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GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 11.382, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021.

Dispõe sobre a APROVAÇÃO do plano de urbanização do LOTEAMENTO denominado 
“VILA OLÍMPICA”, de propriedade de OLÍMPICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
SPE LTDA.

Considerando o conjunto probatório constante dos processos administrativos nº 2011050625, 2012021189, 2013015691, 
2013015694, 2013037534, 2021039279 e 2021003602, instaurados e desenvolvidos visando à aprovação do parcelamento do 
solo identifi cado no preâmbulo, nos quais estão inseridas manifestações favoráveis das unidades afi ns, inclusive da Procuradoria 
Jurídica do Município;

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, 
e considerando os termos da Lei Municipal Complementar nº 137/2008, que dispõe sobre o parcelamento do solo no Município de 
Franca;

D E C R E T A

Art. 1º Fica aprovado o plano de urbanização de área situada neste município, sob a denominação de “VILA OLÍMPICA”, de 
propriedade de  OLÍMPICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., sociedade empresária limitada com sede nesta 
cidade de Franca – SP, na Avenida Dr. Ismael Alonso Y Alonso, nº 2500, 1º andar, sala 105, bairro São José, CEP 14.403-430, 
inscrita no CNPJ sob o nº 29.303.188/0001-29, neste ato representada por seu administrador MATHIAS DO VAL ROCHA, brasileiro, 
casado pelo regime de separação total de bens, engenheiro civil, CREA-SP nº 5061524402, portador da Cédula de Identidade RG nº 
30.303.168-2 SSP/SP, CPF/MF nº 294.719.428-45, residente e domiciliado nesta cidade de Franca, Estado de São Paulo, na Praça 
Compositor Ataulfo Alves, nº 5.300, Vila Hípica, CEP 14.403-843.

Art. 2º O parcelamento do solo ora aprovado e denominado “VILA OLÍMPICA”, fi ca integrado à Zona de Uso Misto (ZUM), para 
efeito das Leis Complementares 030/2000 e 050/2003, a zona fi scal 14 B (quatorze) para efeito da legislação pertinente e fi ns 
tributários.

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

a) locação, demarcação de quadras, lotes e áreas públicas;
b) locação e abertura das vias públicas;
c) alinhamento e nivelamento de todas as unidades parceladas com colocação dos respectivos marcos;
d) terraplenagem, aterro, desaterro, drenagem e obras complementares;
e) execução da rede de abastecimento de água, interligada ao sistema público;
f) execução das redes de esgotos, e obras complementares, interligadas ao sistema de saneamento público;
g) execução da rede de distribuição de energia elétrica pública e domiciliar, aparelhos de iluminação pública em todas as vias 
públicas e vielas do plano de urbanização;
h) execução do sistema de hidrantes públicos de coluna;
i) execução da drenagem superfi cial, rede de galerias pluviais, bacias de contenção e obras complementares;
j) execução das guias, sarjetas e pavimentação asfáltica, em todas as vias públicas e vielas do plano de urbanização;
k) arborização viária e urbanização das áreas verdes (TCRA);
l) sinalização viária aérea e do solo em toda área do empreendimento, vias de acesso e placas de identifi cação das ruas;
m) apresentação das respectivas Licenças Ambientais obtidas junto aos órgãos competentes, para execução das obras de 
infraestrutura que impliquem em intervenção em APP e/ou corte de árvores isoladas;
n) fechamento das bacias de detenção, áreas verdes e APP por alambrados;
o) execução de calçada verde, conforme Lei Complementar nº 057/2003 e suas alterações, no entorno das áreas verdes, APP 
e institucional;
p) execução de terraplenagem na Área Verde II, para diminuição da declividade, conforme projeto apresentado;
q) plantio de grama nos taludes da bacia de contenção e demais taludes realizados em áreas públicas no loteamento;
r) outras obras necessárias à implantação do referido parcelamento.

 Art. 4º Para execução das obras e serviços, referidos no artigo anterior, fi cam estabelecidos os seguintes prazos, contados a partir 
da publicação deste decreto, expressamente aceitos pelo proprietário do empreendimento:

 I – No prazo de cento e oitenta (180) dias, APÓS A PUBLICAÇÃO DO DECRETO DE APROVAÇÃO:
a)   comprovar o protocolo junto ao Cartório de Registro de Imóveis e Anexos competente o pedido de registro do loteamento;
b) comprovar as aprovações e/ou autorizações junto aos órgãos estaduais e/ou ambientais competentes, mencionados nas 
diretrizes e/ou projetos;
c) apresentar o licenciamento ou outorga, mencionados nos itens “m” do artigo 3º deste decreto.
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 II – No prazo de duzentos e dez (210) dias, APÓS A PUBLICAÇÃO DO DECRETO DE APROVAÇÃO:
a) comprovar o registro do loteamento junto ao Cartório de Registro de Imóveis e Anexos competente;
b) entregar à Prefeitura Municipal de Franca, cópia do registro dos imóveis caucionados a favor da Prefeitura Municipal de 
Franca, nos termos do artigo 6º deste decreto
c)  entregar cópia do registro das áreas públicas, a favor do Município de Franca, previstas no plano urbanístico;
d)  entregar cópia digital do registro de todos os lotes.

III –  No prazo de cento e vinte (120) dias, APÓS O REGISTRO DO LOTEAMENTO
a) entregar a Prefeitura Municipal de Franca, os projetos de Rede de energia elétrica pública, iluminação pública e aparelhos 
de iluminação pública em todas as vias e vielas do plano de urbanização, devidamente aprovado pela concessionária de 
fornecimento de energia elétrica operante no município.

Parágrafo único.   O alvará de autorização para o início das obras será emitido após o cumprimento integral dos itens dos incisos I, 
II e III. 

IV –  APÓS A EMISSÃO DO ALVARÁ DE INICIO DE OBRAS, com o prazo correndo a partir do registro do loteamento, executará as 
seguintes obras e/ou serviços:

1 –  No prazo de 90 (noventa) dias, a execução das seguintes obras e/ou serviços:
a) locação, demarcação de quadras, lotes e áreas públicas;
b) locação e abertura das vias públicas;
c) alinhamento e nivelamento de todas as unidades parceladas com colocação dos respectivos marcos de concreto;
d) terraplenagem, aterro, desaterro, drenagem e obras complementares;

2 – No prazo de 02 (dois) anos, sendo no primeiro ano:
a) execução do sistema de abastecimento de água potável, integrado ao sistema de distribuição, devidamente recebido e 
aprovado pela empresa concessionária do serviço;
b) execução do sistema de hidrante público de coluna, devidamente recebido e operado pela concessionária do serviço;
c) execução das redes de esgotos e obras complementares, interligadas ao sistema de saneamento público, devidamente 
recebidas e operadas pela empresa concessionária do serviço;
d) rede de energia elétrica pública, domiciliar e iluminação pública e aparelhos de iluminação pública em todas as vias do 
plano de urbanização aprovada, recebida e operada pela concessionária do serviço;

3 – No prazo de 02 (dois) anos, sendo no segundo ano:
a)  execução do sistema de drenagem superfi cial, rede de galerias pluviais, bacias de contenção e obras complementares, 
aprovados e recebidos pela Prefeitura Municipal de Franca;
b) execução de guias, sarjetas e pavimentação, aprovada e recebida pela Prefeitura Municipal de Franca;
c) execução da arborização viária e urbanização das áreas verdes, cumprindo integralmente o TCRA emitido pela CETESB;
d) sinalização viária aérea e do solo em toda área do empreendimento, vias de acesso e placas de identifi cação das ruas, 
aprovada e recebida pela Prefeitura Municipal de Franca;
e) execução de alambrados para fechamento das bacias de detenção, áreas verdes e APP aprovada e recebida pela Prefeitura 
Municipal de Franca; 
f) execução de calçada verde, conforme Lei Complementar nº 057/2003 e suas alterações, no entorno das áreas verdes, APP 
e institucional recebida pela Prefeitura Municipal de Franca;
g) execução de terraplenagem na Área Verde II, para diminuição da declividade, conforme projeto apresentado;
h) plantio de grama nos taludes da bacia de contenção e demais taludes realizados em áreas públicas no loteamento;
i) outras obras complementares eventualmente exigidas e recebidas pela Municipalidade.

 § 1º Fica o proprietário do loteamento sujeito às penalidades previstas no Título XIV, da Lei Complementar nº. 137/2008, de 
18/12/2008, no caso de descumprimento dos prazos aqui estabelecidos.



Terça-feira, 21 de dezembro de 2021 - ano 7 - nº 1.935www.franca.sp.gov.br 3

§ 2º Sem prejuízos dos prazos estabelecidos nesse Artigo, fi ca o proprietário do loteamento obrigado a no ato da retirada da 
aprovação do loteamento:

a) entregar à Secretaria de Planejamento Urbano da Prefeitura Municipal de Franca, o original do plano de urbanização e 
em arquivo digital com desenho em AutoCAD (.dwg), incluindo memoriais descritivos e demais textos dos projetos e ainda 04 
(quatro) cópias plotadas para fi ns cadastrais;
b) o plano de urbanização deverá conter amarração à rede de referência cadastral municipal e quadrícula UTM, nos termos 
do Decreto Municipal nº. 7.345/96.

Art. 5º Nenhuma obra e/ou serviço poderá ser iniciada e executada sem o registro do loteamento, no respectivo Cartório de 
Imóveis, 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 loteador a fi scalização pela Prefeitura 
Municipal de Franca e pelos organismos concessionários competentes das respectivas obras a serem realizadas.

Art. 6º  Para o pleno cumprimento das obrigações relacionadas neste ato, fi ca caucionado a favor do Município de Franca, conforme 
o disposto na alínea “d”, parágrafo 3º, artigo 33, da Lei Municipal Complementar nº 137/08, como hipoteca em primeiro grau, 250 
lotes do próprio loteamento, abaixo discriminados:

Quadra Lotes Quantidade de lotes

01

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40 e 41

41

02

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46

46

03 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 12

12
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26 e 27

27

13

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37 e 38

38

14

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40 e 41

41

15

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45

45

Total 250

Parágrafo único.  Será admitida a liberação parcial da garantia, a cada obra recebida, mantendo-se a relação percentual entre 
a garantia e o cronograma físico fi nanceiro previsto no art. 4º. Não será permitida a liberação parcial da garantia, em razão da 
execução parcial da obra, antes da sua integral conclusão e defi nitivo recebimento.

Art. 7º  Dos compromissos de venda que outorgar, o proprietário do loteamento fará constar, obrigatoriamente, as seguintes 
cláusulas:

a)  fazer constar nos contratos de compromisso de compra e venda as obrigações assumidas, nos termos do que dispõe a Lei 
6.766/79 modifi cada pela Lei 9.785/99 e respectivo decreto municipal, aceito pelo empreendedor;
b) mencionar nas escrituras defi nitivas e nos compromissos de compra e venda dos lotes, as obrigações que os gravarem, 
nos casos de passagem de servidão ou restrições a propriedade, espaços livres no interior das quadras, inclusive os recuos do 
projeto urbanístico aprovado;
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c) mencionar nos compromissos de compra e venda dos lotes, a exigência de que estes somente poderão receber construções 
após a execução de todas as obras de infraestrutura, serviços, providencias e apresentação da documentação especifi cada no 
ato administrativo de aprovação;
d) fazer constar nos compromissos de compra e venda dos lotes, as obrigações pela execução dos serviços e obras de 
infraestrutura a cargo do loteador, fi cando claro que tais obras deverão ser executadas dentro dos prazos determinados pelo 
Decreto de Aprovação, após seu respectivo registro imobiliário;
e) fazer constar nos compromissos de compra e venda dos lotes, a obrigação do comprador de no prazo de 90 (noventa) dias 
após a entrega das obras de infraestrutura e equipamentos do LOTEAMENTO, praticar os atos necessários para gramar, manter 
e conservar gramado o seu lote de terreno enquanto ali não iniciar obras efetivas de edifi cação;
f) fazer constar nas matrículas dos lotes a obrigação de execução de piso drenante ou reservado como área naturalmente 
permeável a porção de 30% (trinta por cento) das áreas não edifi cadas, obedecendo os limites estabelecidos pela taxa de 
ocupação descrita no Código de Edifi cações
g) fazer constar nas matrículas dos lotes, de que todas as calçadas do loteamento deverão ser executadas pelos proprietários 
em suas testadas seguindo os padrões de calçadas verdes estabelecidos pelo artigo 61 da Lei Complementar nº 057, de 18 de 
agosto de 2003 (Plano Viário) e posteriores alterações; 
h) de que os lotes não poderão ser desmembrados.

Art. 8º Em atendimento ao disposto no Artigo 37 da Lei Federal nº. 6.766/79, somente após o registro junto ao Cartório de Registro 
de Imóveis do plano de urbanização, ora aprovado, é que poderão ser comercializados os lotes.

Art. 9º O proprietário do loteamento não poderá iniciar as vendas dos lotes, antes de executar os serviços e obras de locação e 
demarcação de todo o terreno, quadras e lotes, terraplenagem e drenagens, demarcação e abertura de vias públicas, bem como 
antes da aceitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, das referidas obras.

Art. 10. No caso de necessidade de abertura de servidão em terreno de particulares para abrigar obras de infraestrutura, as despesas 
com servidões, licenças, registros e averbações correm à conta do proprietário do loteamento, sem quaisquer ônus ao Município, 
devendo apresentar escritura com averbação da servidão em favor do Município.

Art. 11. A falta de registro ou descumprimento das obrigações previstas neste ato e ao constante da legislação em vigor, nos prazos 
e nas formas previstas, impossibilitarão a comercialização dos lotes, implicará na revogação deste ato, ensejarão as providências do 
Artigo 38 da Lei Federal nº. 6.766/79, e a aplicação das penalidades previstas no Título XIV, da LCM nº 137/2008 e suas alterações, 
contemplando o valor da eventual multa diária a ser aplicada de 02 (duas) UFMS’s – Unidades Fiscais do Município de Franca.

Art. 12. Incidirão tributos municipais sobre o parcelamento que trata este ato a partir do exercício seguinte ao registro do loteamento 
no CRIA competente.

Art. 13. Os responsáveis por loteamento fi cam obrigados a fornecer, até o dia 05 (cinco) de cada mês, a unidade administrativa 
competente, através de arquivo digital devidamente protocolado na Prefeitura Municipal, ou através do e-mail cadastrofi sico@
franca.sp.gov.br, a relação dos lotes que no mês anterior tenham sido alienados defi nitivamente ou mediante compromisso de 
cessão ou compra e venda, ou ainda que tenham sido cancelados, mencionando o nome do comprador e do cônjuge, o endereço 
de correspondência, os nºs dos CPF e RG, telefones de contatos e ou email, com os  respectivos números do lote, da quadra, do 
cadastro, valor do contrato e se parcelado a quantidade de parcelas, a fi m de ser feita a anotação no cadastro físico do imóvel.

Art. 14. 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 do 
proprietário do loteamento, OLÍMPICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, com comprovação desta publicação no 
prazo máximo de 5 dias úteis.

Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Franca, 20 de dezembro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO

DECRETO Nº 11.383, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021.

Dispõe sobre a APROVAÇÃO do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL “UBAYA”, localizado 
na RUA RIO IÇÁ, de propriedade de BILD RESIDENCIAL AMAZONAS 03 FCA 
DESENVOLVIMENTO 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;
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Considerando o conjunto probatório constante do processo administrativo nº 2019028063 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 “UBAYA”, localizado na Rua Rio Içá, constituído 
pelos lotes nºs 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22 e 23 da Quadra nº 16, no loteamento denominado RESIDENCIAL AMAZONAS, de 
propriedade de BILD RESIDENCIAL AMAZONAS 03 FCA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, com sede na Avenida 
Rio Amazonas, 1258, lote 20, Quadra 03, sala 16, no loteamento Residencial Amazonas, na cidade de Franca-SP, inscrita no CNPJ 
sob nº 33.063.889/0001-05, neste ato representada por LUÍS HILÁRIO GIANINI BORGES, RG nº 43.424.630-x-SSP-SP, CPF/MF 
nº 361.349.258-02, brasileiro, empresário, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, com endereço na Rua da Criação, 
nº780, Residencial Paraíso, CEP 14.403-159, na cidade de Franca, Estado de São Paulo.

Paragrafo único.  A aprovação do empreendimento previsto neste Decreto está vinculada à matricula n° 86.786 do 2º 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 Residencial (ZR), 
para efeito das Leis Complementares 030/2000 e 050/2003, a zona fi scal 8 A (oito) 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) 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 Infraestrutura da 
Prefeitura Municipal de Franca, o projeto do empreendimento em arquivo digital com desenhos em AutoCAD (.dwg) e PDF, além dos 
memoriais descritivos e demais textos do projeto;

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 ano seguinte ao do registro do condomínio 
junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente.
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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, BILD RESIDENCIAL AMAZONAS 03 FCA DESENVOLVIMENTO 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, 20 de dezembro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO

LEI COMPLEMENTAR Nº 373, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021.

Dispõe sobre a alteração da Lei Complementar Municipal nº 352, de 03 de fevereiro de 
2021, que estabelece a Estrutura Organizacional, Competências, Funções, cargos e as 
atribuições da Secretaria Municipal de Educação, para disciplinar os critérios objetivos de 
seleção dos Diretores de Escola,  e dá outras providências.

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 COMPLEMENTAR:

Art. 1º Ficam:

I-    alteradas as redações do art. 29, caput; art. 30, caput e acrescentado o parágrafo único ao art. 29, todos da Lei Complementar 
Municipal nº 352, de 03 de fevereiro de 2021, todos referentes ao NÚCLEO DE DIRETORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA 
EMIM;

II-    acrescidos os arts. 30-A, 30-B, 30-C, 30-D e 30-E à da Lei Complementar Municipal nº 352, de 03 de fevereiro de 2021, os quais 
dispõem sobre:

a) FORMAS DE PROVIMENTO DE CARGOS E/OU EMPREGOS PÚBLICOS DO QUADRO DO MAGISTÉRIO;
b) TITULAÇÃO PARA FUNÇÃO GRATIFICADA DE DIRETOR DE ESCOLA

Parágrafo único.  As alterações e acréscimos contidos no caput deste artigo passam a vigorar com a seguinte redação:

DO NÚCLEO DE DIRETORES DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA EMIM

Art. 29. O Núcleo de Diretores de Escolas do Ensino Fundamental e EMIM é composto por 41 (quarenta e uma) Funções 
Gratifi cadas de Diretores de Escolas, todas com natureza jurídica técnica e sem relação especial de confi ança com o Chefe do 
Executivo.

Parágrafo único.  As Funções Gratifi cadas de Diretores de Escolas são num total de 41 (quarenta e uma), sendo:

I-    39 (trinta e nove) para Escolas Municipais - EM - e Escolas Municipais de Ensino Básico – EMEB;
II-   01 (uma) EMIM – Escola Municipal de Iniciação Musical;
III-  01 futura EM OU EMEB.

Art. 30. São os pré-requisitos, forma de provimento, natureza jurídica e nível salarial das Funções Gratifi cadas de Diretores de 
Escolas do Ensino Fundamental e da EMIM:

I-    pré requisitos: Licenciatura plena em Pedagogia, desde que tenha apostilado no verso do diploma que o curso atende ao 
disposto no art. 4º, da Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006 e experiência mínima de 05 (cinco) anos no Quadro do 
Magistério do Município;
Para o Diretor de Escola Municipal de Iniciação Musical, além dos pré-requisitos anteriores, deverá apresentar também 
licenciatura em música.

II-    forma de Provimento: Processo Seletivo Qualifi cado, nos termos dos arts. 30-A, 30-B, 30-C, 30-D e 30-E;
III-   natureza Jurídica: Gratifi cação decorrente do exercício de funções adicionais de ordem técnica e sem relação especial de 
confi ança com o Chefe do Executivo, ou seja, acrescidas ao cargo/emprego público efetivo do servidor, cuja remuneração se dá 
pro labore faciendo e proptem labore, ou seja, enquanto o servidor permanecer na função, com provimento mediante processo 
seletivo qualifi cado, nos termos desta Lei. Cessada a causa, cessa o efeito. Não se trata de cargo em comissão ou função de 
confi ança.
IV-   nível Salarial: FG com equivalência a C3.

Parágrafo único.  As Funções Gratifi cadas de Diretores de Escolas do Ensino Fundamental e da EMIM passam a integrar as 
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carreiras vinculadas ao quadro de cargos e/ou empregos públicos permanentes do Magistério Municipal, em que são exigidas como 
pré-requisitos de acesso à Licenciatura plena em Pedagogia, desde que tenha apostilado no verso do diploma que o curso atende 
ao disposto no art. 4º da Resolução do CNE/CP nº 01, de 15 de maio de 2006.

DAS FORMAS DE PROVIMENTO DE CARGOS E/OU EMPREGOS PÚBLICOS DO QUADRO DO MAGISTÉRIO

Art. 30-A.   Os cargos e/ou empregos públicos do Quadro do Magistério Municipal serão providos nos termos da Constituição Federal 
vigente.

Art. 30-B.   A Função Gratifi cada de Diretor de Escola será provida mediante critério objetivo, por Processo Seletivo Qualifi cado, que 
levará em consideração:
I-      aprovação em Prova Objetiva, que será composta por questões relacionadas ao exercício da função, de caráter eliminatório. 
Poderão prosseguir no processo de provimento da Função Gratifi cada de Diretor de Escola, os candidatos que obtiverem nota igual 
ou superior a 60% (sessenta por cento) na Prova Objetiva;
II-     comprovação dos requisitos de acesso à função, previstos nesta Lei;
III-    a pontuação obtida na Titulação, conforme art. 30-E desta Lei.

Parágrafo único.  A pontuação obtida na Titulação, conforme art. 30-E, será somada à nota da Prova Objetiva para classifi cação dos 
candidatos.

Art. 30-C. O Processo Seletivo Qualifi cado será válido por dois anos, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período. Os 
candidatos classifi cados, poderão ser convocados sempre que houver vaga ociosa para Função Gratifi cada de Diretor de Escola.

§ 1º   O processo de escolha das vagas disponíveis seguirá a ordem de classifi cação.

§ 2º    Perderá a Função Gratifi cada de Diretor de Escola o servidor que, após ações planejadas e coordenadas de acompanhamento 
contínuo de seu desempenho na função, for verifi cado que não possui aptidão e capacidade para o exercício das atribuições 
inerentes à Função Gratifi cada de Diretor de Escola. A avaliação será realizada por intermédio dos seguintes indicadores:

I-    comprometimento com o trabalho e com a comunidade escolar: aferido com base no conhecimento e comprometimento com 
as políticas públicas educacionais, com a Proposta Pedagógica da Unidade Escolar, incluindo sua formulação, implementação e 
atualização, observando, outrossim, o Plano de Gestão da Escola;
II-   responsabilidade: relacionada ao cumprimento das atribuições da função, ao atendimento dos prazos e dos resultados dos 
trabalhos desenvolvidos, em especial, em equipe;
III-    capacidade de iniciativa e liderança: relacionada à proatividade e à habilidade de propor ações visando à melhoria de 
processos e atividades;
IV-   efi ciência na gestão educacional: capacidade de contribuir para melhoria de resultados no ambiente escolar, executando 
as atribuições inerentes ao cargo com presteza, qualidade e economicidade na utilização de recursos e tempo e na organização 
dos espaços físicos;
V-     produtividade: relacionada à capacidade de administrar os processos e priorizá-los, conforme grau de relevância, e à 
dedicação quanto ao cumprimento de metas e qualidade do processo ensino e aprendizagem;
VI-   assiduidade: relacionada à frequência, à pontualidade e ao cumprimento da carga horária;
VII-  disciplina: relacionada ao cumprimento de obrigações e normas vigentes na organização e respeito à hierarquia funcional.

§ 3º   O monitoramento da atuação dos Diretores de Escola dar-se-á anualmente, por meio da análise de evidências e registros 
que comprovem o atendimento dos indicadores previstos nos incisos do parágrafo anterior, e será realizada por uma comissão que 
atenderá até 10 (dez) escolas e será constituída dos seguintes membros:

I-    01 (um) Supervisor de Ensino;
II-   01 (um) Técnico do Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação;
III-  01 (um) Técnico do Departamento de Gestão e Logística da Secretaria Municipal de Educação;
IV-  01 (um) Membro do Conselho Municipal de Educação;
V-   01 (um) Membro do Conselho de Escola de cada Unidade Escolar;

a)  o mesmo membro poderá participar em até duas comissões.

§ 4º    A inefi ciência se caracteriza quando o servidor nomeado para a Função Gratifi cada de Diretor de Escola deixar de cumprir, por 
dois anos consecutivos, os indicadores que demonstram aptidão e capacidade para o exercício das atribuições inerentes ao cargo 
de Diretor de Escola, previstos nesta Lei.

§ 5º   A inefi ciência a que se refere ao cumprimento de metas e qualidade do processo ensino e aprendizagem, prevista no inciso 
V do § 2º deste artigo, restará caracterizada apenas quando 51% (cinquenta e um por cento) das demais Unidades Escolares 
cumpriram as metas estabelecidas.

§ 6º   A superação de metas educacionais a serem cumpridas relacionadas a qualidade do processo ensino e aprendizagem, serão 
analisadas por meio dos resultados obtidos nas avaliações externas, bem como na demonstração de evolução destes resultados.

§ 7º  Outras metas poderão ser fi xadas pela Secretário Municipal de Educação.
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§ 8º   A investidura na Função Gratifi cada de Diretor de Escola será feita nos termos do art. 74 da Lei Orgânica do Município de 
Franca, seguindo em conformidade com os resultados das etapas do Processo Seletivo Qualifi cado, após publicação do resultado 
fi nal no Diário Ofi cial do Município.

Art. 30-D. O Servidor poderá ocupar a Função Gratifi cada por dois anos, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, 
observados os critérios estabelecidos nesta Lei.

Parágrafo único.  A perda da Função Gratifi cada de Diretor de Escola ou a fi nalização do período a que se refere o caput desse 
artigo, não impede que o servidor participe de outro Processo Seletivo Qualifi cado.

DA TITULAÇÃO PARA FUNÇÃO GRATIFICADA DE DIRETOR DE ESCOLA

Art. 30-E.   A pontuação da titulação será calculada de acordo com a seguinte tabela:

 Dos Títulos
Pontuação máxima de 50 pontos.

Serão considerados, para fi ns de provimento cargo ou emprego público objeto desta lei, os títulos a seguir 
relacionados com os valores especifi cados, não comportando pontuação a qualquer outro documento não 
discriminado abaixo:

Títulos Pontos Máximo de 
pontos

Curso de Aperfeiçoamento e/ou Especialização na área da educação, com 
duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, desde que a conclusão 
do curso tenha ocorrido nos últimos 15 anos.

5 20

Diploma de Mestre na área de Educação 10 10

Diploma de Doutor na área da Educação 20 20

Será pontuado o diploma de Mestre e o de Doutor cumulativamente.

Art. 2º    Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os parágrafos 1º e 2º do art. 29; parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 30 
da Lei Complementar Municipal nº 352, de 03 de fevereiro de 2021.

Art. 3º    Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, expedindo-se os regulamentos que se fi zerem necessários.

§ 1º    O Núcleo de Diretores de Escolas do Ensino Fundamental, composto pelas Funções Gratifi cadas de Diretores de Escolas 
terão vigência por 02 (dois) anos a partir da publicação desta Lei.

§ 2º    Próximo ao vencimento do período especifi cado no parágrafo anterior, a estrutura defi nida nesta Lei será reavaliada e, se 
aprovada a continuidade por lei específi ca, tornar-se-á defi nitiva, podendo, se necessário, convocar audiências públicas para oitiva 
da sociedade e dos servidores públicos envolvidos.

§ 3º     Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, expedindo-se os regulamentos que se fi zerem necessários.

Prefeitura Municipal de Franca, 21 de dezembro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO

 PORTARIA Nº 367, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021.

Designa servidor para exercer, em substituição, o Setor de Censo, Tecnologia da 
Informação e Pessoal, junto a Secretaria de Educação, 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 682/2021 da Secretaria de Educação;

R E S O L V E

Art. 1º Fica DESIGNADO o servidor público municipal André Leôncio de Souza, chapa 16.332, para exercer, em substituição, o 
Setor de Censo, Tecnologia da Informação e Pessoal, junto a Secretaria de Educação, pelo período de 06 a 25 de janeiro de 2022, 
em razão das férias da titular do cargo a servidora Vanessa Borges Puntel Santos Carrijo, chapa 12.524.

Art. 2º O presente ato é efetivado em conformidade com a legislação vigente.
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Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Prefeitura Municipal de Franca, 20 de dezembro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO

PORTARIA Nº 368, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021.

Dispõe sobre exoneração e nomeação de servidores para exercer o cargo de Assessor 
em Orçamento e Contratos da Assistência Social, junto a Secretaria de Ação Social, 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 n.º 1067/2021 da Secretaria de Ação Social;

R E S O L V E

Art. 1º Fica EXONERADO, a pedido, a partir de 20 de dezembro de 2021, do cargo de Assessor em Orçamento e Contratos da 
Assistência Social, junto a Secretaria de Ação Social, o servidor José Carlos de Oliveira Spirandeli, chapa 15.180.

Art. 2º A Secretaria de Recursos Humanos fará constar em suas fi chas funcionais os agradecimentos do Governo Municipal, pelos 
serviços prestados à municipalidade.

Art. 3º Fica NOMEADA, a partir de 20 de dezembro de 2021, ao cargo de Assessor em Orçamento e Contratos da Assistência 
Social, junto a Secretaria de Ação Social, a servidora Juliana Rossato Souza, chapa 14.166.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 20 de dezembro de 2021.

Art. 5º O presente ato é efetivado em conformidade com a legislação vigente.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Franca, 20 de dezembro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO

 PORTARIA Nº 369, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021.

Designa servidor para exercer, em substituição, a função de Chefe do Setor de 
Treinamento, junto a Secretaria de Administração e Recursos Humanos, 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 n.º 309/2021 da Secretaria de Administração e Recursos Humanos;

R E S O L V E

Art. 1º Fica DESIGNADO o servidor público municipal Edmar Joaquim da Silva, chapa 16.821, para exercer, em substituição, a 
função de Chefe do Setor de Treinamento, junto a Secretaria de Administração e Recursos Humanos, pelo período de 12 a 31 de 
janeiro de 2022, em razão das férias da titular do cargo a servidora Eliana Jacintho de Lima Goulart Giuberti, chapa 251.

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, 20 de dezembro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO



Terça-feira, 21 de dezembro de 2021 - ano 7 - nº 1.935www.franca.sp.gov.br 10

FINANÇAS

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo nº 40365/21 – Concorrência nº 23/21 – Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de recapeamento 
asfáltico com fornecimento de material, mão de obra, equipamentos e transporte do material nas ruas e avenidas do município de 
Franca/SP.  Os envelopes I) Documentação e II) Proposta de Preço, deverão ser entregues na Sala de Licitações desta Prefeitura, 
na Rua Frederico Moura, 1517 – Térreo – Sala 3 da Sec. de Finanças, até às 9h00 do dia 21 de janeiro de 2022, a abertura dar-se-á 
no mesmo dia e local às 9h30. A visita deverá ser agendada até o dia 20/01/2022, através do tel. (16) 3711-9545. Edital no site: www.
franca.sp.gov.br

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo nº 31392/21 - Pregão Eletrônico nº 181/21. Interessado: Secretaria de Saúde. Objeto: Aquisição de materiais hospitalares 
� agulhas, seringas e outros materiais congêneres. O Sr. Pregoeiro torna público que, fi cam HOMOLOGADAS e ADJUDICADAS 
as propostas das empresas Alfalagos Ltda, lotes 3, 15 ao 18; Alpharad Materiais para Diagnósticos Eireli, 25; Becton Dickinson 
Industriais Cirurgicas Ltda, 13, 14; BMR Medical S/A, 10, 12; Cirurgica Ribeirão Preto Ltda, 33, 35, 37, 50; Curamed Produtos 
Hospitalares Ltda, 26, 48; CWBCare Produtos Medicos Hospitalares Ltda, 27 ao 30; Dimebras Comercial Hospitalar Ltda, 1, 6, 19 
ao 21; Diprom Distribuidora de Produtos Odontológicos e Materiais Ltda, 32, 41, 42, 44 ao 47; Fresenius Kabi Brasil Ltda, 11; Injex 
Industriais Cirurgicas Ltsda, 23; Med Center Comercial Ltda, 22; Rhodes Distribuidora de Materiais Hospitalares Ltda, 31; TOP Norte 
Comercio de Material Medico Hospitalar Eireli, 2, 4, 5, 7; Visan Assessoria e Produtos Hospitalares Eireli, 8, 40.  

Processo nº 42123/21 - Pregão Eletrônico nº 226/21. Interessado: Secretaria de Educação. Objeto: Prestação de serviços de 
locação de impressoras multifuncionais. O Sr. Pregoeiro torna público que, fi ca HOMOLOGADA e ADJUDICADA a proposta da 
empresa Lello Print Brasil Comercial Eireli, lotes 1 e 2. 

Proc. nº 43154/21 – Leilão Público nº 10/21 – Objeto: Animais apreendidos. O Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
torna público que, fi ca HOMOLOGADO e ADJUDICADO  o presente Leilão.

Processo nº 31732/21 - Pregão Eletrônico nº 191/21. Interessado: Secretaria de Saúde. Objeto: Aquisição de materiais hospitalares. 
O Sr. Pregoeiro torna público que, fi cam HOMOLOGADAS e ADJUDICADAS as propostas das empresas Asli comercial Eireli, lote 
9; Astra Cientifi ca Eireli, 26, 27; Aurea Comércio de Produtos Hospitalares Eireli, 23; Bramed Comércio Hospitalar do Brasil, 3 ao 6; 
Cirurgica Ribeirão Preto Ltda, 21, 22, 28, 29; Comercial 3 Albe Ltda, 8; CWBCare Produtos Médicos Hospitalares Ltda, 16 ao 20, 25; 
Data Medical Produtos Medicos Hospitalares Ltda, 1, 2; Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda, 10, 13, 14; Medevices 
Produtos Médicos e Hospitalares Ltda, 24; Nacional comercial Hospitalar S/A, 7; Salvi, Lopes & Cia Ltda, 15; SG Tecnologia Clinica 
Ltda, 11, 12. 

JULGAMENTOS

Processo nº 36004/21 - Pregão Eletrônico nº 222/21. Interessado: Secretaria de Meio Ambiente. Objeto: Aquisição de trator, 
perfurador de solo e carreta tanque. O Sr. Pregoeiro torna público que, após análise da Sec. Meio Ambiente,  fi cam classifi cadas as 
propostas das empresas Martini Comércio Importação e Exportação Ltda, lote 2; Terramaq Insumos Agricolas Eireli, lote 1. Depois 
de declarado vencedor da disputa pelo Pregoeiro, será permitido aos licitantes a intenção em interpor recurso nas 24 (vinte e quatro) 
horas imediatamente posteriores ao ato de declaração de vencedor.

Processo nº 38239/21 - Pregão Eletrônico nº 223/21. Interessado: Secretaria de Meio Ambiente. Objeto: Aquisição de impressos e 
placas em PS. O Sr. Pregoeiro torna público que, após análise da Sec. Meio Ambiente,  fi ca classifi cada a proposta da empresa Viu 
Paineis e Comunicação Visucla Ltda, lote 1. Depois de declarado vencedor da disputa pelo Pregoeiro, será permitido aos licitantes 
a intenção em interpor recurso nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração de vencedor.

Processo nº 39245/21 - Pregão Eletrônico nº 228/21. Interessado: Secretaria de Administração e Recursos Humanos. Objeto: 
Serviço telefônico móvel, nas modalidades local, longa distância nacional (LDN) e internacional (LDI), incluindo fornecimento dos 
chips, acesso 3G (ou superior) e 2 GB (ou superior) para a Prefeitura de Franca. O Sr. Pregoeiro torna público que, após análise 
da Sec. Administração e Recursos Humanos,  fi ca classifi cada a proposta da empresa Telefonica Brasil S/A, lote 1. Depois de 
declarado vencedor da disputa pelo Pregoeiro, será permitido aos licitantes a intenção em interpor recurso nas 24 (vinte e quatro) 
horas imediatamente posteriores ao ato de declaração de vencedor.

RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Proc. nº 38243/21 - Dispensa de Licitação, Art. 24, VIII, da Lei de Licitações cujo objeto é a contratação da EMDEF – Empresa 
Municipal para o Desenvolvimento de Franca, para execução de serviços de construção de calçada/trilha na área interna do Jd. 
Zoobotânico de Franca/SP, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, pelo valor de R$ 97.320,32 (noventa e sete 
mil e trezentos e vinte reais e trinta e dois centavos).

TERMOS DE ADITAMENTO
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Processo nº 26707/17 - Credenciamento de instituições fi nanceiras com agência estabelecida no território do Município de Franca 
para a prestação de serviços bancários de arrecadação de tributos e demais receitas municipais, com prestação de contas, por meio 
eletrônico dos valores arrecadados por guias não compensáveis ou guia de arrecadação municipal. Contratadas: Banco Bradesco 
S.A, Banco do Brasil S.A, Itau Unibanco S.A, Banco Mercantil do Brasil S.A, Caixa Economica Federal, Banco Santander (Brasil) 
S.A. O prazo de vigência do contrato ora aditado fi ca prorrogado por mais 12 (doze) meses, de acordo com o item 4.1 do Termo 
Contratual, conforme solicitação e justifi cativas da Sec. Finanças e anuência das empresas contratadas, anexadas aos autos em fl s 
de nº 988 e seguintes.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 42127/21 - Pregão Eletrônico nº 216/21. Interessado: Secretaria de Educação. Objeto: Aquisição de cestas de 
alimentação escolar. O Sr. Pregoeiro torna público que, fi cam HOMOLOGADAS e ADJUDICADAS as propostas das empresas 
Comercial João Afonso Ltda, lote 1; Mercearia L&L Tolentino Ltda, lote 2. 

Franca, 20 de dezembro de 2021.
Marcelo Henrique do Nascimento

Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

HOMOLOGAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035350/2021

CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2021 Chamamento de Organizações de Sociedade Civil, sem fi ns lucrativos, para atendimento de 
crianças na Educação Infantil. A Senhora Secretária Municipal torna público que fi ca homologado o chamamento acima elencado, 
considerando a Habilitação e Credenciamento das OSC Lote I: ACALANTO CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL -Lote IV: 
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL AMIGOS SOLIDÁRIOS -Lote V: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL 
AMIGOS SOLIDÁRIOS -Lote VI: CRECHE ANGELO VERZOLA -Lote X: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL PRESBITERIANA 
BOM SAMARITANO -Lote XI: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL PRESBITERIANA BOM SAMARITANO -Lote XII: ASSOCIAÇÃO 
ASSISTENCIAL PRESBITERIANA BOM SAMARITANO -Lote XIII: INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESTRELA DE DAVI 
-Lote XIV: INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESTRELA DE DAVI -Lote XV: INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
ESTRELA DE DAVI -Lote XIX: ASSOCIAÇÃO PRÓ ENTIDADES JOSÉ INOCÊNCIO  DA COSTA -Lote XX: CRECHE FREI JOSÉ LUIZ 
EGEA SAINZ -Lote XXI: CRECHE FREI JOSÉ LUIZ EGEA SAINZ -Lote XXIII: INSTITUTO JOSÉ EDISON DE PAULA MARQUES 
-Lote XXIV:INSTITUTO JOSÉ EDISON DE PAULA MARQUES -Lote XXV:INSTITUTO JOSÉ EDISON DE PAULA MARQUES -Lote 
XXVI:INSTITUTO JOSÉ EDISON DE PAULA MARQUES -Lote XXVII: INSTITUTO DEMOCRATA - RESPONSABILIDADE SOCIAL 
E CIDADANIA -Lote XXVIII: INSTITUIÇÃO ESPÍRITA JOANNA DE ÂNGELIS -Lote XXIX: INSTITUIÇÃO ESPÍRITA JOANNA DE 
ÂNGELIS -Lote XXX: INSTITUIÇÃO ESPÍRITA JOANNA DE ÂNGELIS -Lote XXXI: LIGA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO 
POPULAR -Lote XXXII: LIGA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO POPULAR -Lote XXXV: OFS ORDEM FRANCISCANA 
SECULAR FRATERNIDADE FONTE COLOMBO DE FRANCA -Lote XXVIII: ASSOCIAÇÃO SANTA GIANNA BERETTA MOLLA 
-Lote XL: ASSOCIAÇÃO CASA DE AÇÃO SOCIAL SANTA EFIGÊNIA -Lote XLII: ASSOCIAÇÃO METODISTA DE EDUCAÇÃO 
AÇÕES ASSISTENCIAIS., com vigência até 31 de dezembro de 2022, podendo ser prorrogável, por interesse da administração 
pública. Obs.:A documentação na íntegra está à disposição no site https://www.franca.sp.gov.br/portal-transparencia/paginas/
publica/consulta_licitacao.xhtml - Modalidade: Chamamento Público (13.019/14) – Situação: Em Andamento. 

DESPACHO DE RETIFICAÇÃO

PROC. nº 046778/2021 – Chamamento Público nº 011/2021 – Despacho de Esclarecimento/Retifi cação. A Secretaria Municipal de 
Educação, retifi ca o Edital de Chamamento Público, a fi m de corrigir erros formais, sem prejuízo dos prazos e datas anteriormente 
estabelecidos, informa que o Edital Retifi cado se encontra à disposição no site https://www.franca.sp.gov.br/portal-transparencia/
paginas/publica/consulta_licitacao.xhtml - Modalidade: Chamamento Público (13.019/14) – Situação: Em Andamento. 

JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Proc. nº 047544/2021 – Inexigibilidade nº 0086/2021 – Termo de Fomento com o Centro de Convivência Infantil do Servidor Público 
Municipal de Franca - CCISPMF;
Objeto: Celebração, em regime de mútua cooperação, de parceria destinada à concessão de subvenção para custear despesas 
de atendimento sócio educativo aos fi lhos dos servidores públicos municipais, na faixa etária de 4 meses a 5 anos, 11 meses e 
29 dias, durante o exercício de 2022, conforme detalhado no Plano de Trabalho, na forma do Art. 31, Incisos II, da Lei Federal nº 
13.019/2014, autorizada pela Lei Municipal nº 9.106 de 01 de dezembro de 2021.
Justifi cativas disponíveis em: http://www.franca.sp.gov.br/prefeitura/terceiro-setor

Franca, 20 de dezembro de 2021. 
Márcia de Carvalho Gatti

Secretária Municipal de Educação

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR E AUTOS DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA

Nome/Razão Social: AUDITÉCNICA - AUDITORES INDEPENDENTES 
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Inscrição Municipal: 49.384
CNPJ: 52.386.935/0001-51 
Endereço: Rua Hortêncio Mendonça Ribeiro, 595 – Jardim Lima - Franca/SP – Cep: 14406-079
Atividade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE BEM COMO OS DEMAIS SERVIÇOS CONTÁBEIS 
INERENTES A PROFISSÃO DE CONTADOR 

A Secretaria de Finanças do Município de Franca, por meio de seu Departamento de Fiscalização de Rendas, tendo sido infrutíferas 
tentativas anteriores de notifi cação no domicílio,  NOTIFICA o(a) contribuinte supracitado(a) que tramita no setor de Fiscalização de 
Rendas o processo administrativo tributário nº 2021005746, em cujos autos foi expedida a Notifi cação Preliminar  nº 2021000662/1, 
fundamentada no artigo 89 da Lei 1.672/68, constando valores a recolher de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), 
relativos a uma ou mais competências do exercício de 2017, devendo tais diferenças ser recolhidas ou serem apresentados os 
comprovantes de pagamento  no  prazo  de  15  (quinze)  dias a contar da data da publicação do presente edital. Fica também 
o contribuinte NOTIFICADO de que, não cumprida aquela Notifi cação Preliminar, o ISSQN de que se cuida somente poderá ser 
recolhido por meio do Auto de Infração e Notifi cação Fiscal nº 2021000662/2, acrescido da penalidade de multa fi scal imposta pelo 
Auto de Infração e Imposição de Multa nº 2021000662/3, fundamentados nos artigos 96 e 75, inciso I, da Lei 1.672/68, até o prazo 
máximo de 50 (cinquenta) dias contados da data da publicação do presente edital, e que, a partir de então, não havendo qualquer 
manifestação no prazo estabelecido, os débitos serão encaminhados para cobrança em Dívida Ativa (artigos 48 a 61 – Lei 1.672/68), 
sujeitando-se à execução fi scal judicial. Os autos aqui referidos encontram-se no Departamento de Fiscalização de Rendas à 
disposição do interessado.

Franca SP, 16 de dezembro de 2021.
Departamento de Fiscalização de Rendas

Doniseti Barbosa do Amaral
Fiscal de Tributos

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR E AUTOS DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA

Nome/Razão Social: H. EXPRESS TRANSPORTES LTDA 
Inscrição Municipal: 49.066
CNPJ: 08.089.447/0001-90 
Endereço: Rua Ivo Rodrigues de Freitas, 2899 Lts.01 ao 06 Q.09 -  Distrito Industrial Dela Torre Franca/SP – Cep: 14406-079
Atividade: TRANSPORTES RODOVIÁRIO DE CARGAS EM GERAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS PERIGOSAS, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS E TRANSPORTES 
RODOVIÁRIO DE CARGA MUNICIPAL.

A Secretaria de Finanças do Município de Franca, por meio de seu Departamento de Fiscalização de Rendas, tendo sido infrutíferas 
tentativas anteriores de notifi cação no domicílio,  NOTIFICA o(a) contribuinte supracitado(a) que tramita no setor de Fiscalização de 
Rendas o processo administrativo tributário nº 2021005746, em cujos autos foi expedida a Notifi cação Preliminar  nº 2021000660/1, 
fundamentada no artigo 89 da Lei 1.672/68, constando valores a recolher de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), 
relativos a uma ou mais competências do exercício de 2017, devendo tais diferenças ser recolhidas ou serem apresentados os 
comprovantes de pagamento  no  prazo  de  15  (quinze)  dias a contar da data da publicação do presente edital. Fica também 
o contribuinte NOTIFICADO de que, não cumprida aquela Notifi cação Preliminar, o ISSQN de que se cuida somente poderá ser 
recolhido por meio do Auto de Infração e Notifi cação Fiscal nº 2021000660/2, acrescido da penalidade de multa fi scal imposta pelo 
Auto de Infração e Imposição de Multa nº 2021000660/3, fundamentados nos artigos 96 e 75, inciso I, da Lei 1.672/68, até o prazo 
máximo de 50 (cinquenta) dias contados da data da publicação do presente edital, e que, a partir de então, não havendo qualquer 
manifestação no prazo estabelecido, os débitos serão encaminhados para cobrança em Dívida Ativa (artigos 48 a 61 – Lei 1.672/68), 
sujeitando-se à execução fi scal judicial. Os autos aqui referidos encontram-se no Departamento de Fiscalização de Rendas à 
disposição do interessado.

Franca SP, 16 de dezembro de 2021.
Departamento de Fiscalização de Rendas

Doniseti Barbosa do Amaral
Fiscal de Tributos

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR E AUTOS DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA

Nome/Razão Social: L & S SAUDE LTDA
Inscrição Municipal: 51.442
CNPJ: 10.648.872/0001-14
Endereço: Rua Rio Jari, 1139 – Residencial Amazonas -  Franca/SP – Cep: 14406-036 
Atividade: PRONTO ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE MOVEL, PODENDO ESTENDER SUAS ATIVIDADES A OUTROS 
RAMOS DE SEU PECULIAR INTERESSE.

A Secretaria de Finanças do Município de Franca, por meio de seu Departamento de Fiscalização de Rendas, tendo sido infrutíferas 
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tentativas anteriores de notifi cação no domicílio,  NOTIFICA o(a) contribuinte supracitado(a) que tramita no setor de Fiscalização de 
Rendas o processo administrativo tributário nº 2021005746, em cujos autos foi expedida a Notifi cação Preliminar  nº 2021000674/1, 
fundamentada no artigo 89 da Lei 1.672/68, constando valores a recolher de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), 
relativos a uma ou mais competências do exercício de 2017, devendo tais diferenças ser recolhidas ou serem apresentados os 
comprovantes de pagamento  no  prazo  de  15  (quinze)  dias a contar da data da publicação do presente edital. Fica também 
o contribuinte NOTIFICADO de que, não cumprida aquela Notifi cação Preliminar, o ISSQN de que se cuida somente poderá ser 
recolhido por meio do Auto de Infração e Notifi cação Fiscal nº 2021000674/2, acrescido da penalidade de multa fi scal imposta pelo 
Auto de Infração e Imposição de Multa nº 2021000674/3, fundamentados nos artigos 96 e 75, inciso I, da Lei 1.672/68, até o prazo 
máximo de 50 (cinquenta) dias contados da data da publicação do presente edital, e que, a partir de então, não havendo qualquer 
manifestação no prazo estabelecido, os débitos serão encaminhados para cobrança em Dívida Ativa (artigos 48 a 61 – Lei 1.672/68), 
sujeitando-se à execução fi scal judicial. Os autos aqui referidos encontram-se no Departamento de Fiscalização de Rendas à 
disposição do interessado.

Franca SP, 16 de dezembro de 2021.
Departamento de Fiscalização de Rendas

Doniseti Barbosa do Amaral
Fiscal de Tributos

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR E AUTOS DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA

Nome/Razão Social: M. M. FALEIROS MONTAGENS E EVENTOS LTDA  
Inscrição Municipal: 49.075
CNPJ: 05.664.394/0001-04
Endereço: Rod. Estadual Ronan Rocha – Eng, 0 – S/N KM 29 – Faz. São Jerônimo – Franca/SP – Cep. 14404-080.
Atividade: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PALCO, COBERTURA, ARENA, BRETS, FECHAMENTOS, TENDAS, 
SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, TELÃO, VÍDEO, GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, CAMAROTES, ARQUIBANCADAS, 
SANITÁRIOS QUÍMICOS, CONTEINERS PARA BILHETERIA E SANITÁRIOS etc. 

A Secretaria de Finanças do Município de Franca, por meio de seu Departamento de Fiscalização de Rendas, tendo sido infrutíferas 
tentativas anteriores de notifi cação no domicílio,  NOTIFICA o(a) contribuinte supracitado(a) que tramita no setor de Fiscalização de 
Rendas o processo administrativo tributário nº 2021005746, em cujos autos foi expedida a Notifi cação Preliminar  nº 2021000661/1, 
fundamentada no artigo 89 da Lei 1.672/68, constando valores a recolher de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), 
relativos a uma ou mais competências do exercício de 2017, devendo tais diferenças ser recolhidas ou serem apresentados os 
comprovantes de pagamento  no  prazo  de  15  (quinze)  dias a contar da data da publicação do presente edital. Fica também 
o contribuinte NOTIFICADO de que, não cumprida aquela Notifi cação Preliminar, o ISSQN de que se cuida somente poderá ser 
recolhido por meio do Auto de Infração e Notifi cação Fiscal nº 2021000661/2, acrescido da penalidade de multa fi scal imposta pelo 
Auto de Infração e Imposição de Multa nº 2021000661/3, fundamentados nos artigos 96 e 75, inciso I, da Lei 1.672/68, até o prazo 
máximo de 50 (cinquenta) dias contados da data da publicação do presente edital, e que, a partir de então, não havendo qualquer 
manifestação no prazo estabelecido, os débitos serão encaminhados para cobrança em Dívida Ativa (artigos 48 a 61 – Lei 1.672/68), 
sujeitando-se à execução fi scal judicial. Os autos aqui referidos encontram-se no Departamento de Fiscalização de Rendas à 
disposição do interessado.

Franca SP, 16 de dezembro de 2021.
Departamento de Fiscalização de Rendas

Doniseti Barbosa do Amaral
Fiscal de Tributos

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR E AUTOS DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA

Nome/Razão Social: PERBIANCO TECNOLOGIA LTDA ME
Inscrição Municipal: 49.040
CNPJ: 08.807.652/0001-44 
Endereço: Av. Elisa Verzola Gosuen, 3172 -  Prol. Vl. Santa Cruz -  Franca/SP – Cep: 14403-605 
Atividade: INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, CFTV, DE 
COMUNICAÇÃO, MASTRO PARA RADIO, TELEVISÃO, E TELECOMUNICAÇÃO, etc. 

A Secretaria de Finanças do Município de Franca, por meio de seu Departamento de Fiscalização de Rendas, tendo sido infrutíferas 
tentativas anteriores de notifi cação no domicílio,  NOTIFICA o(a) contribuinte supracitado(a) que tramita no setor de Fiscalização de 
Rendas o processo administrativo tributário nº 2021005746, em cujos autos foi expedida a Notifi cação Preliminar  nº 2021000659/1, 
fundamentada no artigo 89 da Lei 1.672/68, constando valores a recolher de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), 
relativos a uma ou mais competências do exercício de 2017, devendo tais diferenças ser recolhidas ou serem apresentados os 
comprovantes de pagamento  no  prazo  de  15  (quinze)  dias a contar da data da publicação do presente edital. Fica também 
o contribuinte NOTIFICADO de que, não cumprida aquela Notifi cação Preliminar, o ISSQN de que se cuida somente poderá ser 
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recolhido por meio do Auto de Infração e Notifi cação Fiscal nº 2021000659/2, acrescido da penalidade de multa fi scal imposta pelo 
Auto de Infração e Imposição de Multa nº 2021000659/3, fundamentados nos artigos 96 e 75, inciso I, da Lei 1.672/68, até o prazo 
máximo de 50 (cinquenta) dias contados da data da publicação do presente edital, e que, a partir de então, não havendo qualquer 
manifestação no prazo estabelecido, os débitos serão encaminhados para cobrança em Dívida Ativa (artigos 48 a 61 – Lei 1.672/68), 
sujeitando-se à execução fi scal judicial. Os autos aqui referidos encontram-se no Departamento de Fiscalização de Rendas à 
disposição do interessado.

Franca SP, 16 de dezembro de 2021.
Departamento de Fiscalização de Rendas

Doniseti Barbosa do Amaral
Fiscal de Tributos

MEIO AMBIENTE

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 “MAESTRO VILLA 
LOBOS” e seu Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, que se realizará em 7 de janeiro de 2022, às 15:00 horas,  de forma digital, 
pelo Google Meet, através do link: https://meet.google.com/nhd-fchb-dux.

 Processo nº 2020033934
 Local: Rua Bahij Toufi k Kanawati / Rua José Ovídio de Assis -  composto de parte das chácaras nº 57 e 72, área “A”, no 
loteamento denominado “CHÁCARA ESPRAIADO” – FRANCA - SP 
 Matrícula: 118.398(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, 17 de dezembro de 2021.
Nicola Rossano Costa 

Secretário de Infraestrutura

AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA
HABITE-SE/CARTA DE OCUPAÇÃO

A Divisão de Fiscalização de Obras e Posturas, no exercício da atividade, o fi scal, verifi cou que o imóvel abaixo relacionado se 
encontrada concluído e/ou ocupado e não possui HABITE-SE E/OU CARTA DE OCUPAÇÃO. Também verifi cado que não foi atendido 
o    Auto de Infração e Imposição de Multa lavrado em 25/04/2021. Como isto constitui INFRAÇÃO ao que dispõe o artigo 435 da 
Lei 1647/68 (Código de Edifi cações do Município de Franca), fi ca INTIMADO o abaixo identifi cado nos termos do artigo 427, para no 
prazo de 08 (OITO) DIAS UTEIS, contados da data de publicação deste, PROVIDENCIAR A SOLICITAÇÃO DO HABITE-SE E/OU 
CARTA DE OCUPAÇÃO. O não atendimento do presente Auto de Infração, no prazo determinado, implicará na cobrança de multa 
no valor de 28,44 UFMF (vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos de Unidade Fiscal do Município de Franca), correspondente 
ao valor de R$1.842,34 (Um mil oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos), de acordo com os artigos 452 e 455 
I, e 460 da citada Lei, além das demais PENALIDADES PREVISTA NA ÇLEGISLAÇÃO. O autuado terá prazo de 05 (CINCO) DIAS,
contados da data de publicação para interpor recurso contra este Auto junto à Prefeitura Municipal de Franca.

Proprietário:- RONE CINTRA DE ANDRADE E HELLEN CRISTINA DE SOUZA ANDRADE
End.corresp..:- Av. Mario de Andrade, 1009 – Sitio Dom Bisco 
Local Imóvel:- Rua Antônio Demilton Pinheiro, s/nº - L.05 Q.N
Bairro:- Esplanada Primo Meneghetti
Cadastro:- 4.12.14.012.05.00
Ref.Proc.nº:- 36127/21

Franca, 20 de dezembro de 2021.
Marciel Montalvane Barbosa– Setor de Fiscalização de Obras na Construção Civil

Fernanda Taveira Silva – Fiscal de Obras e Posturas

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO Nº 03 DE 2021
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS (JARI AMBIENTAL)

O Presidente da Junta Administrativa de Recursos de Infrações Ambientais (JARI AMBIENTAL), no exercício de suas atribuições, 
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em consonância com o art. 2º, § 5º, inciso V, do Decreto nº 11.364, de 26 de novembro de 2021, COMUNICA que a sessão de 
julgamento nº 03 de 2021 da JARI AMBIENTAL ocorrerá no dia 22  de dezembro de 2021 (quarta-feira), às 9h (de Brasília), na sala 
de reuniões da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Franca/SP, localizada na Av. Nazira Aidar, nº 2400, Parque dos Mutirantes, 
onde é sediada a JARI AMBIENTAL, conforme determinado pelo art. 3º, § 1º, do Decreto nº 11.364, de 26 de novembro de 2021.

KAIQUE SOUZA PEDAES
Presidente da JARI AMBIENTAL

FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA DE FRANCA - FEAC

EDITAL DE CHAMAMENTO FEAC Nº 007/2021 - PROCESSO Nº 20210021

PROJETO FRANCA FEITO À MÃO
HOMOLOGAÇÃO

O Presidente da Fundação Esporte, Arte e Cultura de Franca – FEAC, Mateus Santiago Caetano, considerando que não foram 
apresentados recursos face à Classifi cação Parcial decorrido o prazo previsto no §4º do Art. 12 da Resolução FEAC nº 003/2021, 
HOMOLOGA e torna pública a CLASSIFICAÇÃO FINAL dos candidatos habilitados à obtenção de 01 (uma) vaga no Projeto Franca 
Feito à Mão:

CANDIDATOS TÉCNICA 
ARTESANAL

AVALIADOR 
01

AVALIADOR 
02

AVALIADOR 
03

PONTUAÇÃO 
FINAL

01 MARGARETE MANTOVANI 
CALACA ARTESANATO 30 30 27 87

02 IDELZUITE MONTEIRO DE 
CAMPOS ARTESANATO 30 30 27 87

03 ELISIANE ALVES MACHADO ARTESANATO 30 30 27 87

04 FILOMENA F. RAMOS SOUZA ARTESANATO 30 30 26 86

05 FÁTIMA APARECIDA COIMBRA ARTESANATO 27 27 27 81

06 RENATA MÜLLER DOS SANTOS COSTURA 
CRIATIVA 24 30 24 78

07 MARIA DAS GRAÇAS S. RAFAEL CULINÁRIA 24 27 23 74

08 SOLANGE A. MATTOS GALHARDO ARTES VISUAIS 24 24 24 72

09 ELISANGELA CRISTINA PEIXOTO 
C. PEREIRA CULINÁRIA 24 21 26 71

10 LUCIMARA DONIZETE DAMACENO ARTESENATO 27 24 20 71

11 CLAUDIA SILVA ARTESANATO 24 24 22 70

12 SUERLEI ALVES DOS SANTOS 
FRANCISCO ARTESANATO 21 24 21 66

13 MARIA DA CONCEIÇÃO TRINDADE COSTURA 
CRIATIVA 20 21 20 61

14 SILVANA DE LIMA SANTANA ARTESANATO 18 18 21 57

15 SILVIA CRISTINA BATISTA COSTURA 
CRIATIVA 15 15 24 54

16 ROSANA DA GRAÇA GARCIA 
RODRIGUES ARTESANATO 15 23 15 53

17 PAULO DE JESUS DE SOUZA ARTESANATO 15 15 19 49

18 GABRIELA SILVA ANDRADE COSTURA 
CRIATIVA 15 15 19 49
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EMPRESA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE FRANCA/SP - EMDEF

SASSOM - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E SEGURO SOCIAL DOS MUNICIPIÁRIOS DE FRANCASERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E SEGURO SOCIAL DOS MUNICIPIÁRIOS DE FRANCA - SASSOM

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO 

Contrato nº 005/2018 – Aditamento de prazo do contrato - Processo nº 153/2018.  Contratante: SASSOM – Serviço de Assistência e 
Seguro Social dos Servidores Municipais de Franca – Contratado: I.ELISA A. SILVA LICITAÇÕES.   Objeto: Prestação de serviços na 
área de limpeza da sede e mais dependências do Sassom, mantendo a higiene e limpeza para atendimento do grupo do SASSOM, 
bem como dos servidores de atendimento do local. Aditamento de prazo com vigência: 03/12/2021 A 02/12/2022. 

Franca, 20  de dezembro de 2021. 
Celia Maria Teodoro Falleiros 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

PROCESSO SELETIVO JOVEM APRENDIZ Nº 01/2021
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Empresa Municipal para o Desenvolvimento de Franca, através do Departamento de Recursos Humanos, CONVOCA os candidatos 
abaixo relacionados, APROVADOS E CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO 01/2021, para comparecerem à Rua Vera 
Beatriz Marques Mello nº 5.965 – Distrito Industrial – Departamento de Recursos Humanos, no prazo máximo de 03 (três) dias 
úteis, ou seja, nos dias 22 e 23 de dezembro no horário das 8:00h às 16:00h, e dia 24 de dezembro no horário das 8:00h às 11:30h, 
munidos dos ORIGINAIS e CÓPIAS dos seguintes documentos: CPF e RG, Certidão de Casamento e/ou Nascimento, Certidão de 
Nascimento dos fi lhos menores de 18 (dezoito) anos, Carteira Profi ssional de Trabalho e Previdência Social, Cartão PIS/PASEP 
(caso possua), Comprovante de Endereço, Título de Eleitor, se maior de idade, Certifi cado de reservista, quando do sexo masculino, 
Diploma ou Comprovante de Escolaridade, Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, se maior de idade e 3 (três) fotos 3x4. 
Caso o candidato seja menor de idade, necessário estar acompanhado de seu responsável.

Classif. Nome Cargo

001 RUTE DEFENDI DE ANDRADE Jovem Aprendiz

002 PAULO DEFENDI DE ANDRADE Jovem Aprendiz

003 ANA CAROLINA NEIAS RIBEIRO VIEIRA Jovem Aprendiz

004 RAYSSA CRISTINA GARCIA Jovem Aprendiz

005 BRENO BATISTA SILVA Jovem Aprendiz

006 MARIA EDUARDA MARQUES RODRIGUES DE OLIVEIRA Jovem Aprendiz

Franca, 21 de dezembro de 2021. 
Milena Cristina Goulart Bernardino

Diretora Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

AVISO DE ADJUDICAÇÃO

Procedimento Interno n.º 53/2021
Pregão Eletrônico n.º 19/2021
Tipo: Menor Preço
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA   PRESTAÇÃO   DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES E DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO MATERIAIS DE 
CONSUMO E EQUIPAMENTOS  NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, UTILIZANDO O PLANO DE MANUTNEÇÃO, 

19 SUELI VIANA DELATORRE ARTESANATO 15 15 18 48

20 CLAUDIA ELAINE ALVES OLIVEIRA ARTESANATO 15 15 15 45

Franca, 17 de dezembro de 2021
Mateus Santiago Caetano

Presidente FEAC
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CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA - UNI-FACEF

OPERAÇÃO E CONTROLE (PMOC) PARA A CAMARA  MUNICIPAL DE FRANCA.

O pregoeiro da Câmara Municipal de Franca, nomeado pela Portaria n.º 06/2021, torna público a todos os interessados que na 
Sessão Pública de Processamento do Pregão Eletrônico n.º 19/2021, foi classifi cada em primeiro lugar e declarada vencedora a 
seguinte empresa:

LOTE 1 – ANAMED COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO ME, CNPJ nº 25.531.076/0001-74, pelo valor 
global estimado de R$ 40.599,96 (quarenta mil e quinhentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos).

Por não ter havido recursos, o objeto do certame foi-lhe adjudicado.

Câmara Municipal de Franca, 20 de dezembro  de 2021.
Willian Campos Galvão

Pregoeiro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO N° 02/2018

O Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, APROVADOS E 
CLASSIFICADOS no Concurso Público para Funcionários Nº 02/2018, para comparecer à Avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, 
nº 2400, no Setor de Recursos Humanos, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da publicação desta convocação, no 
horário das 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h00, munidos dos seguintes documentos: 

• Uma foto 3X4;
• Exame admissional realizado na Clínica APTO (mais informações no RH Uni-FACEF);
• CTPS – Carteira Profi ssional de Trabalho e Previdência Social (original);
• Cartão (ou número) PIS/PASEP;
• CPF e RG (original e cópia);
• Título de Eleitor (original e cópia);
• Certidão de quitação eleitoral (original e cópia);
• Certidão de Nascimento/Casamento (original e cópia);
• Certidão de nascimento dos fi lhos menores de 18 (dezoito) anos (original e cópia);
• Prova de quitação com o serviço militar, quando for o caso;
• Cópia dos Diplomas de Títulos (graduação, especialização, mestrado ou doutorado) original e cópia;
• Certidão de Antecedentes Criminais obtido no Poupatempo ou no site da Secretaria de Segurança Pública;
• Termo Circunstanciado (TC), obtido no site do Tribunal de Justiça (https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do) – Modelo: 
Certidão de Distribuição de Ações Criminais;
• Declaração de acumulação de cargo ou função pública, com dias e horários que trabalha (caso não tenha cargo público a 
declaração negativa será preenchida aqui);
• Declaração de Bens, na forma da Lei nº 8.429/92 (Declaração dos bens e valores que integram o respectivo patrimônio, 
bem como os do cônjuge, companheiro, fi lhos ou outras pessoas que vivam sob a sua dependência econômica, excluídos 
apenas os objetos e utensílios de uso doméstico. Tal declaração poderá ser substituída por cópia da declaração de bens e 
direitos da declaração anual de Ajuste do Imposto de Renda).

Informamos, ainda, que o não atendimento da presente convocação no prazo acima assinalado, acarretará a desclassifi cação do 
concurso e a convocação do próximo colocado.

Class. NOME CARGO

6° Crísley Aparecida da Silva Ofi cial de Laboratório

Franca (SP), 17 de dezembro de 2021.
Dr. Alfredo José Machado Neto

Reitor

COMUNICADO DE DESCLASSIFICAÇÃO

O Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF, COMUNICA A DESCLASSIFICAÇÃO de Carolina Branquinho Bernardes, 
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FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA - FDF

aprovada em 5° lugar do Concurso Público Nº 02/2018, para preenchimento da vaga de Ofi cial de Laboratório, por manifestar que 
não tem interesse na vaga. 

Franca (SP), 17 de dezembro de 2021.
Dr. Alfredo José Machado Neto 

Reitor

EXTRATO DE ATA DE SESSÃO PÚBLICA 

Pregão 11/2021. Proc. 13/2021. Objeto: Locação de espaço publicitário, para produção e veiculação de placas de outdoor. Data da 
sessão: 12/11/2021 às 14h00. Empresa vencedora: Óriun Painéis Ltda EPP. Valor da proposta: R$38.640,00.  Extrato completo da 
ata encontra-se no site ofi cial da FDF: www.direitofranca.br/.

Franca, 12 de novembro 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

Pregão 11/2021. Proc. 13/2021. Objeto: Contratação de Empresa para Locação de Espaço Publicitário, para Produção e Veiculação 
de Placas de Outdoor. Diante da ausência de recursos, o Diretor da Faculdade de Direito de Franca HOMOLOGA o processo 
licitatório. Empresa vencedora: Óriun Painéis Ltda EPP, CNPJ 04.851.658/0001-68; valor da ata: R$38.640,00. Fica o responsável 
notifi cado a comparecer à FDF para assinatura da ata de registro de preço. 

Franca, 12 de novembro 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 ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Ata de Registro de Preço: 02/2021. Processo 13/2021. Pregão Presencial 11/2021. Objeto: Locação de espaço publicitário, para 
produção e veiculação de placas de outdoor.  Detentora: Óriun Painéis Ltda EPP, CNPJ 04.851.658/0001-68; data da assinatura 
12/11/2021. Valor da ARP: R$38.640,00. Vigência 12/11/2021 a 11/11/2022. 

Franca, 12 de novembro 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

Pregão Eletrônico 12/2021. Proc. 041/2021. Objeto: Aquisição de Nobreak. Diante da ausência de recursos, o Diretor da Faculdade de 
Direito de Franca HOMOLOGA o processo licitatório. Empresa vencedora: Micro Service Eletrônicos Eireli, CNPJ 02.405.020.0001-
78; valor da contratação: R$21.347,77. Fica o responsável notifi cado a comparecer à FDF para assinatura do contrato. 

Franca, 11 de dezembro 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

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 89/2021 – Inexigibilidade de Licitação n° 10/2021, feita com base no caput do artigo 25 da Lei Federal 8.666/93, 
RATIFICA e HOMOLOGA este processo cujo objeto é a participação do Uni-FACEF como associado da ABRUEM – Associação 
Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, pelo valor global de R$ 12.000,00 (doze mil reais), com contrato 
pelo período de 12 (doze) meses.

Franca, 20 de dezembro de 2021.
Prof. Dr. Alfredo José Machado Neto - Reitor

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

Pregão Eletrônico 07/2021. Proc. 08/2021. Objeto: Aquisição de Livros para o acervo da biblioteca da Faculdade de Direito de Franca. 
Diante da ausência de recursos, o Diretor da Faculdade de Direito de Franca HOMOLOGA o processo licitatório. Empresas vencedoras: 
ARC Livraria e Importadora Ltda – EPP,  CNPJ 71.310.023/0001-40, G M Comercio de Livros Eireli, CNPJ 23.247.144/0001-42, 
JSLC Comercio de Livros Eireli – ME, CNPJ 28.842.488/0001-13, Luziano Macedo da Silva, CNPJ 19.291.176/0001-78, e SK 
Distribuidora e Comercio de Livros Ltda, CNPJ 36.718.488/0001-34.  Ficam os responsáveis notifi cados a comparecer à Faculdade 
de Direito de Franca para assinatura do contrato. 

Franca, 23 de novembro 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

Contrato: 18/2021. Processo 059/2021. Protocolo: 380/2021. Objeto: Contratação de Profi ssional para decoração das dependências 
da FDF.  Contratada: Deise Mellem Pucci,    CPF 270.603.288-07; data da assinatura 15/12/2021. Valor do Contrato: R$3.750,00. 
Vigência 15/12/2021 a 14/02/2022.

Franca, 20 de dezembro 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

ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA CLARA – JOAQUIM FRANCO DA ROCHA

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 003/2021

A instituição CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA CLARA – JOAQUIM FRANCO DA ROCHA, pessoa jurídica de direito 
privado, sem fi ns lucrativos, CNPJ 01.258.640/0002-40, qualifi cada como Organização da Sociedade Civil, vem pelo presente 
tornar público que, através do Edital nº 002/2021, está realizando Processo Seletivo para contratação de profi ssionais na área da 
educação infantil para cumprimento do Termo de Colaboração celebrado com o Município de Franca/SP, de acordo com a Lei nº 
13.019/2014. O Processo Seletivo não segue a disciplina de concursos públicos, contudo, é feito em obediência aos princípios da 
impessoalidade, objetividade, igualdade, economicidade e publicidade. As informações prestadas pelos candidatos terão caráter 
confi dencial. Cumpre destacar que a constatação de informações inverídicas por parte do candidato o excluirá automaticamente 
de qualquer fase do processo seletivo. A Diretora Presidente do CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA CLARA – JOAQUIM 
FRANCO DA ROCHA torna público que estará aberto, de 27/12/2021 a 30/12/2021, o recebimento da documentação constante no 
item 5.6 exclusivamente por email – DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO, para o processo seletivo em diversas 
funções e contratação de profi ssionais para prestação de serviços.

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 Este Processo Seletivo dar-se-á em conformidade com a legislação em vigor.
1.2 A organização, a análise e a avaliação deste processo seletivo fi carão a cargo da própria Instituição, obedecidas as normas 
deste Edital. 
1.4 Os requisitos estabelecidos nos 5.5 e 5.6., deste Edital, deverão estar atendidos e comprovados na data da contratação, sob 
pena de desclassifi cação e eliminação do candidato no processo seletivo prestado. 
1.5 O candidato contratado pelo regime CLT, deverá prestar serviços dentro do horário estabelecido pela Administração da Instituição 
contratante. 

2 - DA DIVULGAÇÃO A divulgação ofi cial das etapas desse Processo Seletivo dar-se-á através de postagem na página do Facebook 
da creche “ClaraCreche” https://www.facebook.com/crechesantaclaracei

3 – DOS CARGOS E VAGAS Os cargos, número de vagas, jornada semanal e remuneração são os estabelecidos na tabela que 
segue:

Categoria Tipo de Contratação Número de Vagas Jornada Semanal Remuneração R$
Educador(a) do Terceiro Setor CLT 01 44hs R$2.058,29
Professor(a) CLT 01 22hs R$1.415,40
Auxiliar de Educação Infantil do Terceiro 
Setor CLT 01 44hs R$1.591,93

3.1 Para os cargos de Educador(a) do Terceiro Setor, Professor(a) e  Auxiliar de Educação Infantil do Terceiro Setor, são oferecidos 
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vale alimentação, vale transporte, café da manhã, almoço e lanche.

3.2 As funções dos cargos oferecidos serão todos executados na Instituição Creche Santa Clara – Joaquim Franco da Rocha.

4 – ATRIBUIÇÃO DA CATEGORIA E DOS PRESTADORES DE SERVIÇO 

4.1 PROFESSOR (A) 
Escolaridade/Requisitos/Jornada de Trabalho Semanal: Licenciatura Plena em Pedagogia; experiência comprovada na educação 
infantil; 22 horas semanais. 
Síntese das atribuições: Desenvolve programas de ensino e aprendizagem na educação infantil, com crianças 04 anos a 05 anos e 
11 meses, segundo orientação técnico-pedagógica; prepara planos de aula; mantém contato com os pais e/ou responsáveis pelas 
crianças atendidas para participação para participação no desenvolvimento global da criança; mantém o registro das atividades de 
classe; mantém atualizado o preenchimento da frequência e demais documentos ofi ciais referentes à vida da criança na instituição; 
realiza reuniões com pais e/ou responsáveis; participa das reuniões de Formação Continuada, conforme calendário escolar; 
acompanha e avalia o desempenho das crianças; executa outras atividades correlatas determinadas pelo superior imediato.

4.2 AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO TERCEIRO SETOR
Escolaridade/Requisitos/Jornada de Trabalho Semanal: Licenciatura em Pedagogia/ 44horas semanais. 
Síntese das atribuições: Auxilia o professor e educador a promover educação e a relação de ensino e de aprendizagem de crianças 
de até 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses e em situações de acompanhamento e cuidados; acompanha o planejamento e a avaliação 
da prática educacional; colabora e auxilia na organização das atividades e do que for necessário; executa tarefas afi ns e/ou 
determinadas pelo seu superior imediato.

4.3 EDUCADOR (A) DO TERCEIRO SETOR
Escolaridade/Requisitos/Jornada de Trabalho Semanal: Licenciatura Plena em Pedagogia; experiência comprovada na educação 
infantil; 44 horas semanais.
Síntese das atribuições: Aplica atividades lúdico-educativas; executa atividades de higiene corporal e bucal. Efetua troca de fraldas, 
banhos e outra tarefas correlatas; serve as refeições como: mamadeira, papinha, lanche, almoço; zela pelo bem-estar das crianças 
observando as necessidades física e emocionais das mesmas; preenche diários e demais documentos ofi ciais relativos à vida da 
criança na instituição; participa das reuniões de Formação Continuada, conforme calendário escolar; acompanha e avalia o

5 - DA INSCRIÇÃO
5.1 A inscrição do candidato implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, 
em relação às quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento. 
5.2 A inscrição deverá ser efetuada através do envio dos documentos elencados no item 5.6 – DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 
PARA INSCRIÇÃO: QUE DEVERÃO SER ENVIADAS POR EMAIL - para o email da Instituição Creche Santa Clara – Joaquim 
Franco da Rocha, processoseletivoceisantaclara@gmail.com , no período de 27/12/2021 a 30/12/2021, não sendo aceita qualquer 
outra forma de inscrição ou inscrição fora do prazo. 
5.3 - Não serão aceitas inscrições por via postal, fax ou em caráter condicional. 
5.4 - A falha nas informações constantes no Requerimento de Inscrição tornará nula a inscrição em qualquer fase do Processo 
Seletivo. 
5.5 - REQUISITOS BÁSICOS PARA A INSCRIÇÃO: 

a) ser brasileiro nato ou naturalizado; 
b) ter 18 (dezoito) anos completos ou ser emancipado civilmente, na forma do Código Civil Brasileiro na data do encerramento 
das inscrições;
c) possuir formação escolar compatível com o cargo em que for inscrito; 
d) possuir registro devidamente regular no órgão de classe correspondente ao cargo em que for inscrito; 
e) preencher os requisitos exigidos para o provimento do cargo, conforme dispõe a legislação municipal própria; 
f) gozar de boa saúde física e mental, nos termos da legislação própria; g) estar quite com as obrigações da Justiça Eleitoral; 
h) quando do sexo masculino, estar quite com as obrigações militares; 
i) não possuir antecedentes criminais referentes a crimes cometidos e contra a instituição, no prazo de cinco anos a contar do 
cumprimento da eventual pena; 
j) Cumprir as determinações deste edital. 
5.6 - DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO: QUE DEVERÃO SER ENVIADOS POR EMAIL 
a) Curriculum vitae com histórico atualizado com a formação e trajetória profi ssional; 
b) 01 cópia de cada registro que comprove a experiência profi ssional, ou o equivalente;
c) 01 cópia frente e verso, simples, do documento que garanta sua identifi cação (Cédula de Identidade Civil ou Militar ou Carteira 
Nacional de Habilitação com fotografi a); não serão aceitos cartões de protocolo ou outros documentos; 
d) 01 cópia frente e verso, simples, do diploma de licenciatura plena em Pedagogia; no caso Educadora Auxiliar, declaração que 
cursa o 2º ano de Pedagogia; 
e) Projeto de trabalho para os prestadores de serviço na área: Educador Físico, Educador Musical e Nutricionista, com os 
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respectivos diplomas de graduação; 
f) Se o candidato for pessoa com defi ciência, deverá anexar ao Requerimento de Inscrição, Atestado Médico (original), contendo 
parecer descritivo do médico assistente do candidato, em receituário próprio, comprovando a defi ciência, nos termos do Código 
Internacional de Doenças (CID). 
g) Não será aceito protocolo em lugar dos documentos exigidos nas alíneas acima.

5.7 – CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA: 
a) a pessoa com defi ciência é assegurada o direito de inscrição no Processo Seletivo de que trata este Edital, podendo esta 
concorrer à vaga, desde que haja compatibilidade entre as atribuições da função e a defi ciência que possui nos termos do 
Decreto nº 3.298, de 20/12/99; 
b) a pessoa com defi ciência participará da seleção em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere à 
análise de currículo, entrevista e classifi cação por pontuação mínima. 
c) nos casos de incompatibilidade da defi ciência com a função objeto deste Edital, a contratação não será efetivada; 
d) se aprovado e classifi cado para o provimento da vaga, o candidato com defi ciência realizará exame médico pericial, com o fi m 
de ser apurada a compatibilidade do exercício das atribuições da função com a defi ciência que possui. 

6 - DA SELEÇÃO A seleção tem por fi m cumprir o papel de identifi car, entre os candidatos, aqueles mais aptos a desempenharem 
as exigências requeridas para o cargo e cujo perfi l seja mais adequado para desenvolvê-las, e constará das seguintes etapas: 

6.1 - Primeira Etapa – Análise de currículo. Esta etapa terá caráter classifi catório e será valorizada na escala de 0 (zero) a 5 (cinco) 
pontos, levando-se em consideração se as informações prestadas qualifi cam o candidato a prosseguir para segunda etapa. 

6.2 – Terceira Etapa – Entrevista Coletiva e Entrevista Individual (será realizada de forma remota em razão da pandemia do COVID-19.  
Somente participarão desta  etapa os candidatos inscritos e aprovados na primeira etapa, conforme as respectivas pontuações. Esta 
etapa terá caráter classifi catório, será valorizada na escala de 0 (zero) a 5 (cinco) pontos.

6.3 – Segunda Etapa - Avaliação Escrita / Redação (será realizada de forma presencial seguindo todos os protocolos de prevenção 
contra o COVID-19). Somente participarão desta etapa os candidatos inscritos e aprovados na primeira etapa, conforme as 
respectivas pontuações. Esta etapa terá caráter classifi catório, será valorizada na escala de 0 (zero) a 5 (cinco) pontos.

7 – DA DIVULGAÇÃO 

7.1- A data de divulgação do resultado fi nal do Processo Seletivo será no Facebook “ClaraCreche” https://www.facebook.com/
crechesantaclaracei e através de ligação telefônica ao candidato selecionado.

7.2 - Face às características do Processo, não caberá recurso de etapas do Processo Seletivo. 

8 - DA CLASSIFICAÇÃO 

8.1 - A classifi cação será feita em ordem decrescente da nota fi nal obtida individualmente, considerando todos os candidatos 
aprovados.

8.2 - O desempate entre candidatos que obtiverem a mesma classifi cação fi nal processar-se-á de acordo com os seguintes critérios: 
a) experiência anterior comprovada na mesma área de atuação em que concorre o candidato;
b) residir no município;
c) idade, dando-se preferência ao candidato de maior idade. 

9 - DA CONTRATAÇÃO A contratação na função será efetuada se forem atendidas as seguintes condições: 

9.1 - ser selecionado no processo seletivo; 

9.2 - ser considerado apto na inspeção de saúde; 

9.3 - apresentar os seguintes documentos: 
a) Original e cópia autenticada do RG; 
b) Original e cópia autenticada dos diplomas de graduação para os cargos concorridos e prestadores de serviços e cópia 
autenticada do curriculum vitae com histórico atualizado com a formação e trajetória profi ssional;
c) Original e cópia da Carteira Profi ssional, não serão aceitos cartões de protocolo ou outros documentos; 
d) Original e cópia de comprovante de endereço atualizado no nome do candidato; e) Original da Carteira do Trabalho e 
Previdência Social;
f) Original e cópia documento que comprove quitação com as obrigações militares; 
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g) Original e cópia da Cédula de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 
h) Original e cópia do PIS ou PASEP, se cadastrado; 
i) Original e cópia da Certidão de Nascimento; 
j) Declaração de nascimento dos (as) fi lhos (as) até 6 (seis) anos; 
k) Original e cópia da Certidão de nascimento dos (as) fi lhos (as) até 18 anos; 
l) Original e cópia do Certifi cado de reservista (quando for candidato do sexo masculino); 
m) Original e cópia de Atestado de antecedentes criminais, não sendo aceitos cartões de protocolo ou outros documentos; 
n) 02 (duas) fotos 3X4; 
o) Original e cópia da Certidão de Casamento, se houver; 
p) Frequência escolar dos fi lhos de 7 a 14 anos;

10 - DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO.
O Processo Seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação da homologação do resultado fi nal, prorrogável 
uma vez, por igual período. 

11 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 

11.1 - A inexatidão das informações e as irregularidades de documentação, ainda que verifi cadas posteriormente, eliminarão o 
candidato do Processo Seletivo, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição. 

11.2 - A inscrição do candidato importará no conhecimento das instruções deste Edital e na aceitação tácita das condições nele 
contidas tais como se acham estabelecidas.

Franca, 20 de dezembro de 2021. 
Maria José Pereira
Diretora Presidente

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA CLARA – JOAQUIM FRANCO DA ROCHA

RETIFICAÇÃO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 002/2021 PUBLICADO SEXTA-FEIRA 17, DE DEZEMBRO DE 2021 - 
ANO 7 - N. 1933 - PÁGINA 09

A instituição CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA CLARA – JOAQUIM FRANCO DA ROCHA, pessoa jurídica de direito 
privado, sem fi ns lucrativos, CNPJ 01.258.640/0002-40, qualifi cada como Organização da Sociedade Civil, vem pelo presente tornar 
público que, RETIFICAR a informação do Edital nº 002/2021 que está realizando Processo Seletivo para composição de cadastro 
reserva para contratação de profi ssionais na área da educação infantil para cumprimento do Termo de Colaboração celebrado com 
o Município de Franca/SP, de acordo com a Lei nº 13.019/2014.  
Onde se lê: 

3 – DOS CARGOS E VAGAS Os cargos, número de vagas, jornada semanal e remuneração são os estabelecidos na tabela que 
segue:  

Categoria Tipo de 
Contratação

Número de 
Vagas

Jornada 
Semanal

Remuneração 
R$

Auxiliar de Limpeza CLT Cadastro 
Reserva 44hs R$1.641,20

Auxiliar de Cozinha CLT Cadastro 
Reserva 44hs R$1.592,99

Educador(a) do Terceiro Setor CLT Cadastro 
Reserva 44hs R$2.058,29

Professor(a) de Educação Infantil do Terceiro Setor CLT Cadastro 
Reserva 22hs R$2.364,00

Auxiliar de Educação Infantil do Terceiro Setor CLT Cadastro 
Reserva 44hs R$1.591,93

Leia-se:

3 – DOS CARGOS E VAGAS Os cargos, número de vagas, jornada semanal e remuneração são os estabelecidos na tabela que 
segue:  
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Categoria Tipo de 
Contratação

Número de 
Vagas

Jornada 
Semanal

Remuneração 
R$

Auxiliar de Limpeza CLT Cadastro 
Reserva 44hs R$1.641,20

Auxiliar de Cozinha CLT Cadastro 
Reserva 44hs R$1.592,99

Educador(a) do Terceiro Setor CLT Cadastro 
Reserva 44hs R$2.058,29

Professor(a) de Educação Infantil do Terceiro Setor CLT Cadastro 
Reserva 44hs R$2.364,00

Auxiliar de Educação Infantil do Terceiro Setor CLT Cadastro 
Reserva 44hs R$1.591,93

Franca, 16 de dezembro de 2021.
Maria José Pereira
Diretora Presidente

PASTORAL DO MENOR E FAMÍLIA DA DIOCESE DE FRANCA
CRECHE ESCOLA PROF. LENER EUSTÁQUIO PEREIRA - JARDIM CAMBUÍ

COMUNICADO DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO 2022 

 A Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 56.885.262/0016-11, qualifi cada 
como Organização da Sociedade Civil (OSC), sem fi ns lucrativos, que atua nas áreas de Educação e Assistência Social, vêm por 
meio deste tornar público a abertura do Processo Seletivo para preenchimento de vagas na unidade Creche Escola Prof. Lener 
Eustáquio Pereira - Jardim Cambuí, na disposição a seguir:

I – Das vagas e requisitos:
A) 04 - Auxiliares de sala - Carga: horária 44 horas semanais, salário de R$ 1.623,31, necessário ser formado em pedagogia.
B) 01 Auxiliar de cozinha - Carga horária: 44 horas semanais, salário de R$ 1.411,87, necessário ser formado ensino médio 
completo.

II – Da inscrição no processo seletivo:
a) Encaminhar o currículo exclusivamente por meio do e-mail  celenereustaquiopereira@gmail.com até 22/12/2021.

II - Do processo de Avaliação e Seleção: 

Primeira etapa: análise e seleção de currículos, em conformidade com os requisitos acima. Segunda etapa: entrevista com os 
candidatos.

Parágrafo Primeiro: o processo seletivo não se trata de um concurso público e dar-se á em conformidade com a legislação em vigor, 
cuja organização, análise e avaliação fi carão a cargo da própria Instituição.

Parágrafo Segundo: somente será considerado apto para o exercício da função o candidato que cumprir de forma satisfatória todas 
as etapas de seleção e que estejam de acordo com as condições propostas. 

Parágrafo Terceiro: o candidato selecionado será contratado pelo regime da CLT e prestará serviço dentro do horário estabelecido 
pela instituição. Para esse fi m, deverá apresentar os documentos pessoais e comprovantes de endereço e escolaridade.

Franca/SP, 20 de Dezembro de 2021.
Pe. Ovídio José Alves de Andrade

Presidente
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