
DIÁRIO
OFICIAL

Acompanhe
a Prefeitura

EDITAIS

GABINETE DO PREFEITO

Quinta-feira, 17 de março de 2022 - ano 8 - nº 1.998

PORTARIA Nº 092, DE 16 DE MARÇO DE 2022.

Dispõe sobre nomeação de Assessora em contratos, convênios e parcerias, junto ao 
Gabinete do Prefeito, e dá outras providências.

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

R E S O L V E

Art. 1º Fica NOMEADA, a partir de 08 de março de 2022, ao cargo de Assessora em Contratos, Convênios e Parcerias, junto ao 
Gabinete do Prefeito, a cidadã Michelly Monteiro Pacheco 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 08 de março de 2022.

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

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

Prefeitura Municipal de Franca, 16 de março de 2022.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO

 PORTARIA Nº 093, DE 16 DE MARÇO DE 2022.

Dispõe sobre aditamento de contrato de Agente de Saúde Pública Substituta e dá outras 
providências.

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais e 
considerando o constante do processo administrativo 2021020886;

R E S O L V E

Art. 1º Fica ADITADO o contrato da servidora Andreia Mariana Ferreira dos Santos, chapa 16.792, Agente de Saúde Pública 
Substituta, pelo período de 10 de fevereiro de 2022 a 09 de fevereiro de 2023, em substituição a servidora titular Tânia Fernandes 
de Carvalho Bertholino.

Art. 2º O presente ato é efetivado em conformidade com a legislação vigente, em especial com a Lei Complementar nº 303, de 06 
de agosto de 2018, Decreto Municipal nº 11.274, de 27 de maio de 2021, inciso II, do artigo 10 da Constituição Federal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 10 de fevereiro de 2022.

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

Prefeitura Municipal de Franca, 16 de março de 2022.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO

PORTARIA Nº 094, DE 16 DE MARÇO DE 2022.

Dispõe sobre nomeação de membros em substituição para compor o Conselho de 
Alimentação Escolar de Franca, 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 do Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE nº 012/2022;

R E S O L V E

Art. 1º Fica alterada a composição do Conselho de Alimentação Escolar de Franca, nomeado ao mandato de 4 (quatro) anos, 
período de 13.03.2021 a 12.03.2025, da seguinte forma:
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EXPEDIENTE
Diário Ofi cial do Município de Franca
Lei Complementar Nº 233 de 20/12/13
Decreto Nº 10.115, de 12/03/14

Produzido pela Assessoria de Comunicação Social I Gabinete do Prefeito
Andressa O. Neves Garcia - Assessora de Comunicação
Keila Alves P. Fradique - Jornalista Responsável /MTB – 46.013
e Assessora de Imprensa
Kamila N. de Oliveira - Assessora de Editoração, Diagramação, Criação e Arte 
Bruno do C. Marques - Assessor de Mídia Digital, Eletrônica e  Internet
José Antônio de Almeida Turqueti - Redator
José Comparini - Fotógrafo 

www.franca.sp.gov.br/diarioofi cial 

Publicações

e-mail: diarioofi cial@franca.sp.gov.br
Tel. (16) 3711 9088 / 3711 9802 
Rua Frederico Moura, 1517 - Cidade Nova - Franca/SP 

Apoio à imprensa: imprensa@franca.sp.gov.br
Tel. (16) 3711.9130

Poder Executivo
Alexandre Augusto Ferreira - Prefeito 
Éverton de Paula - Vice-Prefeito 
Cynthia Milhim Ferreira - Presidente do Fundo Social e Solidariedade
Fernando Luiz Baldochi - Chefe de Gabinete
Marina L. M. Maenza - Secretária de Administração e Recursos Humanos
Gislaine A. Liporoni Peres - Secretária de Ação Social
Lucimara de O. C. Prado - Secretária de Desenvolvimento
Márcia de C. Gatti - Secretária de Educação
Raquel Regina Pereira - Secretária de Finanças
Nicola Rossano Costa - Secretário de Infraestrutura
Éder Brazão - Secretário de Meio Ambiente
Eduardo A. Campanaro - Procurador Geral do Município
Waléria Souza de Mascarenhas - Secretária de Saúde
Marcus A. M. de Araujo - Secretário de Segurança
Milena Bernardino - Presidente da EMDEF
Mateus Caetano - Presidente da FEAC

Poder Legislativo Mesa Diretora
Claudinei da Rocha - Presidente 
Pastor Palamoni - Vice-Presidente 
Lurdinha Granzotte - 1º Secretária 
Kaká - 2ª Secretário

III - Representantes de Pais de Alunos:

Suplente: Elaine Cristina Rocha, em substituição a Elias Fernando Mazzaron de Souza

IV - Representantes de Entidades Civis organizadas:

Titular: Raquel Gonçalves Vieira, em substituição a Felipe Soave Viegas Viana
Suplente: Fátima Aparecida Blanco de Souza, em substituição a Maristela Araújo Borges
Suplente: Juliano Vaz Lemos, em substituição a Raquel Gonçalves Vieira

Art. 2º Os membros do Conselho de Alimentação Escolar de Franca exercerão suas funções de acordo com a Lei nº 4.598, de 15 
de setembro de 1995, que criou o colegiado, e suas alterações posteriores.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

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

Prefeitura Municipal de Franca, 16 de março de 2022.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO

PORTARIA Nº 095, DE 16 DE MARÇO DE 2022.

Dispõe sobre Nomeação de suplentes, em substituição aos titulares do 1º e do 2º 
Conselhos Tutelares de Franca, nos períodos de gozo das férias regulamentares e dá 
outras providências. 

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais e 
considerando o constante do ofício nº 148/2022 da Secretaria de Ação Social;

R E S O L V E

Art. 1º Fica NOMEADA a suplente eleita LUCIANA MARIA RIBEIRO, em substituição aos titulares do 1º Conselho Tutelar de 
Franca, no período sequencial do gozo das férias regulamentares, abaixo descritos:

CHAPA CONSELHEIRO INICIO FÉRIAS DIAS FÉRIAS

16496 GABRIEL DE SOUZA ALVES 16/05/2022 20 dias

16514 ANDRÉIA DE SOUZA DOS SANTOS 06/06/2022 20 dias

16495 DANIEL VITOR DE OLIVEIRA 27/06/2022 20 dias

6505 LIVIA MARA MATURANA GOMES DIAS DA SILVA 18/07/2022 20 dias

16512 IURI DE FREITAS TIMÓTEO 08/08/2022 30 dias

Art. 2º Fica NOMEADA a suplente eleita WALQUIRIA ESTER GONÇALVES DA SILVA CASTRO, em substituição aos titulares do 
2º Conselho Tutelar de Franca, no período sequencial do gozo das férias regulamentares, abaixo descritos:
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CCHAPA CONSELHEIRO INICIO FÉRIAS DIAS FÉRIAS

16500 MIRIAM DOS SANTOS SILVA 20/07/2022 20 dias

16506 SOLANGE MORAES DE OLIVEIRA 09/08/2022 20 dias

16507 GLÁUCIA APARECIDA LIMONTI 29/08/2022 20 dias

16494 VIVIANE CRISTINA NAZARÉ SANTOS SILVA 18/09/2022 20 dias

16508 ANDRÉ LUIS GOMES DE SOUZA 08/10/2022 20 dias

Art. 3º O presente ato é efetivado em conformidade com a legislação vigente, especialmente o constante do § 1º do artigo 55 da 
Lei nº 8.011, de 12 de março de 2014.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Prefeitura Municipal de Franca, 16 de março de 2022.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO

CONTROLADORIA INTERNA

NOTIFICAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO n. 5.070/2022

O MUNICÍPIO DE FRANCA - SP, pessoa jurídica de direito público, inscrito no Ministério da Fazenda com o CNPJ n. 47.970.769/0001-
04, cuja sede fi ca localizada à Rua Frederico Moura nº 1517, Bairro Cidade Nova, em Franca, Estado de São Paulo, por meio do 
Departamento de Controle Interno, Auditoria, Corregedoria e Descumprimento Contratual, vale-se da presente para NOTIFICAR, 
a empresa J. P. GARCIA ALVES DE CAMPOS - IMPERBIO IMPERMEABILIZAÇÃO , em querendo, produzir todas as provas que a 
legislação brasileira permite, como oitiva de testemunhas e do representante da entidade, bem como apresentação de documentos, 
na forma de ALEGAÇÕES FINAIS, tendo-se em vista que a entidade teria supostamente infringido o contratado para com o Município 
de Franca.

Franca/SP, 16 de março de 2022.
Luís Otávio Montelli

Presidente da Comissão de Descumprimento Contratual

CITAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36.980/2021

O MUNICÍPIO DE FRANCA - SP, pessoa jurídica de direito público, inscrito no Ministério da Fazenda com o CNPJ n. 47.970.769/0001-
04, cuja sede fi ca localizada à Rua Frederico Moura n. 1517, bairro Cidade Nova, em Franca, estado de São Paulo, através do 
Controle Interno, Auditoria, Corregedoria e Descumprimento Contratual, vale-se da presente para citar, a empresa “ELO BRASIL 
COBRANÇAS EIRELI ME”. Encontra-se em tramitação neste Controle Interno, Auditoria, Corregedoria e Descumprimento 
Contratual, o Processo Administrativo n. 36.980/2021, instaurado a fi m de se apurar suposta conduta irregular da empresa “ELO 
BRASIL COBRANÇAS EIRELI ME” em face da Prefeitura Municipal de Franca/SP, haja vista o não cumprimento do Edital de Pregão 
n. 023/2020 para aquisição de material de expediente, contrato n. 1438/2020. Assim, fi ca a empresa citada a apresentar Defesa 
Prévia, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da publicação, tendo-se em vista que a empresa teria infringido as cláusulas contratuais 
pactuadas, incidindo, assim, o disposto nos artigos 66, 77, 78, 79, e 87 da Lei 8.666/93, bem como da Cláusula Oitava, do Termo de 
Contrato e da incidência do art. 25 do Decreto Municipal nº 10.093/19.

Franca/SP, 16 de março  de 2022.
LUIS OTÁVIO MONTELLI

Presidente da Comissão de Descumprimento Contratual

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31.682/2021

O MUNICÍPIO DE FRANCA – SP, pessoa jurídica de direito público, inscrito no Ministério da Fazenda com o CNPJ nº 47.970.769/0001-
04, cuja sede fi ca localizada à Rua Frederico Moura nº 1517, Bairro Cidade Nova, em Franca, Estado de São Paulo, através 
da Comissão de Descumprimento Contratual, vale-se da presente para NOTIFICAR, a empresa “ATIVA MALL COMÉRCIO DE 
UTILIDADES LTDA”. Encontra-se em tramitação neste Controle Interno, Corregedoria e Descumprimento Contratual o Processo 
Administrativo nº. 31.682/2021, instaurado a fi m de apurar suposta conduta irregular da empresa “ATIVA MALL COMÉRCIO DE 
UTILIDADES LTDA”, em face da Prefeitura Municipal de Franca/SP, haja vista o não cumprimento do referente ao Pregão 023/2020, 
Processo n. 20.337/2020. Assim, é a presente para cientifi car a empresa “ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA”, da 
decisão exarada pelo Ilma. Sra. Secretária Municipal de Recursos Humanos, e, em querendo, fi ca notifi cada a apresentar recurso 
hierárquico, no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da publicação, conforme parágrafo 2º do artigo 24, do Decreto nº. 10.903, 
de 31 de maio de 2019.
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Franca/SP, 16 de março de 2022.
LUÍS OTÁVIO MONTELLI

Presidente da Comissão de Descumprimento Contratual

FINANÇAS

AVISOS DE LICITAÇÃO

Processo nº 6955/22 - Pregão Eletrônico nº 047/22. Interessado: Secretaria de Saúde. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 
CONSUMO PARA LIMPEZA HOSPITALAR E PRODUTOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. 
Recebimento das propostas dos lotes: até às 9h00 do dia 30 de março de 2022 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 9h00 
do dia 30 de março de 2022 - Início da disputa de preços: a partir das 9h30 do dia 30/03/2022. 

Processo nº 4364/22 - Pregão Eletrônico nº 048/22. Interessado: Secretaria de Maio Ambiente. Objeto: AQUISIÇÃO DE MUDAS DE 
ESSENCIAS FLORESTAIS NATIVAS E DEMAIS TAREFAS CORRELATAS, ENGLOBANDO PLANTIO, LIMPEZA DE TERRENO, 
CONSERVAÇÃO DE SOLO, COMBATE AS FORMIGAS, ABERTURA DE COVAS, CALAGEM, ADUBAÇÃO ORGÂNICA/QUIMICA, 
PLANTIO E TUTORA, COM FORNECIMENTO DE TODA A MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS/INSUMOS. 
Recebimento das propostas dos lotes: até às 14h00 do dia 30 de março de 2022 - Abertura das propostas dos lotes: a partir das 
14h00 do dia 30 de março de 2022 - Início da disputa de preços: a partir das 14h30 do dia 30/03/2022. 
Disponibilidade dos Editais: a partir de 18/03/2022, no portal eletrônico: www.licitacoes-e.com.br

CHAMAMENTO 001/22

Processo nº 3226/22 – Chamemanento nº 01/22 - Aquisição de gêneros alimentícios, da agricultura familiar para alimentação escolar 
com dispensa de licitação, LEI N.º 11.947, DE 16/07/2009, RESOLUÇÃO N.º 04 DO FNDE, DE 02/04/2015. A Prefeitura Municipal 
de Franca, vem realizar Chamada Pública para aquisição de SUCO INTEGRAL da Agricultura Familiar, destinado ao atendimento 
ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, durante o período de 12 (doze) meses. Os Grupos Formais deverão apresentar a 
documentação para habilitação e Projeto de Venda até o dia 07 de abril de 2022 às 9h30, nas dependências da Divisão de Licitações 
e Compras, na Rua Frederico Moura, 1517 – Térreo – Sala 3 – Bairro Cidade Nova, Franca – SP. 

CREDENCIAMENTO 002/22 

Proc. nº 682/22 – Credenciamento público para prestação de serviços de castração/esterilização de espécies caninas e/ou felinas 
de ambos os sexos. Os interessados deverão se credenciar na Prefeitura Municipal de Franca, junto a COPEL, na Rua Frederico 
Moura 1517 – Cidade Nova – antigo prédio da Câmara Municipal -  Sala 03 – Franca/SP, até o dia 07 de abril de 2022 às 14h30. 
Editais no site: www.franca.sp.gov.br

JULGAMENTOS

Processo nº 1290/22 - Pregão Eletrônico nº 026/22. Interessado: Secretaria de Administração e Recursos Humanos. Objeto: 
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL. O Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações torna público que, após análise da 
Secretaria Administração e Recursos Humanos, fi ca classifi cada a proposta da empresa Nutricionale Comercio de Alimentos 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 11049/21 - Pregão Eletrônico nº 013/22. Interessado: Secretaria de Infrestrutura. Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA 
MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. O Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações torna público que, após análise 
da Secretaria Infraestrutura, fi cam classifi cadas as propostas das empresas Benicio Pneus Eireli, lotes 13, 20, 22, 25 ao 29, 48, 52, 
54, 55, 58, 60, 63, 65 aom 67, 69, 71 ao 77, 81, 83, 93, 94; Goldem Distribuidora e Representação Eireli, 39, 49 ao 51, 53, 56, 57, 59, 
61, 62, 64, 85 ao 91; XAP Comercio Importação e Exportação Eireli, 15 ao 17, 31, 32, 36, 45; Zeus Comercial Eireli, 1 ao 12, 14, 18, 
19, 21, 23, 24, 30, 33 ao 35, 37, 38, 40 ao 44, 46, 47. 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.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 57315/20 - Pregão Eletrônico nº 62/21 - Interessado: Secretaria de Saúde - Objeto: Aquisição de ambulância de suporte 
avançado – UTI tipo “D”. Contratada: VRIO Soluções Serviços de Montagens Moveis Eireli, lote 1. 

Franca, 16 de março de 2022.
Sérgio Luiz Romero Gerbasi

Presidente da Comissão Permanente de Licitações / Pregoeiro

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

PROC. nº 008869/2022 – Chamamento Público nº 0005/2022 - Chamamento de Organizações da Sociedade Civil, sem fi ns 
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lucrativos, objetivando receber e selecionar a melhor proposta de Plano de Trabalho para execução do Serviço de Apoio a realização 
da 51ª EXPOAGRO – Exposição Agropecuária de Franca-SP, mediante análise de plano de trabalho, com posterior formalização de 
Termo de Colaboração.
Os interessados deverão entregar a documentação até as 16h do dia 18 de abril de 2022 na Divisão de Agronegócios, situada 
no Pq. de Exposição Fernando Costa, endereço Av. Dr. Flavio Rocha, 500 – Vl. Exposição – Franca – SP. Os Editais e Anexos 
estão 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.

Franca, 16 de março de 2.022.
Lucimara de Oliveira Correia do Prado

Secretária de Desenvolvimento

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

PROC. nº 009571/2022 – Chamamento Público nº 0006/2022 - Chamamento de Organizações da Sociedade Civil, sem fi ns 
lucrativos, objetivando receber e selecionar a melhor proposta de Plano de Trabalho para execução do Serviço Especializado em 
Abordagem Social, com posterior formalização de Termo de Colaboração. Os interessados deverão entregar a documentação até 
as 16h do dia 18 de abril de 2.022 na Secretaria Municipal de Ação Social, localizada na Avenida Champagnat, 1750, Centro, Franca 
– SP, CEP 14400-320.

PROC. nº 009577/2022 – Chamamento Público nº 0007/2022 - Chamamento de Organizações da Sociedade Civil, sem fi ns lucrativos, 
objetivando receber e selecionar a melhor proposta de Plano de Trabalho para execução do Serviço de Acolhimento Institucional 
Noturno e Unidade de Atendimento Dia de Pessoas em Situação de Rua, com posterior formalização de Termo de Colaboração. 
Os interessados deverão entregar a documentação até as 16h do dia 18 de abril de 2.022 na Secretaria Municipal de Ação Social, 
localizada na Avenida Champagnat, 1750, Centro, Franca – SP, CEP 14400-320.

PROC. nº 009575/2022 – Chamamento Público nº 0008/2022 - Chamamento de Organizações da Sociedade Civil, sem fi ns 
lucrativos, objetivando receber e selecionar a melhor proposta de Plano de Trabalho para execução do Serviço de Acolhimento para 
Pessoas Adultas e Famílias nas Modalidades de Abrigo Institucional e Casa de Passagem, com posterior formalização de Termo de 
Colaboração. Os interessados deverão entregar a documentação até as 16h do dia 18 de abril de 2.022 na Secretaria Municipal de 
Ação Social, localizada na Avenida Champagnat, 1750, Centro, Franca – SP, CEP 14400-320.
Os Editais e Anexos dos chamamentos 0006, 0007 e 0008 estão 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.

Franca, 16 de março de 2022.
Gislaine Alves Liporoni Peres

Secretária Municipal de Ação Social

EXTRATO DE PARCERIA

Proc. 52425/2021 – Termo de Colaboração 0038/2022 – fi rmado com a Sociedade Espírita de Divulgação e Assistência, para 
operacionalização de uma Política Pública de Educação Infantil da cidade de Franca-SP, abrangendo a concessão do prédio público 
municipal, durante o exercício de 2022. Assinatura: 15/03/2022. Vigência 15/03/2022 a 31/12/2022. Valor R$ 539.192,50 (Quinhentos 
e trinta e nove mil, cento e noventa e dois reais e cinquenta centavos);

Franca, 16 de março de 2.022.
Marcia de Carvalho Gatti

Secretária Municipal de Educação

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

Nome/Razão Social: M A S NALINI INFORMÁTICA -ME
Inscrição Municipal:41.626-3
CNPJ: 07.092.360/0001-00
Endereço: Rua – Dr. Vital Brasil, 1737  - Jd. Boa Esperança Franca – SP 

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 2021048509, em cujos autos foi expedida a Notifi cação Preliminar  nº  2022000516/1, 
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 2018, 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 2022000516/2,, acrescido da penalidade de multa fi scal imposta pelo 
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Auto de Infração e Imposição de Multa nº 2022000516/3,, 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. Caso necessário, entrar em contato pelo e-mail carlossouza@franca.sp.gov.br

Franca SP, 16 de março de 2022.
Departamento de Fiscalização de Rendas

Carlos Henrique Gomes de Souza
Fiscal de Tributos

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

Nome/Razão Social: RAPHAEL PEREIRA DE BARROS FILHO -ME 
Inscrição Municipal:39.933 -6
CNPJ: 06.236.709/0001-77
Endereço: Rua Raimundo de Oliveira, 1181 Samel Park - Franca – SP 

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 2021048509, em cujos autos foi expedida a Notifi cação Preliminar  nº  2022000510/1, 
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 2018, 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 2022000510/2,, acrescido da penalidade de multa fi scal imposta pelo 
Auto de Infração e Imposição de Multa nº 2022000510/3,, 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. Caso necessário, entrar em contato pelo e-mail carlossouza@franca.sp.gov.br

Franca SP, 16 de março de 2022.
Departamento de Fiscalização de Rendas

Carlos Henrique Gomes de Souza
Fiscal de Tributos

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

Nome/Razão Social: ADALTON ALVES
Inscrição Municipal:44.408
CPF: 276.077.958-04
Endereço: Rua Alberto de Azevedo, 473 – Vila Santos Dumont - Franca – SP 
Atividade: Serralheria.

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 2021048635, em cujos autos foi expedida a Notifi cação Preliminar  nº 2022000265/1, 
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 2018, 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 2022000265/2, acrescido da penalidade de multa fi scal imposta pelo 
Auto de Infração e Imposição de Multa nº 2022000265/3, 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. Caso necessário, entrar em contato pelo e-mail marciobadoco@franca.sp.gob.br

Franca SP, 16 de março de 2022.
Departamento de Fiscalização de Rendas

Márcio Donizete Badoco
Fiscal de Tributos

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR E AUTOS DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA
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Nome/Razão Social: ADILSON FERNANDO BATISTA SEGURANÇA-EPP
Inscrição Municipal:45.663
CNPJ: 08.288.567/0001-17
Endereço: Rua Vicente Balduino, 3372 – Jardim Palma - Franca – SP 
Atividade: Comércio varejista de equipamentos eletro, eletrônicos para segurança, vigilância patrimonial e monitoramento 
eletrônico.

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 2021048635, em cujos autos foi expedida a Notifi cação Preliminar  nº 2022000271/1, 
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 2018, 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 2022000271/2, acrescido da penalidade de multa fi scal imposta pelo 
Auto de Infração e Imposição de Multa nº 2022000271/3, 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. Caso necessário, entrar em contato pelo e-mail marciobadoco@franca.sp.gob.br

Franca SP, 16 de março de 2022.
Departamento de Fiscalização de Rendas

Márcio Donizete Badoco
Fiscal de Tributos

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

Nome/Razão Social: ALEXANDRE ZAGOLIN - ME.
Inscrição Municipal:44.161
CNPJ: 07.585.328/0001-66
Endereço: Rua Floriano Peixoto, 1128 - Centro - Franca – SP 
Atividade: Comércio varejista de máquinas, equipamentos e materiais de informática, fotocópias, plastifi cações, encadernações, 
digitação.

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 2021048635, em cujos autos foi expedida a Notifi cação Preliminar  nº 2022000260/1, 
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 2018, 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 2022000260/2, acrescido da penalidade de multa fi scal imposta pelo 
Auto de Infração e Imposição de Multa nº 2022000260/3, 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. Caso necessário, entrar em contato pelo e-mail marciobadoco@franca.sp.gob.br

Franca SP, 16 de março de 2022.
Departamento de Fiscalização de Rendas

Márcio Donizete Badoco
Fiscal de Tributos

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

Nome/Razão Social: CARLOS HENRIQUE FARIA RIBEIRÃO PRETO EPP
Inscrição Municipal:46.597
CNPJ: 67.782.284/0001-96
Endereço: Av. Álvaro de Lima, 400 – Vila Virgínia – Ribeirão Preto – SP 
Atividade: veiculação e divulgação de espaços publicitários, exceto em veículos de comunicação.

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 2021048635, em cujos autos foi expedida a Notifi cação Preliminar  nº 2022000283/1, 
fundamentada no artigo 89 da Lei 1.672/68, constando valores a recolher de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), 
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relativos a uma ou mais competências do exercício de 2018, 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 2022000283/2, acrescido da penalidade de multa fi scal imposta pelo 
Auto de Infração e Imposição de Multa nº 2022000283/3, 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. Caso necessário, entrar em contato pelo e-mail marciobadoco@franca.sp.gob.br

Franca SP, 16 de março de 2022.
Departamento de Fiscalização de Rendas

Márcio Donizete Badoco
Fiscal de Tributos

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

Nome/Razão Social: FÁBIO DE CASTRO BATISTA-ME
Inscrição Municipal:41.432
CNPJ: 07.125.660/0001-48
Endereço: Av. Nelson Japaulo, 2691 – Jardim Luiza - Franca – SP 
Atividade: Montagem, instalação e manutenção de portas e portões basculantes.

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 2021048635, em cujos autos foi expedida a Notifi cação Preliminar  nº 2022000211/1, 
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 2018, 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 2022000211/2, acrescido da penalidade de multa fi scal imposta pelo 
Auto de Infração e Imposição de Multa nº 2022000211/3, 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. Caso necessário, entrar em contato pelo e-mail marciobadoco@franca.sp.gob.br

Franca SP, 16 de março de 2022.
Departamento de Fiscalização de Rendas

Márcio Donizete Badoco
Fiscal de Tributos

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

Nome/Razão Social: FOCUS FRANCA CORRETORA DE IMÓVEIS LTDA.
Inscrição Municipal:45.166
CNPJ: 07.721.519/0001-08
Endereço: Av. Felício Cesar Cunha Vasconcelos – Dom Frei, 580 – Residencial São Tomaz - Franca – SP 
Atividade: Corretagem e avaliação de imóveis.

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 2021048635, em cujos autos foi expedida a Notifi cação Preliminar  nº 2022000269/1, 
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 2018, 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 2022000269/2, acrescido da penalidade de multa fi scal imposta pelo 
Auto de Infração e Imposição de Multa nº 2022000269/3, 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. Caso necessário, entrar em contato pelo e-mail marciobadoco@franca.sp.gob.br

Franca SP, 16 de março de 2022.
Departamento de Fiscalização de Rendas

Márcio Donizete Badoco
Fiscal de Tributos
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR E AUTOS DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA

Nome/Razão Social: JOSÉ CARLOS CABRAL SERRALHERIA ME.
Inscrição Municipal:45.521
CNPJ: 17.808.205/0001-09
Endereço: Av. Moacir Vieira Coelho, 3091 – Jardim Redentor - Franca – SP 
Atividade: Fabricação de esquadrias de metal - serralheria.

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 2021048635, em cujos autos foi expedida a Notifi cação Preliminar  nº 2022000270/1, 
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 2018, 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 2022000270/2, acrescido da penalidade de multa fi scal imposta pelo 
Auto de Infração e Imposição de Multa nº 2022000270/3, 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. Caso necessário, entrar em contato pelo e-mail marciobadoco@franca.sp.gob.br

Franca SP, 16 de março de 2022.
Departamento de Fiscalização de Rendas

Márcio Donizete Badoco
Fiscal de Tributos

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

Nome/Razão Social: JÚLIO MARQUES FERREIRA DE MENEZES ME
Inscrição Municipal:51.370
CNPJ: 10.693.746/0001-81
Endereço: Av. Dom Pedro I, 735 – Jardim Dr. Antônio Petráglia – Franca – SP 
Atividade: Agência de mototáxi.

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 2021048635, em cujos autos foi expedida a Notifi cação Preliminar  nº 2022000290/1, 
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 2018, 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 2022000290/2, acrescido da penalidade de multa fi scal imposta pelo 
Auto de Infração e Imposição de Multa nº 2022000290/3, 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. Caso necessário, entrar em contato pelo e-mail marciobadoco@franca.sp.gob.br

Franca SP, 16 de março de 2022.
Departamento de Fiscalização de Rendas

Márcio Donizete Badoco
Fiscal de Tributos

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

Nome/Razão Social: MARCIO HENRIQUE VENTURELI - FRANCA - ME
Inscrição Municipal:35.769
CNPJ: 05.169.649/0001-54
Endereço: Av. Major Nicácio, 1306 - Centro - Franca – SP 
Atividade: Serviço de reparação de máquinas e equipamentos para calçados.

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 2021048635, em cujos autos foi expedida a Notifi cação Preliminar  nº 2022000132/1, 
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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 2018, 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 2022000132/2, acrescido da penalidade de multa fi scal imposta pelo 
Auto de Infração e Imposição de Multa nº 2022000132/3, 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. Caso necessário, entrar em contato pelo e-mail marciobadoco@franca.sp.gob.br

Franca SP, 16 de março de 2022.
Departamento de Fiscalização de Rendas

Márcio Donizete Badoco
Fiscal de Tributos

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

Nome/Razão Social: PNEUS AUTO GIRO COMÉRCIO E REFORMA DE PNEUS LTDA-ME
Inscrição Municipal:44.190
CNPJ: 07.773.578/0001-20
Endereço: Av. Renato Salles de Abreu – Magistrado, 400 – Jardim Aeroporto - Franca – SP 
Atividade: Comércio de pneus novos e usados, reforma de pneus para autos, caminhões, máquinas agrícolas, prestação de 
serviços na área de alinhamento, balanceamento, montagem de pneus.

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 2021048635, em cujos autos foi expedida a Notifi cação Preliminar  nº 2022000261/1, 
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 2018, 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 2022000261/2, acrescido da penalidade de multa fi scal imposta pelo 
Auto de Infração e Imposição de Multa nº 2022000261/3, 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. Caso necessário, entrar em contato pelo e-mail marciobadoco@franca.sp.gob.br

Franca SP, 16 de março de 2022.
Departamento de Fiscalização de Rendas

Márcio Donizete Badoco
Fiscal de Tributos

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

Nome/Razão Social: ROGÉRIO PFAFFMANN DINIZ-ME
Inscrição Municipal:44.320
CNPJ: 05.901.413/0001-60
Endereço: Rua Álvaro Abranches, 133 – Cidade Nova - Franca – SP 
Atividade: Reparação e instalação de máquinas de escritório e de informática, bem como os serviços de instalação de software e 
recarga de cartuchos.

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 2021048635, em cujos autos foi expedida a Notifi cação Preliminar  nº 2022000264/1, 
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 2018, 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 2022000264/2, acrescido da penalidade de multa fi scal imposta pelo 
Auto de Infração e Imposição de Multa nº 2022000264/3, 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 
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disposição do interessado. Caso necessário, entrar em contato pelo e-mail marciobadoco@franca.sp.gob.br

Franca SP, 16 de março de 2022.
Departamento de Fiscalização de Rendas

Márcio Donizete Badoco
Fiscal de Tributos

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

Nome/Razão Social: SARITA FAZIO
Inscrição Municipal:46.484
CPF: 262.979.015-56
Endereço: Rua Alberto de Azevedo, 1146 – Vila Santos Dumont - Franca – SP 
Atividade: Edição, digitação e impressão de cartões de visitas e trabalhos escolares.

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 2021048635, em cujos autos foi expedida a Notifi cação Preliminar  nº 2022000281/1, 
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 2018, 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 2022000281/2, acrescido da penalidade de multa fi scal imposta pelo 
Auto de Infração e Imposição de Multa nº 2022000281/3, 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. Caso necessário, entrar em contato pelo e-mail marciobadoco@franca.sp.gob.br

Franca SP, 16 de março de 2022.
Departamento de Fiscalização de Rendas

Márcio Donizete Badoco
Fiscal de Tributos

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

Nome/Razão Social: SERVFRAN ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA ME
Inscrição Municipal:45.763
CNPJ: 55.861.413/0001-52
Endereço: Rua Reynaldo Chioca, 1842 – Jardim Alvorada - Franca – SP 
Atividade: Fabricação de esquadrias de metal.

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 2021048635, em cujos autos foi expedida a Notifi cação Preliminar  nº 2022000272/1, 
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 2018, 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 2022000272/2, acrescido da penalidade de multa fi scal imposta pelo 
Auto de Infração e Imposição de Multa nº 2022000272/3, 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. Caso necessário, entrar em contato pelo e-mail marciobadoco@franca.sp.gob.br

Franca SP, 16 de março de 2022.
Departamento de Fiscalização de Rendas

Márcio Donizete Badoco
Fiscal de Tributos

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

Nome/Razão Social: SILVA & FERNANDES COM. E SERVIÇOS EM PEÇAS E APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA ME
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Inscrição Municipal:45.872
CNPJ: 07.952.502/0001-61
Endereço: Av. Chico Júlio, 2780 – Vila Chico Júlio - Franca – SP 
Atividade: Comércio varejista de peças, aparelhos eletrodomésticos e serviços em manutenção, consertos e assistência técnica 
em aparelhos eletrodomésticos

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 2021048635, em cujos autos foi expedida a Notifi cação Preliminar  nº 2022000273/1, 
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 2018, 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 2022000273/2, acrescido da penalidade de multa fi scal imposta pelo 
Auto de Infração e Imposição de Multa nº 2022000273/3, 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. Caso necessário, entrar em contato pelo e-mail marciobadoco@franca.sp.gob.br

Franca SP, 16 de março de 2022.
Departamento de Fiscalização de Rendas

Márcio Donizete Badoco
Fiscal de Tributos

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

Nome/Razão Social: SLP AUTO POSTO FRANCA LTDA.
Inscrição Municipal:39.220
CNPJ: 05.798.320/0001-52
Endereço: Rua Voluntários da Franca, 607 – Bairro da Estação - Franca – SP 
Atividade: Comércio varejista de combustíveis e lubrifi cantes, peças e acessórios e lavagem.

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 2021048635, em cujos autos foi expedida a Notifi cação Preliminar  nº 2022000163/1, 
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 2018, 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 2022000163/2, acrescido da penalidade de multa fi scal imposta pelo 
Auto de Infração e Imposição de Multa nº 2022000163/3, 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. Caso necessário, entrar em contato pelo e-mail marciobadoco@franca.sp.gob.br

Franca SP, 16 de março de 2022.
Departamento de Fiscalização de Rendas

Márcio Donizete Badoco
Fiscal de Tributos

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

Nome/Razão Social: UNIQUE BODY & HAIR SALÃO DE BELEZA LTDA-ME
Inscrição Municipal:46.129
CNPJ: 08.486.665/0001-69
Endereço: Av. Rio Negro, 1.100 – Jardim Roselândia - Franca – SP 
Atividade: Comércio de artigos de perfumaria, cosméticos e higiene pessoal e salão de beleza, cabelereiro, manicure, estética e 
tratamento de beleza.

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 2021048635, em cujos autos foi expedida a Notifi cação Preliminar  nº 2022000278/1, 
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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 2018, 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 2022000278/2, acrescido da penalidade de multa fi scal imposta pelo 
Auto de Infração e Imposição de Multa nº 2022000278/3, 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. Caso necessário, entrar em contato pelo e-mail marciobadoco@franca.sp.gob.br

Franca SP, 16 de março de 2022.
Departamento de Fiscalização de Rendas

Márcio Donizete Badoco
Fiscal de Tributos

INFRAESTRUTURA

SAÚDE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Franca, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, com base nas ações civis públicas para a 
regularização de parcelamentos de solo que se encontram irregulares perante o município de Franca, vem por meio deste, convidá-
lo a participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA para exposição da legislação, documentação e etapas do processo de aprovação para a 
efetiva regularização dos parcelamentos de chácaras, que irá se realizar em 31 de março de 2022, às 09:00 horas, no Auditório da 
Secretaria Municipal de Educação, localizada à Avenida Francisco de Paula Quintanilha, 550 – Parque Francal – Franca/SP.

As pessoas presentes poderão intervir oralmente até 05 (cinco) minutos, anotando-se essas intervenções em ata.

Franca, 16 de março de 2022.
NICOLA ROSSANO COSTA
Secretário de Infraestrutura

AUTO INFRAÇÃO Nº 15.833

A Vigilância Sanitária informa que no exercício da atividade fi scal, que no dia 14 de Março de 2022, constatou que o imóvel localizado 
na Rua: João Nestor dos Santos, 2331 – no Jardim São Luiz II registrado no cadastro físico com o número 01.4.12.03.022.26.00 de 
Propriedade de José R. L., CPF 594.XXX.XXX-XX ou seus herdeiros, incorreram na seguinte infração sanitária considerada de 
risco à saúde pública: Manter imóvel em mau estado de conservação, com mato alto, entulhos, inservíveis, lixo e outras sujidades 
inclusive calçada.  Contrariando os: Artigos 2º 12, 110 e Incisos  III,  XIX do artigo 122 da Lei Estadual nº10.083/98, combinado com o 
Artigo 539 do Decreto Estadual nº 12.342/78, artigo 145, 265 e 266 da Lei Municipal nº 2.047/72 em conformidade com a Lei 291/17 
fi cando sujeito as penalidades capituladas nos artigos 112 e 122 da Lei Estadual nº 10.083/98. Enviamos o Auto de Infração Através 
da A.R (carta registrada) JT 51305895 2BR que foi devolvida após 3 tentativas de entrega. O infrator poderá no prazo de 10(dez) 
dias contados a partir da publicação deste apresentar a interposição de recurso.

Franca, 14 de março de 2022.
Sandra Oliveira/Ana Maria Rodrigues

Fiscais Sanitários e Posturas Municipais
Credenciais nº 213F34 e 213F/04

AUTO INFRAÇÃO nº 16.026

A Vigilância Sanitária e Posturas informa que no exercício da atividade fi scal no dia 14 de Março de 2022, constatou que o imóvel 
localizado na Rua: Homero Barbosa Sandoval nº 2250 – Vila Santa Adélia – Franca – São Paulo, registrado no cadastro físico 
com o número 01.1.21.12.011.08.00 de Propriedade de Roberto D. S. (não encontrado pela fi scalização), incorreu na seguinte 
infração sanitária considerada de risco à saúde pública: Manter imóvel em mau estado de conservação, com mato alto e outras 
sujidades.  Contrariando os: Artigos 2, 12, 110 e Incisos III, XIX do artigo 122 da Lei Estadual nº 10.083/98, combinado com o Artigo 
539 do Decreto Estadual nº 12.342/78, artigo24 e 261 da Lei Municipal nº 2.047/72 e com o Art. 54 da Lei Complementar 57/2003 – 
Plano Viário do Município de Franca em conformidade com a Lei 291/17 fi cando sujeito as penalidades capituladas nos artigos 112 
e 122 da Lei Estadual nº 10.083/98. O infrator poderá no prazo de 10(dez) dias contados a partir da publicação deste apresentar a 
interposição de recurso.

Franca, 14 de Março de 2022.
Sandra Oliveira

Fiscal Sanitário e de Posturas Municipais
Credencial nº 213F38
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FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA DE FRANCA - FEAC

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Proc. nº 0001/2022– Pregão Eletrônico nº 001/2022 – Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação 
de ambulância e equipe formada por 01 médico / 01enfermeiro / 01 motorista destinados aos eventos esportivos e culturais. 
HOMOLOGADA e ADJUDICADA proposta da empresa SAÚDE MÓVEL REMOÇÕES LTDA ME. 

Franca, 15 de março de 2022.
Mateus Santiago Caetano

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022

LICITAÇÃO Nº 926185 - PROCEDIMENTO INTERNO N.º 0062/2021
OBJETO: A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTO DE LEGITIMAÇÃO – 
VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA, cuja adjudicação será feita pelo MENOR 
VALOR GLOBAL (VALOR ANUAL COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO), conforme informações do Termo de Referência constante no 
ANEXO I e especifi cações constantes no ANEXO II, que integram este Edital.
Informamos que a licitação foi suspensa para correções de valores  no edital. Logo informaremos sobre nova data.

Franca, 17 de março de 2022.
Comissão Permanente de Licitações

PORTARIA Nº 24, DE 11 DE MARÇO DE 2022.

Concede 1/3 de férias em pecúnia e gozo de 20 dias de férias regulamentares para o 
servidor Paulo Henrique de Faria Pereira, Analista Legislativo.

O Vereador Claudinei da Rocha Cordeiro, Presidente da Câmara Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais e considerando requerimento de férias anexado no Procedimento Interno nº 21/2015, devidamente instruído e 
deferido, baixa a seguinte

P O R T A R I A:

 EXTRATO  TERMO DE 1º ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 002/2021 

Contrato nº 002/2021 - Processo nº 020/2021 – Inexigibilidade nº 001/2021.  Contratante: SASSOM – Serviço de Assistência e 
Seguro Social dos Servidores Municipais de Franca – Contratado: FUNDAÇÃO ESPIRITA ALLAN KARDEC.   Objeto: Contrato 
de prestação de serviços na área de saúde, na especialidade de atendimento em psiquiatria, em regime de internação hospitalar 
com atendimento laboratorial, diagnose e terapia e/ou especializados em portadores de transtornos psiquiátricos e portadores de 
quadro de intoxicação ou abstinência provocadas por alcoolismo ou outras formas de dependência química para os benefi ciários 
e dependentes dos funcionários estatutários do SASSOM.  Aditamento de prazo com vigência para o período de 11/03/2022 a 
10/03/2023. 

Franca, 16 de março de 2022. 
Celia Maria Teodoro Falleiros 

   Presidente do Conselho Administrativo do SASSOM

 EXTRATO DE 3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N º 008/2019

Contrato nº 008/2019 – Aditamento de valor do contrato, acrescido em 25%, correspondente a R$2.500,00 (dois mil e quinhentos 
reais). Chamamento Público n.º 002/2019. Processo nº 174/2013.  Contratante: SASSOM – Serviço de Assistência e Seguro Social 
dos Servidores Municipais de Franca – Contratado: SÃO JOAQUIM HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA.   Objeto: Prestação de 
serviços de Assistência à Saúde, na especialidade de exames laboratoriais de analises clinicas, anatomia, patologia e citopatologia 
para atendimento do grupo Efetivo do SASSOM.  Prazo com vigência: 01/07/2021 a 30/06/2022. 

Franca, 16 de março de 2022. 
Celia Maria Teodoro Falleiros 

Presidente do Conselho Administrativo do SASSOM

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

ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

PORTARIA Nº 25, DE 16 DE MARÇO DE 2022.

Concede 1/3 de férias em pecúnia e gozo de 20 dias de férias regulamentares para a 
servidora Adriana Vasconcelos Martins Oliveira, Analista Legislativo.

O Vereador Claudinei da Rocha Cordeiro, Presidente da Câmara Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais e considerando requerimento de férias anexado no Procedimento Interno nº 03/2019, devidamente instruído e 
deferido, baixa a seguinte

P O R T A R I A:

Art. 1º. Fica concedido para a servidora Adriana Vasconcelos Martins Oliveira, Analista Legislativo, o pagamento de 1/3 (um terço) 
de suas férias em abono pecuniário, referente ao período aquisitivo de 30/10/2020 a 29/10/2021, nos termos da legislação vigente.

Art. 2º. Ficam concedidos para a servidora Adriana Vasconcelos Martins Oliveira, Analista Legislativo, 20 (vinte) dias de férias 
regulamentares, referente ao período aquisitivo de 30/10/2020 a 29/10/2021, que serão gozadas em duas etapas, da seguinte forma:

I. 06 (seis) dias, de 25 a 30 de abril de 2022;
II. 14 (quatorze) dias, de 08 a 21 de setembro de 2022.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Câmara Municipal de Franca, em 16  de março de 2022.
VEREADOR CLAUDINEI DA ROCHA

Presidente

EXTRATO DE EDITAL

O Diretor da FDF torna pública a abertura da Licitação Pregão Presencial 03/2022, Proc. Adm. 010/2022, Edital 08/2022. Tipo Menor 
Preço Por Item. Objeto: contratação de empresa especializada para cessão de licenciamento de uso de sistemas informatizados 
para as áreas acadêmica e administrativa Data da sessão  pública: 30.03.2022 às 14h00. Local da Sessão Pública: Av. Major 
Nicácio, 2305, São José, Franca-SP. A estimativa de gastos é de R$ R$277.200,00. O Edital completo está disponível no site www.
direitofranca.br/.

Franca, 16 de março de 2022.
Prof. Dr. José Sérgio Saraiva - Diretor

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

ASSOCIAÇÃO PROREAVI “SERVIÇO CASA DE PASSAGEM”

PROCESSO SELETIVO

A Associação PROREAVI “Serviço Casa de Passagem”, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 02.660.998/0001-86, qualifi cada 
como Organização da Sociedade Civil (OSC), sem fi ns lucrativos, que atua na área da Assistência Social, vem pelo presente tornar 
público que, esta realizando Processo Seletivo para contratação de 1 (um) cuidador (a) temporário pelo período de 30 (trinta) dias, 
podendo ser prorrogado, para cumprimento do Termo de Colaboração celebrado com município de Franca - SP, de acordo com a 
Lei 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. 
A presidente Senhora Thalita Giseli Justino Mendonça torna público que estará aberto de 16/03/2022 a 17/03/2022 os recebimentos 

Art. 1º. Fica concedido para o servidor Paulo Henrique de Faria Pereira, Analista Legislativo, o pagamento de 1/3 (um terço) de suas 
férias em abono pecuniário, referente ao período aquisitivo de 19/02/2021 a 18/02/2022, nos termos da legislação vigente.

Art. 2º. Ficam concedidos para o servidor Paulo Henrique de Faria Pereira, Analista Legislativo, 20 (vinte) dias de férias regulamentares, 
de 07 a 26 de abril de 2022, referente ao período aquisitivo de 19/02/2021 a 18/02/2022.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Câmara Municipal de Franca, em 11  de março de 2022.
VEREADOR CLAUDINEI DA ROCHA

Presidente
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dos currículos serão exclusivamente por e-mail: coordenacaocp@proreavi.org.  O processo seletivo dar-se á em conformidade 
com a legislação em vigor, cuja organização, análise e avaliação fi carão a cargo da própria Instituição. O presente edital destina-se 
ao preenchimento da seguinte vaga: 1 (um)  Cuidador (a) temporário pelo período de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado.  O 
candidato (a) contratado (a) deverá prestar serviço dentro do horário estabelecido pela administração da instituição contratante. 

Franca, 16 de Março de 2022.
Thalita Giseli Justino Mendonça

Presidente Associação PROREAVI
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