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ATOS OFICIAIS

GABINETE

PORTARIA Nº 051, 
DE 19 DE MARÇO 

DE 2015.
Designa o servidor municipal Guilherme Meti-
dieri Corrêa, para exercer as funções de Cargo 
em Comissão, em substituição, junto a Secre-

taria de Saúde.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, Prefeito 
Municipal de Franca, Estado de São Paulo, no 
exercício de suas atribuições legais e conside-

rando o constante da solicitação da Secretaria 
de Saúde,

R E S O L V E
Art. 1º - Fica DESIGNADO para exercer as 
funções do Cargo em Comissão de Gerente do 
Serviço de Controle Orçamentário e Financei-
ro, junto à Secretaria de Saúde, em substitui-
ção a titular do cargo, Sandra Regina Vilela, 
durante suas férias regulamentares, no período 
compreendido de 30 de março a 18 de abril de 
2015, o servidor municipal GUILHERME METI-
DIERI CORRÊA.
Art. 2º - O presente ato é efetivado em conformi-
dade com a legislação vigente.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Franca, aos 19 de 
março de 2015.

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA
PREFEITO

CÂMARA

ATO DA PRESIDÊNCIA 
N.º 05, de17 de MARÇO 

de 2015.

Dispõe sobre o adiantamento de diárias e 
numerários aos servidores e vereadores da 
Câmara Municipal de Franca, alterando os 
dispositivos que especiica.
MARCO ANTÔNIO GARCIA, Presidente da 
Câmara Municipal de Franca, no uso de suas 
atribuições legais e privativas, estabelecidas 
no artigo 27, §3º, inciso I, alíneas “a” e “e”, do 
Regimento Interno (Resolução n.º 302/2005), 
e;

Considerando a necessidade de melhor 
regulamentar o adiantamento de diárias e 
numerários aos servidores e vereadores, de 
modo a tornar mais dinâmico o serviço da 
Tesouraria e o processo de adiantamento, 
e para deinir com maior precisão a 
responsabilidade dos beneiciários das 
importâncias adiantadas;
Considerando o debate travado nos autos 
do Procedimento Interno n.º 31/2014, cuja 
conclusão foi pela expedição do presente 
Ato;

Baixa o seguinte:
ATO DA PRESIDÊNCIA

Art. 1º. O art. 6º, do Ato da Presidência n.º 
01, de 16 de janeiro de 2013, passa a vigorar 
com a seguinte redação:
Art. 6º. O servidor designado como Tesoureiro 

será responsável pelo adiantamento dos 

valores referentes a diárias e numerários de 

vereadores e por sua prestação de contas, 

sem prejuízo, contudo, da responsabilidade 

dos beneiciários das diárias e numerários 
por sua correta utilização, tudo nos termos da 

Lei Municipal n.º 7.471/2010.

§1º. A Tesouraria fará a transferência do valor 
correspondente ao adiantamento direto da 
conta bancária própria da Câmara para a 
conta bancária do beneiciário, sem qualquer 
intermediação de terceiros;

§2º. Em respeito ao art. 35, da Lei Municipal 
n.º 7.471/2010, não poderão ser concedidas 
aos servidores, mensalmente, diárias 

superiores à metade de seus vencimentos;

§3º. A referência a ser adotada para o 
cumprimento do quanto disposto pelo 
parágrafo anterior serão os vencimentos 

do servidor relativos ao mês imediatamente 

anterior ao adiantamento.

Art.2º. Dê-se ciência deste Ato ao 
Departamento Financeiro, e este, a todos os 
vereadores e servidores.
Art. 3º. Este Ato entra em vigor nesta data, 
revogadas as disposições em contrário, 
especialmente o Ato da Presidência n.º 01, de 
09 de janeiro de 2009, e o art. 5º, do Ato da 
Presidência n.º 02, de 07 de março de 2013.

Câmara Municipal de Franca, 17 de março 
de 2015.

Ver. Marco Antônio Garcia
Presidente

EMDEF
EMPRESA MUNICIPAL PARA

O DESENVOLVIMENTO DE FRANCA

ADITIVO DE CONTRATO 
1º REALINHAMENTO

PROC. ADM. nº. 032/14, PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 016/14. Objeto: 
Fornecimento óleo diesel tipo “S-10” e óleo 
diesel tipo “S-500”, posto bomba. EMPRESA: 
AUTO POSTO DISTRITO BEIRA RIO LTDA. 

Ficam realinhados os preços do óleo diesel 
tipo “S-500” para o valor de R$ 2,6532 (dois 
reais, seis mil e quinhentos e trinta e dois 
milésimos de real) e óleo diesel tipo “S-10” 

para o valor de R$ 2,8026 (dois reais, oito mil 
e vinte seis milésimos de real), produtos do 
contrato original, celebrado em 25/11/2014. 
Franca, 20 de março de 2015. Júlio César 
Spereta. Presidente da COPEL – EMDEF.  
Publicação da EMDEF. Preço: R$..., § 3º do 
art. 86 da LOMF

FINANÇAS

PREFEITURA DE FRANCA
AVISOS DE LICITAÇÃO
Proc. nº 8033/15 – Pregão nº 041/15 – 
Aquisição de desinfetante em tabletes. O 
credenciamento e a entrega dos envelopes 
contendo a proposta e habilitação será na 
Divisão de Compras e Licitações, situada na 
Rua Frederico Moura, 1517 – Térreo do Prédio 
da Secretaria de Finanças – sala 3 – Cidade 
Nova, até às 9h30 do dia 06 de abril de 2015, 
onde ocorrerá o processamento do Pregão. 
Proc. nº 35417/14 – Pregão nº 042/15 – 
Serviços de cobertura securitária de prédios 
públicos. O credenciamento e a entrega dos 
envelopes contendo a proposta e habilitação 
será na Divisão de Compras e Licitações, 
situada na Rua Frederico Moura, 1517 – 
Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças 
– sala 3 – Cidade Nova, até às 14h30 do 
dia 06 de abril de 2015, onde ocorrerá o 
processamento do Pregão. 
Proc. nº 5566/15 – Pregão nº 043/15 – Serviços 
de limpeza e higienização de reservatórios 
e caixas d’água. O credenciamento e a 
entrega dos envelopes contendo a proposta 
e habilitação será na Divisão de Compras e 
Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 
1517 – Térreo do Prédio da Secretaria de 
Finanças – sala 3 – Cidade Nova, até às 9h30 
do dia 07 de abril de 2015, onde ocorrerá o 
processamento do Pregão. 
Proc. nº 8037/15 – Pregão nº 044/15 – Serviços 
de manutenção corretiva em equipamentos 
de conservação de praças e jardins. O 
credenciamento e a entrega dos envelopes 
contendo a proposta e habilitação será na 
Divisão de Compras e Licitações, situada na 
Rua Frederico Moura, 1517 – Térreo do Prédio 
da Secretaria de Finanças – sala 3 – Cidade 
Nova, até às 14h30 do dia 07 de abril de 2015, 
onde ocorrerá o processamento do Pregão. 
Proc. nº 8290/15 – Pregão nº 045/15 

Este é um programa 
que está melhorando a 
limpeza das ruas, pra-
ças e áreas públicas. 
Além dos mutirões 
mensais de limpeza, 
o Cidade Limpa conta 
com o reforço de mo-
dernos equipamentos, 
entre eles caminhão-
-varredeira mecânica, 
máquinas de cortar o 
mato e de pintura de 
guias. Ajude nessa 
conservação, ligando 
no tel. 3711-9574.

Cidade Limpa

Disque Dengue

Combater os focos do 
mosquito da dengue é 
dever de todos. Ajude 
sua cidade nessa luta 
que é permanente, eli-
minando vasilhas com 
água parada e fazen-

do limpezas periódi-
cas nas calhas e nos 
quintais. Mantenha a 
caixa de água sempre 
fechada. Em caso de 
suspeitas avise a Vig-

ilância Sanitária, tel. 
3711-9408.

Procure a Escola Muni-

cipal Proissionalizante 
e o programa Caminho 

para o Emprego. São 

oferecidos cursos di-

versos e gratuitos de 

qualiicação proissio-

nal para pessoas de to-

das as idades. Informe-

-se no tel. 3724-7417.

Quer melhorar

de salário?

– Aquisição de tubos para esgoto. O 
credenciamento e a entrega dos envelopes 
contendo a proposta e habilitação será na 
Divisão de Compras e Licitações, situada na 
Rua Frederico Moura, 1517 – Térreo do Prédio 
da Secretaria de Finanças – sala 3 – Cidade 
Nova, até às 9h30 do dia 08 de abril de 2015, 
onde ocorrerá o processamento do Pregão. 
Proc. nº 20963/14 – Pregão nº 046/15 – 
Aquisição de gaiolas, viveiros suspensos e 
acessórios para aviários. O credenciamento e 
a entrega dos envelopes contendo a proposta 
e habilitação será na Divisão de Compras e 
Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 
1517 – Térreo do Prédio da Secretaria de 
Finanças – sala 3 – Cidade Nova, até às 
14h30 do dia 08 de abril de 2015, onde 
ocorrerá o processamento do Pregão. 
Proc. nº 6573/15 – Concorrência nº 050/15 
– Aquisição de curativos. Os envelopes I) 
Documentação e II) Proposta de Preço, 
deverão ser entregues na Divisão de 
Compras e Licitações, situada na Rua 
Frederico Moura, 1517 – Térreo do Prédio 
da Secretaria de Finanças – sala 3 – Cidade 
Nova, até às 14h00 do dia 27 de abril de 2015 
a abertura dar-se-á no mesmo dia e local às 
14h30.
Proc. nº 6578/15 – Concorrência nº 051/15 
– Aquisição de cestos de lixo. Os envelopes 
I) Documentação e II) Proposta de Preço, 
deverão ser entregues na Divisão de Compras 
e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 
1517 – Térreo do Prédio da Secretaria de 
Finanças – sala 3 – Cidade Nova, até às 9h00 
do dia 28 de abril de 2015 a abertura dar-se-á 
no mesmo dia e local às 9h30.
Proc. nº 6882/15 – Concorrência nº 052/15 
– Aquisição de material impresso. Os 
envelopes I) Documentação e II) Proposta 
de Preço, deverão ser entregues na Divisão 
de Compras e Licitações, situada na Rua 
Frederico Moura, 1517 – Térreo do Prédio 
da Secretaria de Finanças – sala 3 – Cidade 
Nova, até às 14h00 do dia 28 de abril de 2015 
a abertura dar-se-á no mesmo dia e local às 
14h30.
Proc. nº 8032/15 – Concorrência nº 053/15 
– Aquisição de iltros diversos destinados 
a manutenção da frota municipal. Os 
envelopes I) Documentação e II) Proposta 
de Preço, deverão ser entregues na Divisão 
de Compras e Licitações, situada na Rua 
Frederico Moura, 1517 – Térreo do Prédio 
da Secretaria de Finanças – sala 3 – Cidade 
Nova, até às 9h00 do dia 29 de abril de 2015 
a abertura dar-se-á no mesmo dia e local às 
9h30.
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HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Proc. nº 48677/14 – Concorrência nº 
014/15 – Aquisição de insumos agricolas. 
O Sr. Presidente da Comissão Permanente 
de Licitações torna público que icam 
HOMOLOGADAS e ADJUDICADAS as 
propostas das empresas Cal Vicente Nutrição 
Animal, itens 4, 8, 10, 14 ao 17; Cat Comercial 
Agro Técnica Ltda, 3, 5 ao 7, 9, 11 ao 13; 
Fernando Bacchin Agropecuaria Ltda EPP, 
1, 2.
Proc. nº 53688/14 – Concorrência nº 
19/15 – Reagentes para hematologia (com 
cessão de aparelho novo em regime de 
comodato). O Sr. Presidente da Comissão 
Permanente de Licitações torna público 
que ica HOMOLOGADA e ADJUDICADA 
a proposta da empresa Aimara Comercio e 
Representações Ltda, item 1.
EXTRATO DE CONTRATO
Proc. nº 2605/15 - Concorrência nº 026/15 
- Contratação de empresa especializada 
na organização, produção, realização, 
administração e logística de eventos visando 
a cessão onerosa de área determinada do 
Parque Fernando Costa para a realização 
de shows artísticos durante a realização da 
46ª Exposição Agropecuária de Franca – 
EXPOAGRO, a ser realizada no período de 
22 a 31 de maio de 2015. Contratada: Margen 
Produções e Estruturas Ltda, R$ 457.000,00 
(quatrocentos e cinquenta e sete mil reais).
Franca, 20 de março de 2015. 
Marcelo Henrique Nascimento
Presidente da Comissão Permanente de 
Licitações/Pregoeiro     
Lei Complementar 233/13, Art. 2º, § 2º


