular: José Luís rodrigues Alves
Suplente: Ariston Wimmers Loueiro

- Ordem dos Advogados do Brasil – OAB
Titular: Juliana Granado Sousa Alves
Suplente: Alex do Vale
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Art. 2º Os membros do Conselho Municipal de Habitação exercerão suas funções de acordo com a Lei Municipal nº 6.790, de 02 
de março de 2007, alterada pela Lei Municipal nº 7.874, de 11 de junho de 2013.

Art. 3º O presente ato é efetivado em conformidade com a legislação vigente.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Franca, 16 de setembro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO

LEI Nº 9.069, DE 17 DE SETEMBRO DE 2021.
(Autoria: Vereadora Lindsay Cardoso)

Autoriza o Poder Executivo a instituir o programa “Casa Pet” no Município de Franca.

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, 

FAZ SABER, que a Câmara Municipal APROVOU e ele PROMULGA, a seguinte LEI:

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o programa “Casa Pet” no Município de Franca.

Parágrafo único.  O programa “Casa Pet” tem como objetivo disponibilizar casinhas para animais de rua se protegerem do frio e da 
chuva.

Art. 2º Para atingir o objetivo mencionado no parágrafo único do artigo anterior, o Poder Executivo fi ca autorizado a fi rmar parcerias 
com empresas públicas ou privadas.
§ 1º As empresas interessadas em aderir ao programa “Casa Pet” poderão instalar uma ou mais casinhas para cães e gatos em 
praças públicas e logradouros municipais.
§ 2º As empresas que aderirem ao programa “Casa Pet” poderão divulgar suas marcas em anúncios nas laterais das casinhas 
ou em placas ao lado delas.
§ 3º Os anúncios mencionados no parágrafo anterior serão exclusivos do participante do programa “Casa Pet”, não podendo 
benefi ciar terceiros de qualquer forma.
§ 4º O número desta Lei deverá constar nas placas e anúncios mencionados no § 2º.

Art. 3º A presente Lei será regulamentada pelo Poder Executivo.

Art. 4º As despesas com a execução da presente Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Franca, 17 de setembro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO

AÇÃO SOCIAL

RESOLUÇÃO nº 07/2021 COMUPI

Dispõe sobre o deferimento ou indeferimento das candidaturas parciais ao Pleito Eleitoral 
2021 para representação no Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Franca – COMUPI 
– Gestão 2021/2023 e Prorrogação das Inscrições para todas as Representações dos 
segmentos da Sociedade Civil.

O Conselho Municipal  da Pessoa Idosa de Franca - COMUPI, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº 8.492 
de 26 de Janeiro de 2017, que dispõe sobre a criação do COMUPI, faz saber que;

Considerando a renovação geral do Colegiado do COMUPI de acordo com o artigo 6º, seus Incisos e parágrafos, e do artigo 9º da 
Lei nº, 8.492/2017;

Considerando a prorrogação do mandato da Gestão 2019-2021 do COMUPI, por meio da Resolução nº. 02/2021 de  26 de Abril de 
2021, publicada no Diário Ofi cial do Município - DOM em 28/04/2021, à fl   69 e, em caráter excepcional, a contar a partir de 25 de 
abril de 2021; enquanto durar o tempo de emergência da Pandemia do SARS-Covid 19 e até 60 dias após o seu término e ou até 
31/12/2021;
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Considerando as deliberações do Colegiado do COMUPI - Gestão 2019-2021, em relação ao processo de renovação do Colegiado 
do COMUPI para a Gestão 2021-2023, ser exclusivamente de forma virtual, e excepcionalmente de modo presencial para efeito das 
inscrições, ocorridas nas Reuniões Ordinárias realizadas nos dias 26 de fevereiro, 25 de junho e 20 de agosto de 2021 e lavradas 
em atas, contidas na Resolução nº. 06/2021 de  26/08/2021, publicada no Diário Ofi cial do Município – DOM em  27/08/2021 às fl s 
de 03 a 08, que dentre outras disposições previa o período de inscrições como sendo de 27/08 a  10/09/2021:

Considerando a necessidade de prorrogação do período de inscrições para até 22/09/2021, em função do baixo número de 
candidatas(os) inscritas(os) para o processo de escolha da representação da Sociedade Civil no Conselho, até o prazo previsto na 
Resolução anterior;

Considerando a análise das informações apresentadas pelas(os) candidatas(os) inscritas(os) para o Pleito Eleitoral do COMUPI – 
Gestão 2021/2023, realizada pelas(os) Conselheiras (os) da Comissão Eleitoral 2021:
RESOLVE:

Artigo 1º – A Comissão Eleitoral 2021 do COMUPI de Franca, no cumprimento de suas atribuições previstas na Resolução nº. 
06/2021, comunica: 

Resultado das inscrições ao Pleito Eleitoral do COMUPI 2021

Representantes de Organizações de Atendimento à Pessoa Idosa na modalidade de Acolhimento Institucional ou 
congênere; 

Nome Tipo de inscrição Resultado Motivo  Indeferimento

Lígia Andrian Leal Serenza FEJI - 
ILPI

CANDIDATA DEFERIDA -

Bruna Thaiana Gonçalves Xavier 
Pereira - LIEB - ILPI

CANDIDATA DEFERIDA -

Representante de Organizações de Atendimento à Pessoa Idosa, na modalidade de Centro Dia ou congênere;

Nome Tipo de inscrição Resultado Motivo  Indeferimento

Cláudia Cintra Carrijo Marques
FEJI – CDI Ignez Mendonça CANDIDATA DEFERIDA -

Leticia Cintra Correa
São Camilo LELIS – CDI

CANDIDATA DEFERIDA -

Thalita Trindade Neves
LASEP – CDI Oeste

CANDIDATA DEFERIDA -

Representantes de Organizações de Convivência de Idosos ou congênere; 

Nome Tipo de inscrição Resultado Motivo  Indeferimento

Camila de Jesus Borges – FEJI – 
SCFV Centro

CANDIDATA DEFERIDA -

Tairine de Rezende Beltrão Pereira
FEJI – SCFV Leste CANDIDATA DEFERIDA -

Iraci Procópio Bortolato Pereira
CCI LIONS

CANDIDATA DEFERIDA -
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Victalina Maria Pereira Di Gianni
Pastoral da Pessoa Idosa

CANDIDATA DEFERIDA -

Ana Paula da Silva
CCI VOSF

CANDIDATA DEFERIDA -

Rodrigo Naques Faleiros – Serviço 
no Domicilio da Básica - Estrela de 
Davi

CANDIDATO INDEFERIDA

A Entidade não 
se enquadra  nas 
representações 

previstas nas alíneas 
“a”, “b” e “c”  do Inciso 
II do Artigo 6º da    Lei 

Municipal nº 8.492/2017 
e nas alíneas “a”, “b” 
e “c”  do Artigo 6º da 

Resolução  nº. 06/2021 
- COMUPI,

Miriam Domingos de Freitas FEJI – 
CCI/SCFV Centro

ELEITORA INDEFERIDA

A Resolução  nº. 
06/2021 permite 

apenas uma inscrição  
por Entidade, seja 

para candidato(a) ou 
eleitor(a).

O (A)  Eleitor(a)  tem 
que ser do mesmo 

segmento,  porém de 
outra Entidade.

Ross Marques Bezerra – CCI 
AVELINA

ELEITOR DEFERIDA -

Representantes de Usuários, indicados pelos Grupos de Atenção aos Idosos do Município;

Nome Tipo de inscrição Resultado Motivo  Indeferimento

Sônia Lúcia da Silva Rodrigues
Usuária UNATI/UNESP

CANDIDATA DEFERIDA -

Antonieta de Andrade 
Usuária UNATI/UNESP CANDIDATA DEFERIDA -

Juceny Rodrigues Cavalheiro 
Usuária FEJI - CDI Ignez Mendonça

CANDIDATA DEFERIDA -

Representantes de  Sindicatos de Aposentados, de Associações de Aposentados ou congênere;
Nome Tipo de inscrição Resultado Motivo  Indeferimento

Celia Regina Alves Castello Folhas 
Damas
Sindicato dos Bancários

CANDIDATA DEFERIDA -

Artigo 2º – Das decisões da Comissão Eleitoral caberá recursos e manifestações contrárias cujo prazo será até o dia 22 de Setembro 
de 2021.

Parágrafo Único – Os recursos e documentos necessários deverão ser encaminhados para o e-mail do COMUPI: aconselhos@
franca.sp.gov.br, conforme previsto na Resolução  nº. 06/2021 do COMUPI.

Artigo 3ª – A nova relação de inscrições deferidas ou indeferidas será divulgada no dia 28 de  setembro de 2021, no Diário Ofi cial 
do Município – DOM.
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EDUCAÇÃO

RETIFICAÇÃO DA PORTARIA SME Nº 016 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021.

O Artigo 1º da Portaria SME nº 016, de 24 de fevereiro de 2021, publicada em diário ofi cial do Município no dia 25 de fevereiro de 
2021, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1°. Considerando a necessidade de desginação de Comissão para acompanhamento e apoio aos Orientadores Educacionais da 
Rede Municipal de Ensino, por tempo indeterminado, fi cam designados os seguintes servidores para compor a referida Comissão: 

I. Elaine Cristina Tomazinho de Oliveira; 
II. Carla dos Reis Galvão Prazeres; 
III. Flávia Pinheiro da Silva Colombini;
IV. Izabel Cristina Munita; 
V. Olga Cristina Barbosa Gilberti Nascimento;

VI. Adriana Rafacho da Cunha Oliveira; e 
VII. Ellen Braune Reis Silva.

Art. 2º. Esta retifi cação entra em vigor na data de sua publicação.

Franca, 16 de setembro de 2021.
MÁRCIA DE CARVALHO GATTI

Secretária Municipal de Educação

Artigo 4º – Fica prorrogado o prazo de inscrição, até o dia 22 de setembro de 2021, para todas as representações dos segmentos 
da Sociedade Civil, considerando que houveram poucas  inscrições para alguns dos segmentos.

Parágrafo Único: Neste caso não haverá possibilidade de apresentação de recursos, em caso de indeferimento.

Artigo 5º  - Esta Resolução entrará em vigor nesta data.

FRANCA/SP, 16 de Setembro de 2021
Comissão Eleitoral/2021

 Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Franca - COMUPI
Gestão 2019-2021         

FINANÇAS
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FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA DE FRANCA - FEAC

EXTRATO DE PARCERIAS ESPORTIVAS ORIGINÁRIOS DO PROCESSO Nº 202100004
CHAMAMENTO Nº 004/2021

PROC. n° 00004/2021 – Termo de Colaboração n° 0001/20018 fi rmado com a Associação Católica Benefi cente Sagrado Coração de 
Jesus, para estabelecimento de parcerias com a Administração Pública Municipal, através da Fundação de Esporte, Arte e Cultura – 
FEAC, visando à execução de projetos esportivos, no Município de Franca. Vigência 15/09/2021 a 31/07/2022. Valor: R$53.900,00 
(cinquenta e três mil e novecentos reais).
PROC. n° 00004/2021 – Termo de Colaboração n° 0002/20018 fi rmado com a Associação Educacional e Cultural Amigos Solidários, 
para estabelecimento de parcerias com a Administração Pública Municipal, através da Fundação de Esporte, Arte e Cultura – FEAC, 
visando à execução de projetos esportivos, no Município de Franca. Vigência 15/09/2021 a 31/07/2022. Valor: R$82.500,00 (oitenta 
e dois mil e quinhentos reais).

PROC. n° 00004/2021 – Termo de Colaboração n° 0003/20018 fi rmado com a Associação Francana de Voleibol, para estabelecimento 
de parcerias com a Administração Pública Municipal, através da Fundação de Esporte, Arte e Cultura – FEAC, visando à execução 
de projetos esportivos, no Município de Franca. Vigência 15/09/2021 a 31/07/2022. Valor: R$293.614,00 (duzentos e noventa e três 
mil e seiscentos e quatorze reais).

PROC. n° 00004/2021 – Termo de Colaboração n° 0004/20018 fi rmado com a Associação Star Clube, Esporte e Lazer, para 
estabelecimento de parcerias com a Administração Pública Municipal, através da Fundação de Esporte, Arte e Cultura – FEAC, 
visando à execução de projetos esportivos, no Município de Franca. Vigência 15/09/2021 a 31/07/2022. Valor: R$49.500,00 (quarenta 
e nove mil e quinhentos reais).
PROC. n° 00004/2021 – Termo de Colaboração n° 0005/20018 fi rmado com a Associação Star Clube, Esporte e Lazer, para 
estabelecimento de parcerias com a Administração Pública Municipal, através da Fundação de Esporte, Arte e Cultura – FEAC, 
visando à execução de projetos esportivos, no Município de Franca. Vigência 15/09/2021 a 31/07/2022. Valor: R$49.500,00 (quarenta 
e nove mil e quinhentos reais).

PROC. n° 00004/2021 – Termo de Colaboração n° 0006/20018 fi rmado com o Esporte Clube Leporace, para estabelecimento de 
parcerias com a Administração Pública Municipal, através da Fundação de Esporte, Arte e Cultura – FEAC, visando à execução de 
projetos esportivos, no Município de Franca. Vigência 15/09/2021 a 31/07/2022. Valor: R$44.000,00 (quarenta e quatro mil reais)

PROC. n° 00004/2021 – Termo de Colaboração n° 0007/20018 fi rmado com o Franca Basquetebol Clube, para estabelecimento de 
parcerias com a Administração Pública Municipal, através da Fundação de Esporte, Arte e Cultura – FEAC, visando à execução de 
projetos esportivos, no Município de Franca. Vigência 15/09/2021 a 31/07/2022. Valor: R$183.512,00 (cento e oitenta e três mil e 
quinhentos e doze reais).

PROC. n° 00004/2021 – Termo de Colaboração n° 0008/20018 fi rmado com o Instituto Chuí de Esportes, para estabelecimento de 
parcerias com a Administração Pública Municipal, através da Fundação de Esporte, Arte e Cultura – FEAC, visando à execução 
de projetos esportivos, no Município de Franca. Vigência 15/09/2021 a 31/07/2022. Valor: R$65.875,00 (sessenta e cinco mil e 
oitocentos e setenta e cinco reais).
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PROC. n° 00004/2021 – Termo de Colaboração n° 0009/20018 fi rmado com o Instituto NRT Nova República do Tênis, para 
estabelecimento de parcerias com a Administração Pública Municipal, através da Fundação de Esporte, Arte e Cultura – FEAC, 
visando à execução de projetos esportivos, no Município de Franca. Vigência 15/09/2021 a 31/07/2022. Valor: R$90.671,13 (noventa 
mil seiscentos e setenta e um reais e treze centavos).

PROC. n° 00004/2021 – Termo de Colaboração n° 0010/20018 fi rmado com o Instituto NRT Nova República do Tênis, para 
estabelecimento de parcerias com a Administração Pública Municipal, através da Fundação de Esporte, Arte e Cultura – FEAC, 
visando à execução de projetos esportivos, no Município de Franca. Vigência 15/09/2021 a 31/07/2022. Valor: R$130.176,09 (cento 
e trinta mil cento e setenta e seis reais e nove centavos).

PROC. n° 00004/2021 – Termo de Colaboração n° 0011/20018 fi rmado com o Instituto Três Colinas de Educação, Esporte e Cultura, 
para estabelecimento de parcerias com a Administração Pública Municipal, através da Fundação de Esporte, Arte e Cultura – 
FEAC, visando à execução de projetos esportivos, no Município de Franca. Vigência 15/09/2021 a 31/07/2022. Valor: R$55.000,00 
(cinquenta e cinco mil reais).

PROC. n° 00004/2021 – Termo de Colaboração n° 0012/20018 fi rmado com o Instituto Três Colinas de Educação, Esporte e Cultura, 
para estabelecimento de parcerias com a Administração Pública Municipal, através da Fundação de Esporte, Arte e Cultura – 
FEAC, visando à execução de projetos esportivos, no Município de Franca. Vigência 15/09/2021 a 31/07/2022. Valor: R$61.776,00 
(sessenta e um mil e setecentos e setenta e seis reais).

PROC. n° 00004/2021 – Termo de Colaboração n° 0013/20018 fi rmado com o Internacional Esporte Clube, para estabelecimento de 
parcerias com a Administração Pública Municipal, através da Fundação de Esporte, Arte e Cultura – FEAC, visando à execução de 
projetos esportivos, no Município de Franca. Vigência 15/09/2021 a 31/07/2022. Valor: R$38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos 
reais).

PROC. n° 00004/2021 – Termo de Colaboração n° 0014/20018 fi rmado com o Internacional Esporte Clube, para estabelecimento 
de parcerias com a Administração Pública Municipal, através da Fundação de Esporte, Arte e Cultura – FEAC, visando à execução 
de projetos esportivos, no Município de Franca. Vigência 15/09/2021 a 31/07/2022. Valor: R$45.870,00 (quarenta e cinco mil e 
oitocentos e setenta reais).

PROC. n° 00004/2021 – Termo de Colaboração n° 0015/20018 fi rmado com a Liga Francana de Futebol de Chácara, para 
estabelecimento de parcerias com a Administração Pública Municipal, através da Fundação de Esporte, Arte e Cultura – FEAC, 
visando à execução de projetos esportivos, no Município de Franca. Vigência 15/09/2021 a 31/07/2022. Valor: R$265.833,26 
(duzentos e sessenta e cinco mil oitocentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos).

PROC. n° 00004/2021 – Termo de Colaboração n° 0016/20018 fi rmado com o Lions Clube Franca Sobral, para estabelecimento de 
parcerias com a Administração Pública Municipal, através da Fundação de Esporte, Arte e Cultura – FEAC, visando à execução de 
projetos esportivos, no Município de Franca. Vigência 15/09/2021 a 31/07/2022. Valor: R$61.776,00 (sessenta e um mil e setecentos 
e setenta e seis reais).

Franca, 16 de setembro de 2021
Mateus Santiago Caetano
Diretor Presidente - FEAC

EXTRATO DE PARCERIAS CULTURAIS ORIGINÁRIOS DO PROCESSO Nº 202100006 
CHAMAMENTO Nº 0004/2021

PROC. n° 00006/2021 – Termo de Colaboração n° 0001/20018 fi rmado com o Lions Clube Franca Sobral, para estabelecimento 
de parcerias com a Administração Pública Municipal, através da Fundação de Esporte, Arte e Cultura – FEAC, visando à execução 
de projetos culturais, no Município de Franca. Vigência 15/09/2021 a 31/07/2022. Valor: R$53.446,00 (cinquenta e três mil e 
quatrocentos e quarenta e seis reais)

PROC. n° 00006/2021 – Termo de Colaboração n° 0002/20018 fi rmado com a Associação Folclórica Tradição Cultura Popular de 
Franca, para estabelecimento de parcerias com a Administração Pública Municipal, através da Fundação de Esporte, Arte e Cultura 
– FEAC, visando à execução de projetos culturais, no Município de Franca. Vigência 15/09/2021 a 31/07/2022. Valor: R$85.485,00 
(oitenta e cinco mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais).

PROC. n° 00006/2021 – Termo de Colaboração n° 0003/20018 fi rmado com o Internacional Esporte Clube, para estabelecimento de 
parcerias com a Administração Pública Municipal, através da Fundação de Esporte, Arte e Cultura – FEAC, visando à execução de 
projetos culturais, no Município de Franca. Vigência 15/09/2021 a 31/07/2022. Valor: R$134.000,00 (cento e trinta e quatro mil reais).

PROC. n° 00006/2021 – Termo de Colaboração n° 0004/20018 fi rmado com o Internacional Esporte Clube, para estabelecimento de 
parcerias com a Administração Pública Municipal, através da Fundação de Esporte, Arte e Cultura – FEAC, visando à execução de 
projetos culturais, no Município de Franca. Vigência 15/09/2021 a 31/07/2022. Valor: R$77.020,00 (setenta e sete mil e vinte reais).

PROC. n° 00006/2021 – Termo de Colaboração n° 0005/20018 fi rmado com a Associação Educacional e Cultural Amigos Solidários, 
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para estabelecimento de parcerias com a Administração Pública Municipal, através da Fundação de Esporte, Arte e Cultura – FEAC, 
visando à execução de projetos culturais, no Município de Franca. Vigência 15/09/2021 a 31/07/2022. Valor: R$61.600,00 (sessenta 
e um mil e seiscentos reais).

PROC. n° 00006/2021 – Termo de Colaboração n° 0006/20018 fi rmado com a Associação Educacional e Cultural Amigos Solidários, 
para estabelecimento de parcerias com a Administração Pública Municipal, através da Fundação de Esporte, Arte e Cultura – FEAC, 
visando à execução de projetos culturais, no Município de Franca. Vigência 15/09/2021 a 31/07/2022. Valor: R$80.480,00 (oitenta 
mil e quatrocentos e oitenta reais)

Franca, 16 de setembro de 2021
Mateus Santiago Caetano
Diretor Presidente - FEAC

RETIFICAÇÃO

Na CONVOCAÇÃO dos representantes legais das entidades para assinatura do Termo de Colaboração, Edital FEAC nº 004/2021, 
de 14 de fevereiro de 2021, publicada no Diário Ofi cial do Município nº 1.872, de 15 de setembro de 2021, nas páginas 47 a 48, 
ONDE SE LÊ: “Associação Pró Franca de Esporte, Educacional e Cultural”, LEIA-SE: “Associação Católica Benefi cente Sagrado 
Coração de Jesus”. 

CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA - UNI-FACEF

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 
Processo nº 48/2021 – Tomada de Preços n° 01/2021, RATIFICA e HOMOLOGA este processo cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada para execução de obras e serviços, objetivando a construção do prédio do Ambulatório Escola ao lado da 
unidade II do Centro Universitário Municipal de Franca - Uni-FACEF, pelo valor global de R$ 567.851,10 (quinhentos e sessenta e 
sete mil e oitocentos e cinquenta e um reais e dez centavos) para a empresa L. R Reis Construtora LTDA ME, conforme julgamento 
da CPL em atas de sessões públicas.

Franca, 16 de setembro de 2021.
Prof. Dr. Alfredo José Machado Neto - Reitor

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

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021 - Processo nº 64/2021

O Mag.ª Reitor do Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF, torna público que está aberto o Pregão Presencial nº 
14/2021, tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA USO EM AULAS DE 
CIRURGIA MÉDICA EM CURSO DE MEDICINA DO UNI-FACEF, conforme especifi cações constantes no Edital. O Edital na íntegra 
poderá ser obtido no site http://site.unifacef.com.br a partir de 17/09/2021. O recebimento das propostas dar-se-á às 09h00 do dia 
30/09/2021, quando terá início o credenciamento seguido da sessão de lances. Maiores informações pelo telefone (16) 3713-4688.

Franca, 16 de setembro de 2021.
Prof. Dr. Alfredo José Machado Neto - Reitor.

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

EMPRESA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE FRANCA/SP - EMDEF

ADITIVO DE CONTRATO -  9º REALINHAMENTO

PROC. ADM. nº. 018/20, PREGÃO PRESENCIAL nº. 002/20. Objeto: Fornecimento de Gasolina, Óleo diesel tipo “S-500”, “S-10” e 
Etanol. Empresa: AUTO POSTO CITY PETRÓPOLIS LTDA. Ficam realinhados os preços do óleo diesel tipo “S-500” para o valor de 
R$4,556 (quatro reais e quinhentos e cinquenta e seis centésimos de real); do óleo diesel tipo “s-10” para o valor de R$4,596 (quatro 
reais e quinhentos e noventa e seis centésimos de real); da gasolina para o valor de R$ 5,869 (cinco reais e oitocentos e sessenta 
e nove centésimos de real); do etanol para o valor de R$4,705 (quatro reais e setecentos e cinco centésimos de real), produtos do 
contrato original, celebrado em 24/07/2020.

Franca, 16 de setembro de 2021.
Deoclécio Deodato Diniz Neto.

Presidente da COPEL – EMDEF
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