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JUSTIFICATIVA SOBRE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Trata-se de processo de inexigibilidade de chamamento público, considerando Lei
n° 9.086, de 28 de outubro de 2021, que autoriza o Poder Executivo, através da Fundação
Esporte, Arte e Cultura - FEAC, celebrar Termo de Fomento com a Associação do Comércio e
Indústria de Franca - ACIF, tendo por objeto repasse financeiro para a realização do Projeto Natal
Iluminado 2021, no valor total de até R$ 960.000,00 {novecentos e sessenta mil reais).

Através do projeto, objetiva-se encantar e manter a magia do Natal, estimular o
turismo regional, o fomento ao comércio e oportunidades de negócios no Município de Franca,
contribuindo também para o resgate social da comunidade, melhorando a autoestima e
plantando uma semente para um novo tempo, a partir de 2022.

O projeto em questão tem por objetivo especifico realizar e executar o projeto
Natal Iluminado 2021, que prevê a decoração e iluminação natalina em diversas áreas públicas
do Municipio de Franca, assegurando acessibilidade a todos, e, fomentar o turismo e o comércio
local por meio da decoração natalina e das Ações de Nata! ACIF, impactando a comunidade de
Franca e região.

Este, visa impactar um público de aproximadamente 500 mil pessoas.

Conforme detalhado no Plano de Trabalho, a Associação do Comércio e Indústria
de Franca - ACIF possui capacidade técnica e operacional para realização das atividades
pretendidas, pois realiza eventos com esses objetivos há mais de 20 anos.

Complementa ainda, que as ações previstas contemplam;

Evento 1 - Execução do projeto de decoração e iluminação Natal Iluminado
2021em diversas áreas públicas e corredores comerciais do município.

Evento 2 - Ações de Nata! ACIF (Chegada do Papai Noel; Casinha do Papai Noeí
fixa e itinerante).

Pela Entidade fora apresentada Plano de Trabalho e todos os documentos
exigidos pela Lei 13.019/2014, para a comprovação de sua habilitação jurídica, econõmico-
financeira e regularidade fiscal.

A Lei Federal 13.019 de 31 de julho de 2014, em seu artigo 31, inciso II, refere-se
á possibilidade de Inexigibilidade do chamamento público, estabelecendo:

Art. 31. Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de Inviabilidade
de competição entre as organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular
do objeto da parceria ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade
específica, especialmente quando;

I - o objeto da parceria constituir incumbência prevista em acordo, ato ou compromisso
internacional, no qual sejam indicadas as instituições que utilizarão os recursos;

II - a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade civil que esteja
autorizada em lei na qual seja Identificada expressamente a entidade beneficiária,
inclusive quando se tratar da subvenção prevista no inciso I do § 3® do art. 12 da Lei n®
4.320, de 17 de março de 1964, observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar
n® 101, de 4 de maio de 2000.

Avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 550 - 4® andar - Pq. Franca! - Franca/SP - CEP: 14.403-125
Telefone: (16) 3711-9350 / E-mail: feacfranca@franca.sp.gov.br / Site: www.feacfranca.sp.gov.br
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Verifica-se que o presente processo se enquadra na inviabilidade de competição,

por conseguinte de chamamento, uma vez que, muito embora houve possibilidade de
competição, passa a ser inexigível na medida em que o recurso foi destinado especificamente a
Associação do Comércio e Indústria de Franca -ACIF.

A exposição acima permite nitidamente a conclusão pela inexigibiiidade de
chamamento uma vez que a ACIF foi escolhida por destinação e por todo o exposto, pode-se
verificar o cumprimento às exigências legais quanto à inexigibiiidade de chamamento público.

Franca/SP, 12 de novembro de 2021

Santiago Caetano

Diretor Presidente da Fundação Esporte, Arte e Cultura

Avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 550 - 4^ andar - Pq. Francal - Franca/SP - CEP: 14.403-125
Telefone: (16) 3711-9350 / E-mail: feacfranca@franca.sp.gov.br / Site: www.feacfranca.sp.gov.br
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ANEXO II

PLANO DE TRABALHO

I-IDENTIFICAÇÃO

Serviço: NATAL ILUMINADO 2021

Período de Execução - Início: Setembro 2021 Término: Janeiro 2022

II"IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE/EXECUTOR

Instituição Proponente: Associação do Comércio e Indústria de Franca CNPJ: 47.985.577/0001-63
Endereço: Rua Voluntários de Franca, 1511

Cidade: Franca UF:SP CEP: 14440-490 DDD/F0NE:(16) 3711-1725
Endereço Eletrônico: marketing@acifranca.com.br

Conta Corrente: 500.846-8 Banco: Brasil (01) Agência:6520-x Praça de Pagamento: Franca

IDENTIFICAÇÃO DO PRESIDENTE

Nome do Responsável Legal: Tarciso Bôtto

Carteira de Identidade/Órgão Expedidor:
8.449.614

Cargo: Presidente

CPF:052.131.828-95

Função: Presidente

Qualificação Completa: Brasileiro, natural de Franca - SP, casado e empresário
Endereço: Rua Carlos Roberto Batiston, 2100, Franca SP-tel: (16) 3711-1702

III - ANÁLISE DE CONTEXTO E JUSTIFICATIVA:

O município de Franca atingiu a casa dos 355.901 habitantes, dos quais 98,42% residem no setor

urbano e 1,58% apenas localizava-se na área rural, evidenciando deste modo à altíssima taxa de

urbanização do município (Fonte: IBGE 2010). A população economicamente ativa (PEA) constitui uma

média de 48%, do total da população, sendo que a faixa etária predominante é a de 20 a 49 anos,

representando 47% da PEA, com PIB per capita de R$ 29.558,00 e 2,2 de salários mínimos/média

mensal dos trabalhadores formais (Fonte: Fundação Seade). O IDH - índice de Desenvolvimento

Humano do município de Franca é de 0,780 (Último censo realizado 2010), porém há indícios de

melhora nos últimos 10 anos.

O índice de Cidade Empreendedora da Endeavor avaliou 7 determinantes para classificar as 100

cidades mais populosas do Brasil, com essa pesquisa pode-se identificar as cidades que mais

favorecem o empreendedorismo local. Franca se destacou ficando na posição 27 entre as 100 cidades

avaliadas, acima de 18 capitais e multas cidades de mesmo porte e com características semelhantes.

Foram avaliados 7 quesitos que determinaram os resultados de cada município, Ambiente Regulatório,

Infraestrutura, Mercado, Acesso a Capital, Inovação, Capital Humano e Cultura Empreendedora.

Franca se destacou acima da maioria das cidades no quesito Infraestrutura, no qual ficou em 5^

colocada nesse determinante que avaliou os itens de Conectividade via rodovias, número de

decolagens por ano (estrutura aeroportuária), distância ao porto mais próximo, acesso à internet

rápida, preço médio do m^ custo da energia elétrica e taxa de homicídios.

Franca sedia a 14^ Região Administrativa do Estado, além disto, é centro de atração econômica

de vários municípios de Minas Gerais. Na região de Franca, a maioria dos municípios tem como base

econômica atividades agrícolas. Franca tem sua principal atividade industrial centralizada na atividade

coureiro-calçadista, mas também possui 294 indústrias de confecções, as quais empregam mais de

1020 trabalhadores em empresas de micro e pequeno porte (Fonte: CAGED 06/2018).

Todos os anos, as cidades se enfeitam para celebrar uma das datas mais festejadas no mundo, o

Natal, mobilizando adultos e crianças e dando uma nova motivação aos seus moradores, despertando

recebido em
J

Rua Voluntárío&4a-pr
o do Comércio e indústria de Franca

ntro - Franca /SP - Fone: 16 3711-1765 ■ CNPJ 47.985.577/0001-63



ACIF

emoções mágicas de entusiasmo da infância. As fachadas e vitrines se cobrem de enfeites natalinos e

luzes com o objetivo de encantar consumidores e atraí-los para dentro de seus estabelecimentos.

A parceria da ACIF com o Município de Franca na realização do NATAL ILUMINADO é antiga e

tem rendido bons frutos ao longo dos anos. Milhões de luzes e leds são colocadas nos principais

corredores comerciais de cada uma das regiões Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro de Franca, além do

prédio do antigo Colégio Champagnat.

Pandemia da Covid 19 provocou efeitos sanitários, sociais, econômicos e de saúde. Toda a

população sentiu os impactos da pandemia. Atualmente, Franca Já aplicou 381 mil doses de vacina

contra a Covid. Com a população sendo imunizada, os índices de internação hospitalar seguem em

queda.

Tendo em vista a orientação do Governo do Estado de São Paulo para a liberação de eventos, a

partir de 1° de novembro, é necessária a construção de alternativas que contribuam para o resgate

social, econômico e emocional da sociedade em função dos efeitos da pandemia da Covid 19, sentidos

desde março de 2020. Diante disto, propõe-se um Natal Iluminado diferente e revigorado em 2021,

para que seja marcada a "esperança" para um novo tempo e que una a comunidade para vencer os

desafios de futuro impostos pela pandemia. É, sem dúvida, o "NATAL DA ESPERANÇA".

A realização dos eventos do Natal Iluminado em 2021, remodelado como "NATAL DA

ESPERANÇA" está prevista para o período de 15 de novembro à 06 de janeiro.

IV-OBJETIVOS:

Objetivo Geral:

Encantar e manter a magia do Natal, estimular o turismo regional, o fomento ao comércio e

oportunidades de negócios no Município de Franca, contribuindo também para o resgate social da

comunidade, melhorando a autoestima e plantando uma semente para um novo tempo, a partir de

2022.

Objetivos Específicos:

- Realizar e executar o projeto NATAL DA ESPERANÇA {Natal Iluminado), que prevê a decoração e

iluminação natalina em diversas áreas públicas do Município de Franca, assegurando acessibilidade a

todos.

- Fomentar o turismo e o comércio local por meio da decoração natalina e das Ações de Natal ACIF,

impactando a comunidade de Franca e região.

V - META:

Espera-se impactar um público de aproximadamente 500 mil pessoas.

VI-PUBLICO ALVO:

Fomento de Micro e pequenas empresas e população em geral.

VII - METODOLOGIA - ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

A Associação do Comércio e Indústria de Franca - ACIF possui capacidade técnica e operacional

para realização das atividades pretendidas, pois realiza eventos com esses objetivos há mais de 20

anos. Possui em seu quadro de funcionários, pessoas designadas para realizar o acompanhamento

Associação do Comércio e Indústria de Franca
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específico das ações. As demais necessidades do evento serão atendidas através de contratação de

serviços de terceiros.

As ações previstas contemplam:

Evento 1 - Execução do projeto de decoração e iluminação NATAL DA ESPERANÇA / NATAL

ILUMINADO 2021 em diversas áreas públicas e corredores comerciais do município

Evento 2 - Ações de Natal ACIF

1- Chegada do Papai Noel

2- Casinha do Papai Noel fixa e itinerante

Descrição:

0 Evento 1, que contempla o projeto de decoração e iluminação Natal Iluminado 2021, deverá

ser entregue à população no dia 15 de novembro, onde serão acionadas as suas luzes. Sua instalação

está prevista para iniciar 40 dias antes desta data.

Para esse projeto são propostos os seguintes serviços: instalação de árvores artificiais

decorativas em formato de pinheiro; Instalação de cordões LED em árvores naturais; instalações de

snowfall (pingos de luz LED) em árvores naturais, decoração com cordões LED e mangueiras em

fachadas e outros monumentos. Todos os serviços contemplam o fornecimento de materiais

necessários para decoração e instalação das decorações conforme descrições, fornecimento de mão

de obra especializada e equipamentos para instalação, manutenção e retiradas das iluminações no

término do período.

Locais que serão contemplados no projeto de decoração e iluminação:

Região Centro

Praça da Catedral (Praça da Paz e Praça da Concha Acústica): 30 árvores naturais e

01 árvore artificial decorativa

Praça Barão: 15 árvores naturais

Catedral: 30 coqueiros

Praça Carlos Pacheco: 15 árvores naturais

Colégio Champagnat: árvores naturais e decoração da fachada histórica

Região Norte

Av. Abraão Brickman (Caixa d'água SABESP): 01 árvore artificial decorativa

Região Sul

Av. Miguel Sábio de Melo (rotatória Savegnago): 07 árvores naturais e 01 árvore artificial

decorativa

Região Leste

Praça das Bandeiras: 15 árvores naturais e 01 árvore artificial decorativa

Região Oeste

Praça Sabino Loureiro: 17 árvores naturais e decoração do Coreto

O Evento 2, que contempla as Ações de Natal realizadas pela ACIF, terá a Chegada do Papai

Noel abrindo as atividades também no dia 15 de novembro. Este evento será realizado em diversos

Associação do Comércio e Indústria de Franca
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locais e próximos aos descritos no Evento 1, como forma de criar conexão com os elementos

decorativos e para não gerarmos aglomeração em um único local, seguindo todos os protocolos de

distanciamento social, uso de máscaras e álcool em gel.

A partir dessa data de abertura das ações, a Casinha do Papai Noel funcionará em endereço fixo

na sede da ACIF, até o dia 24 de dezembro, recebendo a visita da população. Durante esse mesmo

período, um veículo personalizado, com a presença do Papai Noel, fará visitas nos bairros e regiões

comerciais de toda a cidade. Essa programação será realizada em parceria com empresários

associados, contando com divulgação em mídia digital, para maior alcance e custo-benefício.

VIII - SISTEMA DE AVALIAÇAO:

Apresentação de material utilizado para divulgação do evento, registros do evento e repercussão na

mídia.

IX - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (planejamento das atividades) - ANEXO

X - CUSTO FINANCEIRO DO SERVIÇO - ANEXO II

XI - SÍNTESE DO CRONOGRAMA FINANCEIRO DO SERVIÇO - ANEXO III

XII - RECEITAS - ANEXO IV

XIII - PLANO DE APLICAÇAO DOS RECURSOS MUNICIPAIS - ANEXO V

EVENTO 1 - NATAL ILUMINADO 2021 OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

instalação da decoração e iluminação X

Entrega da decoração e iluminação X

Realização do evento X X

EVENTO 2 - AÇÕES DE NATAL ACIF OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

Contratação de equipe de trabalho para os eventos X

Contratação de infraestrutura para os eventos X

Realização dos eventos X X

X

Associação do Comércio e Indústria de Franca
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ÃNÉXÕ II - CUSTO FINANCEIRO DÓ SERVIÇO (CONTRAPARTIDA E COFINANCIAMENTO) :

SERVIÇOS DE TERCEIROS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO

Especificação Quantidade Valor total

EVENTO 1 - NATAL ILUMINADO 2021

Mão de obra para instalação da decoração 8 locais 265.000,00

Cordões de 200 LED fixo, branco frio, 220V,

plug macho/fêmea
14.750 unidades 382.025,00

Estruturas metálicas - árvores decorativas 5 unidades 140.900,00

Snow falls lOOcm LED, branco frio, bivolt 1.000 unidades 21.000,00

Mangueira de LED 2 fios, branco frio, 127V 2.000 metros 11.000,00

Cascata de LED fixo, branco frio, plug
200 unidades 19.800,00

macho/fêmea, 127V

Cordão paralelo 2x4mm, marrom 8.000 metros 66.480,00

Cordão paralelo 2x1,Smm, marrom 11.000 metros 40.920,00

Cabo triplex lOmm 2F+N 330 metros 1.353,00

Fita isolante 600 unidades 4.797,00

Abraçadeira de nyton 20.000 unidades 3.842,00

Arame Galvanizado 100 quilos 2.008,00

Pistola e bastão cola quente
6 pistolas, 150

unidades bastão
600,00

Conector de perfuração 30 unidades 248,70

EVENTO 2 - AÇÕES DE NATAL ACIF

Chegada do Papai Noel 50.000,00

Casinha Papai Noe! fixa 110.000,00

Casinha Papai Noel itinerante 100.000,00

TOTAL 1.219.973,70

ANEXO ill - SÍNTESE DO CRONOGRAMA FINANCEIRO DO SERVK

Especificação OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

EVENTO 1 - NATAL ILUMINADO 2021

Mão de obra para instalação da decoração 88.000,00 88.000,00 89.000,00

Cordões de 200 LED fixo, branco frio, 220V,

plug macho/fêmea
191.012,50 191.012,50

Estruturas metálicas - árvores decorativas 140.900,00

Snow falls lOOcm LED, branco frio, bivolt 21.000,00

Mangueira de LED 2 fios, branco frio, 127V 11.000,00

Associação do Comércio e Indústria de Franca
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Cascata de LED fixo, branco frio, plug

macho/fêmea, 127V
19.800,00

Cordão paralelo 2x4mm, marrom 66.480,00

Cordão paralelo 2xl,5mm, marrom 40.920,00

Cabo triplex lOmm 2F+N 1.353,00

Fita isolante 4.797,00

Abraçadeira de nylon 3.842,00

Arame Galvanizado 2.008,00

Pistola e bastão cola quente 600,00

Conector de perfuração 248,70

EVENTO 2 - AÇÕES DE NATAL ACIF

Chegada do Papai Noel 25.000,00 25.000,00

Casinha Papai Noel fixa 55.000,00 55.000,00

Casinha Papai Noel itinerante 50.000,00 50.000,00

Subtotal 591.961,20 409.012,50 219.000,00

TOTAL 1.219.973,70

ANEXO IV-RECEITAS

ORIGEM
ANUAL R$

TOTAL DO PROJETO

Prefeitura Municipal de Franca R$ 959.973,70

Contrapartida ACIF R$ 260.000,00

TOTAL R$ 1.219.973,70

ANEXO V - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RE(:uRsos "í

CUSTEIO ORIGEM

Especificação Valor total PMF ACIF

EVENTO 1 - NATAL ILUMINADO 2021

Mão de obra para instalação da decoração 265.000,00 265.000,00

Cordões de 200 LED fixo, branco frio, 220V,

plug macho/fêmea
382.025,00 382.025,00

Estruturas metálicas - árvores decorativas 140.900,00 140.900,00

Snow falls lOOcm LED, branco frio, blvolt 21.000,00 21.000,00

Mangueira de LED 2 fios, branco frio, 127V 11.000,00 11.000,00

Cascata de LED fixo, branco frio, plug 19.800,00 19.800,00

Associação do Comércio e Indústria de Franca
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macho/fêmea, 127V

Cordão paralelo 2x4mm, marrom 66.480,00 66.480,00

Cordão paralelo 2x1,5mm, marrom 40.920,00 40.920,00

Cabo triplex lOmm 2F+N 1.353,00 1.353,00

Fita isolante 4.797,00 4.797,00

Abraçadeira de nylon 3.842,00 3.842,00

Arame Galvanizado 2.008,00 2.008,00

Pistola e bastão cola quente 600,00 600,00

Conector de perfuração 248,70 248,70

EVENTO 2 - AÇÕES DE NATAL ACIF

Chegada do Papai Noel 50.000,00 50.000,00

Casinha Papai Noel fixa 110.000,00 110.000,00

Casinha Papai Noel itínerante 100.000,00 100.000,00

Subtotal 1.219.973,70 959.973,70 260.000,00

TOTAL 1.219.973,70

Franca, 10 de setembro de 2021.

Letusa Silva Sartori

Responsável Técnico

Tàrciso Bôtto

Presidente ACIF

Miteyr^antiagoCaetino
)\Ti\ot Presidente FEAC

Associação do Comércio e Indústria de Franca
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA

CNPJ: 47.985.577/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto â
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada á verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:40:49 do dia 06/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/03/2022.

Código de controle da certidão: 0A5F.D4E4.F534.090D
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



k PREFEITURA DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

certidão negativa de Débitos geral

Contribuinte: ACIF- ASSOCIACAO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA

CNPJ: 47985577000163

inscrição Municipal 13261

Endereço: RUA VOLUNTÁRIOS DA FRANCA,1511,CENTRO

Data da Constituição: 01/10/1986

Atividade ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CLASSE

Situação Atual: Normal

Ressalvado o direito de o Município de Franca apurar débitos de responsabilidade do sujeito
passivo acima identificado, certificamos que não constam débitos declarados ou apurados em
seu nome nos sistemas dos Cadastros Fiscais e da Dívida Ativa do

Interessado: ANA JÚLIA COELHO FERRARO

Certidão número: 93830,emitida em 08/11/2021 às 14:58:08 horas

Validade: 30 dias

Código de validação: 1170920584

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autencidade na Internet, no
endereço: http://www.franca.sp.gov.br/validacaocertidao

•t
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Dúvidas? Entre em contato conosco pelo e-mail certidaotributos@franca.sp.gov.br
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da

Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base; 47.985.577

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabiiidade do interessado(a)

.  ' ̂-40/ > I ;

(C

Certidão n® 32415223

Data e hora da emissão 08/11/2021 14:59:48

30 (TRINTA) dias, contados da emissão.
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE n° 2, de 9 de maio de 2013.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sitio
http://www.dmdaativa.pge.sp.gov.br

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA

CNPJ: 47.985.577/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto â
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional {PGFN),

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http;//rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:40:49 do dia 06/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/03/2022.

Código de controle da certidão: 0A5F.D4E4.F534.090D
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE
franca - ACIF

estatuto social
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Art 4® - O Associado será suspenso, por determinação da Diretoria Executiva:

I) pela falta de pagamento de 3 (três) mensalidades seguidas, até que se torne
quite com a tesouraria:
II) quando contrariar, pela sua conduta, as finalidades da ACIF. com exceção dos
casos de exclusão descritos no artigo 5®

Art 5° - O Associado será excluído, por determinação do Conselho de
Administração:

I) por motivo de falência, até sua reabilitação legal;
II) pela falta de pagamento de 5 (cinco) mensalidades seguidas;
III) quando, por palavras e atos, agir de forma ofensiva ao bom nome da ACIF. de
seus órgãos e de qualquer de seus membros, em razão de atos por estes
praticados no desempenho de suas funções;
IV) quando infringir gravemente este Estatuto, os regulamentos Internos e as
deliberações dos Órgãos de Administração.

§ 1® — O Associado excluído por falta de pagamento, conforme alínea "H", poderá
reingressar na ACIF após a negociação integral dos débitos que motivaram a
exclusão e desde que cumpridas as exigências para a admissão na forma prevista
no Capitulo II.

§ 2® - Da determinação de exclusão do Associado, com fundamento nas alíneas
"lir e "iV", caberá recurso, sem efeito suspensivo, ao Conselho Deliberativo, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis.

6® — O pedido de desligamento é faculdade do Associado e será comunicado á
ACIF, ressalvado o direito desta em cobrar eventuais débitos existentes, de que
natureza for. bem como efetivar as medidas necessárias para recebê-los,

capítulo V - DOS niRFITOS E DEVFRF.S DOS ASSOCIAnO.S

Art. 7® — São direitos dos Associados em pleno gozo de seus direitos;

I) participar das Assembléias Gerais e tomar parte nas suas discussões e
deliberações, observada a carência de 90 (noventa) dias da sua admissão no
quadro associativo;
II) votar e ser votado para todos os cargos e funções existentes, com
observância de todas as normas previstas neste Estatuto;
III) requerer, mediante justificativa assinada por pelo menos (1/5) um quinto dos
Associados, a convocação de Assembléia Geral Extraordinária;
IV) freqüentar a sede social e utilizar-se, nas condições e modos estipulados pelo
Conselho de Administração, de todos os serviços e benefícios mantidos pela ACIF;
V) recorrer, ao Conselho Deliberativo, de qualquer penalidade que lhe tenha sido
imposta, dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da respectiva ciência,
considerando-se interposto o recurso desde que protocolizado na Secretaria da
Presidência da ACIF;
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VI) propor ou sugerir, por escrito, aos Órgãos de Administração, qualquer medida
que julgar proveitosa para a ACIF e para os seus associados,
VII) reclamar, por escrito, ao Conselho de Administração, a tomada de
providências sobre irregularidades verificadas nos setores administrativos:
VIII) sugerir a admissão de associados, desde que satisfaçam as exigências deste
Estatuto:

Parágrafo único — Os direitos associativos são intransmissíveis.

Art 8® ~ São deveres dos Associados:

I) exercer cargos e comissões em virtude de eleição ou nomeação:
II) observar e respeitar este Estatuto, o(s) Regulamentos Interno(s). as
deliberações dos órgãos da administração, as sentenças arbitrais e judiciais, as
regras e/ou regulamentos de convênios/parcerias firmados com terceiros, inclusive
quanto ao pagamento e obrigações inerentes:
III) pagar pontualmente as suas contribuições e qualquer outro compromisso
assumido com a ACIF

CAPÍTULO VI - DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

Art 9® - A ACIF será administrada pelos seguintes órgãos:

I) Assembléia Geral;
II) Conselho Deliberativo;
III) Conselho de Administração:
IV) Conselho Fiscal;
V) Diretoria Executiva.

Art 10 - Todos os eleitos para os cargos dos Órgãos da Administração
desempenharão suas funções como pessoas físicas, sendo que o Associado
constituído como pessoa jurídica deve indicar o seu representante legal como
credenciado a disputar a eleição.

Art 11 - Perderá automaticamente o mandato o membro do Conselho Deliberativo,
do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal que, sem motivo justificado,
previamente comunicado às suas respectivas Presidências, deixar de comparecer
sucessivamente a duas reuniões, ordinárias ou extraordinárias.

Art. 12 - Os membros do Conselho Deliberativo, do Conselho de Administração e
do Conselho Fiscal poderão ter seus mandatos cassados em caso de procedimento
que contrarie os princípios, finalidades, decoro e interesses da ACIF.

§ 1" - A cassação dos membros do Conselho de Administração é de competência
do Conselho Deliberativo, reunido em convocação especifica, respeitado o
contraditório e a ampla defesa, mediante quórum mínimo de 2/3 (dois terços) dos
seus membros e com decisão de. pelo menos. 2/3 (dois terços) dos presentes.
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§ 2" - A cassação dos membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal é
de competência da Assembléia Geral, reunida em convocação especifica,
respeitado o contraditório e a ampla defesa, em primeira convocação com a
presença de um terço dos Associados e, em segunda convocação, meia hora após
a primeira, com qualquer número de Associados presentes, mediante aprovação de
no minimo 2/3 (dois terços) dos presentes.

Art 13 - Todos os Conselheiros terão direito a voto nos órgãos de que façam
parte, observadas as restrições previstas neste Estatuto. Em caso de empate na
votação, prevalecerá o voto do Presidente do respectivo órgão.

CAPÍTULO VII - DA ASSEMRI FIA rSFRAI

Art, 14 — A Assembléia Geral terá sempre plenos poderes e será constituída de
todos os associados no inteiro gozo de seus direitos sociais.

Art 15 - Compete privativamente à Assembléia Geral:

I) eleger os membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal;
II) alterar o Estatuto Social;
III) deliberar sobre a extinção da ACIF e a conseqüente destinação de seu
patrimônio.

Art 16 - A Assembléia Geral reunir-se-á:

I) ORDINARIAMENTE:
a) Na primeira quinzena do mês de abril, a cada quatro anos, para eleição e

^  posse dos membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal:
f  b) quando houver renúncia coletiva do Conselho Deliberativo, para a eleição do

novo Conselho Deliberativo, que completará o mandato vigente;
c) quando o Conselho Deliberativo estiver com menos de 25 (vinte e cinco)

membros e houver sido esgotado o quadro de suplentes para preenchimento da
vaga;

§ 1' - A Assembléia Geral Ordinária funcionará com qualquer número de
associados, mediante uma convocação com. no mínimo, dez dias de antecedência;

§ 2° - A Assembléia Geral Ordinária poderá discutir e votar matérias de interesse
geral desde que não impliquem na reforma do Estatuto, constando, na ordem do
dia. como "outros assuntos de interesse geral".

II) EXTRAORDINARIAMENTE:
a) quando especialmente convocada pelo Conselho de Administração ou pelo

Conselho Deliberativo, para discussão de assuntos cuja deliberação não esteja
prevista neste Estatuto;

b) a pedido do Conselho Fiscal, para dirimir dúvidas financeiras, em última
instância, uma vez esgotadas as possibilidades junto ao Conselho de
Administração e ao Conselho Deliberativo;
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c) sempre que necessário ou mediante convocação de. no mínimo, 1/5 (um
quinto) dos Associados, para apreciação de assunto especificado em edital de
convocação e que não tenha sido considerado pelo Conselho de Administração
e/ou pelo Conselho Deliberativo.

17 — A Assembléia Geral reunir-se-á quando:

I) nas hipóteses fixadas por este Estatuto Social;
II) convocada pelo Presidente do Conselho de Administração;
III) convocada pelo Presidente do Conselho Deliberativo;
IV) convocada mediante o número mínimo de 1/5 (um quinto) dos Associados para
a apreciação de assunto especificado no edital de convocação e que não tenha sido
considerado pelo Conselho Deliberativo ou pelo Conselho de Administração Neste
caso a própria Assembléia elegerá o seu Presidente;
V) convocadas mediante a totalidade dos membros, titulares e suplentes do
Conselho Fiscal:

§ 1 — A Assembléia ocorrerá, em primeira convocação, com a presença de um terço
dos Associados e, em segunda convocação, meia hora após a primeira, com
qualquer número de Associados presentes.

§ 2 — A aferição do quórum será feita pelo registro de associados existentes.

Art. 18 - A convocação da Assembléia Geral será feita por edital, publicado,
preferencialmente, em jornal/informativo local, em meio físico ou digital e afixado na
sede da ACIF, com antecedência mínima de 10 (dez) dias.

Art 19 - A mesa da Assembléia Geral será constituída por um Presidente e um
Secretário, escolhidos pelos presentes, após haver sido aberta pelo Presidente que
a convocou.

§ 1® - O Presidente assim escolhido declarará instalada a Assembléia Geral;

§ 2® - Nos dias de eleições deverão compor a mesa mais dois escrutinadores.
escolhidos pelo Presidente da Assembléia Geral, com a função de fiscalizar a
votação e apurar o resultado das eleições

Art. 20 - A Assembléia Geral poderá optar por votação nominal, secreta ou por
aclamação.

§ 1 - O processo de votação será determinado pela maioria dos associados
presentes e, em caso de empate, terá voto o Presidente da Assembléia Geral.

§ 2 - Os Associados constituídos como pessoas jurídicas exercerão o direito de
voto por intermédio de um de seus sócios ou representante legal, mediante
credenciamento prévio junto à Secretaria da Presidência da ACIF.

§ 3® - Não é permitido o voto por procuração ou por correspondência.

6
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Art. 21 As atas da Assembléia Geral serão lavradas pelo Secretário, em livro
próprio, em meio físico ou digital, e assinadas pelo Presidente.

Art. 22 - Os membros dos Órgãos de Administração não poderão votar em
assuntos que lhes digam respeito.

CAPÍTULO VIII - DO CONSELHO DELIBERATIVO

Art 23 - O Conselho Deliberativo é constituído de 31 (trinta e um) membros e 10
(dez) suplentes, representando proporcionalmente os setores empresariais
associados, todos eleitos pela Assembléia Geral

§ ̂ "" U® membros do Conselho Deliberativo deverão contar, no mínimo, com
quatro anos de efetividade no quadro social,

§ 2® - Os Conselheiros que assumirem cargos no Conselho de Administração,
respeitado o limite de 3 (três) membros, serão automaticamente licenciados do
Conselho Deliberativo durante o prazo em que exercerem esses cargos.

Art 24 - O Conselho Deliberativo terá os seguintes cargos: Presidente. Vice-
Presidente. Primeiro Secretário e Segundo Secretário.

Parágrafo único - O Presidente do Conselho Deliberativo será eleito na primeira
reunião, pelos seus pares, e escolherá o Vice-Presidente e os dois Secretários que
formarão a sua administração,

Art. 25 - O mandato do Conselho Deliberativo é de quatro anos, com direito a duas
reeleições consecutivas, sendo obrigatória a renovação de 1/3 (um terço), no
mínimo, de seu quadro.

Art. 26 - O Conselho Deliberativo representa a vontade dos associados da ACIF e
tem poder de decisão dentro da esfera de ação que lhe é conferida por este
Estatuto.

Parágrafo único - São privativas do Conselho Deliberativo e do Conselho de
Administração as decisões quanto ao posicionamento da ACIF referentes a fatos
novos de alta relevância económico-social junto aos Associados.

Art 27 - Compete ao Conselho Deliberativo:

I) eleger e empossar seu Presidente, permitida somente uma reeleição;
II) eleger e empossar o Conselho de Administração:
III) julgar as contas prestadas trimestralmente pelo Conselho de Administração
após exame e parecer do Conselho Fiscal;
IV) aprovar a contratação de Auditoria Externa;
V) aprovar até o dia vinte de dezembro a proposta do orçamento do ano social
seguinte, a ser apresentado pelo Conselho de Administração;
VI) convocar a Assembléia Geral;
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VII) aprovar, em primeira instância, qualquer alteração Estatutária;
VIII) julgar, em grau de recurso, os atos do Conselho de Administração;
IX) advertir, suspender e cassar membro(s) do Conselho de Administração que
afete(m) moral ou materialmente a ACIF:
X) advertir, suspender e propor a cassação, à Assembléia Geral, de membro(s) do
Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal que afete(m) moral ou materialmente a
ACIF:

XI) aprovar o valor das contribuições dos associados em suas respectivas
categorias, a ser proposto pelo Conselho de Administração;
XII) aprovar transações patrimoniais extraordinárias ao orçamento acima de cem
salários mínimos;
XIII) inquirir e sindicar o diretor e os gestores, conselheiros e membros do Conselho
Fiscal para apurar a veracidade de faltas e irregularidades de que venha a ter
conhecimento:
XIV) propor e aprovar a concessão de "Membro Honorário da ACIF"
XV) Aprovar, por solicitação do Conselho de Administração, eventual renúncia a direitos,
alienação, hipoteca, penhor, ou qualquer outra forma de ônus dos bens da ACIF;
XVI) deliberar, sobre os casos omissos neste Estatuto.

Art 28 - Por proposta de membro do Conselho Deliberativo e aprovação da
maioria de seus membros, em votação secreta, poderá ser conferido título de
Membro Honorário da ACIF" a pessoas de destaque na comunidade e/ou na
gestão da entidade.

§  - Tal homenagem somente será conferida a pessoas que não mais ocupem
quaisquer cargos na ACIF no momento da proposta.

§ 2' - O Presidente do Conselho Deliberativo e do Conselho de Administração
poderão convidar os Membros Honorários para opinarem sobre assuntos de
relevância reconhecida.

Art. 29 — O Conselho Deliberativo reunir-se-á, por convocação escrita de seu
Presidente (em meio físico ou digital), da qual constará a ordem do dia:

I) ORDINARIAMENTF-
a) anualmente, na segunda quinzena do mês de março, para apreciar e julgar

o relatório anual da ACIF. apresentado pelo Conselho de Administração;
b) bienalmente, eleger, na primeira quinzena do mês de abril, o Conselho de

Administração,
c) bienalmente, na segunda quinzena do mês de abril, para empossar o

Conselho de Administração;
d) bienalmente, na segunda quinzena do mês de abril para eleger e empossar

seu Presidente;

e) trimestralmente, para apreciação das demonstrações financeiras e parecer
do Conselho Fiscal;

f) eleger novos membros do Conselho de Administração, no intuito de
completar o mandato vigente, quando este se achar reduzido a 5 (cinco)
membros;

n) extraordinariamente
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sua competência"®

assunto's°de?nteíesseda°raf®"'® para tratar de

íl^iJlc~HrT^ reuniões ordinárias ou extraordinárias, que poderão ser
^adá cnnLih ^irtuai ou hibrida, a convocação deverá ser feita a
ou diartan r!rdíL«°"' ^ dias, por escrito (por meio físicoOU aigital), mediante comprovante de entrega.

^  Deliberativo só poderá reunir-se e deliberar com a presença deno mínimo, 1/3 (um terço) de seus membros.

dorvotoí Deiiberativo serão tomadas pela maioria simplesdos votos de seus membros presentes,

1k° Pd^^P^^adas as presenças dos conselheiros que se retiraremantes da deliberação do plenário 'cuídiem

Art 31 - Compete ao Presidente do Conselho Deliberativo:

®  i'®""'®®® do Conselho Deliberativo e abrir a AssembléiaGeral quando por ele convocada; "ssemoieia

Consirho^nJhf"'!'®' ® da competência do
Sa reunto ^ P®'®® demais membros em sua
III) rubricar os livros do Conselho e da Assembléia Geral'
IV) assinar, com o Secretário, a correspondência do Conselho'
V) convocar os suplentes do Conselho Deliberativo para o preenchimento de
vagas, quando houver necessidade; preencnimento de
VI) proferir voto de desempate.

r  Vice-Presidente do Conselho Deliberativo substituiro Presidente do Conselho Deliberativo em suas faltas ou impedimenr^
Art. 32 - Compete ao Primeiro Secretário:

I) lavrar as atas das reuniões doConselhc

CAPITULC) IX - PQ ÇQNSFl HO DE ADMlMi.<;TR^r^n

Do?9^fnõvtt^m,!lr'^ adn^inistrada por um Conselho de Administração constituídopor 9 (nove) membros eleitos pelo Conselho Deliberativo representando os setores
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empresarias da entidade.

§ 1® - Dentre os membros, obrigatoriamente deve haver um representante do
comércio, um da indústria e um do setor de serviços

§ 2® - O Conselho de Administração terá os seguintes cargos: um Presidente, um
Vice-Presidente e dois Secretários.

§ ̂ ~ Para os cargos de Presidente e de Vice-Presidente são exigidos, no mínimo,
cinco anos de efetivação associativa, além de ambos lerem participado
anteriormente como membro do Conselho Deliberativo, do Conselho de
Administração ou do Conselho Fiscal.

Art. 34-0 mandato dos membros do Conselho de Administração será de dois
anos. com direito a duas reeleições, sendo obrigatória a renovação de 1/3 (um
terço), no mínimo, de seu quadro.

Parágrafo único - O mandato do Presidente e de Vice-Presidente do Conselho de
Administração será de dois anos com direito a uma reeleição.

Art 35 - Compete ao Conselho de Administração:

I) decidir sobre a admissão, suspensão e exclusão de associados, nos termos
deste Estatuto;

II) submeter as propostas de alterações ou reformas estatutárias à deliberação do
Conselho Deliberativo:
III) contratar, empossar e demitir a Diretoria Executiva;
IV) definir a remuneração e avaliar o desempenho da Diretoria Executiva da
associação, aprovar o plano de cargos e salários.
V) julgar as contas prestadas mensalmente pela Diretoria Executiva;
VI) propor as contribuições dos Associados dentro das respectivas categorias,
para aprovação do Conselho Deliberativo;
VII) aprovar transações patrimoniais extraordinárias ao orçamento previamente
aprovado (até o limite de cem salários mínimos);
VIII)selecionar e contratar a auditoria externa, aprovada pelo Conselho Fiscal:
IX) definir metas anuais para que a Diretoria Executiva elabore o orçamento do
ano social seguinte;
X) analisar o orçamento do ano social seguinte;
XI) submeter ao Conselho Deliberativo a aprovação do orçamento do ano social
seguinte;
XII) deliberar a participação em outras entidades ou sociedade, desde que dentro
dos fins sociais da entidade e sem qualquer distribuição de lucro a quem quer que
seja. com critérios aprovados pelo Conselho Deliberativo, após proposta enviada
pela Diretoria Executiva.

XIII)assegurar o cumprimento dos fins sociais da associação e orientar o executivo
principal no sentido de garantir o cumprimento dos objetivos estratégicos alinhados
a essa finalidade;
XIV)definir os objetivos estratégicos alinhados à missão e às finalidades
institucionais;
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XV) orientar o processo sucessório dos executivos:
XVI) apoiar, supervisionar e julgar a Diretoria Executiva:
XVII) assegurar que seus recursos financeiros tenham o rendimento condizente
com perfil de risco adequado, que os recursos sejam gerenciados com eficiência,
monitorando a gestão patrimonial dos ativos da Associação e aprovando a proposta
orçamentária realizada pelos gestores;
XVIII)assegurar a existência de um sistema de governança atuante e a adoção das
melhores práticas disponíveis:
XIX) propor ao Conselho Deliberativo, eventual renúncia a direitos, alienação,
hipoteca, penhor, ou qualquer outra forma de ônus dos bens da ACIF:
XX) avaliar seu próprio desempenho, realizando, periodicamente, processo de
avaliação de funcionamento e de desempenho de seus integrantes.

Art. 36 — Compete ao Presidente do Conselho de Administração;

I) representar ou fazer-se representar, por meio de diretores especialmente
designados, nas solenidades para as quais a ACIF seja convidada a participar:
II) representar a ACIF, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, em todos os atos
em que ela tiver que se manifestar, podendo outorgar procuração, se julgar necessário
sempre com fim especifico:
III) autorizar, física ou eletronicamente, os pagamentos e assinar cheques e títulos
de crédito;
IV) autorizar expressamente, dada a conveniência e oportunidade, que o Diretor
Superintendente assine documentos exclusivamente relacionados aos serviços
prestados pela ACIF aos seus associados, tais como contratos, termos de parceria e
outros correlatos;
V) convocar e presidir as reuniões do Conselho de Administração;
VI) rubricar os livros do Conselho de Administração;
VII) assinar, com o Secretário, a correspondência do Conselho de Administração-
VIII) proferir voto de desempate. '

Parágrafo único - Compete ao Vice-Presidente do Conselho de Administração
substituir o Presidente do Conselho de Administração em suas faltas ou
impedimentos.

Art. 37 — Compete ao Primeiro e ao Segundo Secretários:

I) as atas das reuniões do Conselho de Administração;
II) dirigir, superintender e assinar com o Presidente a correspondência do
Conselho de Administração;
III) substituir o Vice-Presidente do Conselho em suas faltas ou impedimentos.

Parágrafo único - Compete ao Segundo Secretário auxiliar o primeiro Secretário
em suas tarefas e substitui-lo em suas faltas ou impedimentos.

Art. 38 - Na ausência, impedimento ou vacância do Presidente do Conselho de
Administração assumirá o cargo o Vice-Presidente.

§ 1 - Ocorrendo a vacância dos cargos de Presidente e do Vice-Presidente,

10
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assumirá o cargo de Presidente o Primeiro Secretário, provisoriamente.

§ 2® - Ocorrendo a vacância dos cargos de Presidente e do Vice-Presidente. na
primeira metade do mandato, o Conselho Deliberativo realizará nova eleição para o
Conselho de Administração completar o mandato vigente.

§ 3® - Ocorrendo a vacância dos cargos de Presidente e do Vice-Presidente. na
segunda metade do mandato, assumirá o cargo de Presidente o Primeiro
Secretário e o de Vice-Presidente o Segundo Secretário, sendo nomeados novos
secretários pelo Conselho de Administração.

Art 39-0 Conselho de Administração reunir-se-á, de forma presencial, virtual ou
híbrida, por convocação escrita de seu Presidente a cada Conselheiro (por meio
físico ou digital), da qual constará a ordem do dia. com antecedência mínima de 5
(cinco) dias úteis, mediante comprovação de entrega;

I) ORDINARIAMENTE:
a) mensalmente, para discussão de assuntos estratégicos que envolva a ACIF
no âmbito do Conselho de Administração;
b) mensalmente, julgar as contas prestadas pela Diretoria Executiva;

il) EXTRAORDINARIAMENTE:
a) sempre que for convocado pelo seu Presidente para tratar de assuntos da

sua competência e de assuntos do interesse da ACIF.

§ 1® - O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, com o quórum
mínimo de cinco membros, pelo menos uma vez por mês e extraordinariamente
sempre que for necessário, devendo o Primeiro Secretário lavrar as atas de todas
as reuniões e assiná-las junto com o Presidente, de forma física ou digital.

§ 2® - As resoluções do Conselho de Administração serão tomadas pela maioria
simples dos votos de seus membros presentes. Em caso de empate na votação, o
Presidente proferirá voto de desempate

§ 3® - Deixarão de ser computadas as presenças dos Conselheiros que se
retirarem antes da deliberação.

capítulo X - do conselho fiscal

Art 40 - o Conselho Fiscal será constituído de três membros efetivos e de três
suplentes, sendo eles eleitos juntamente com os membros do Conselho
Deliberativo,

§ 1® - O mandato do Conselho Fiscal é de quatro anos, com direito a duas
reeleições, sendo obrigatória a renovação de 1/3 (um terço), no mínimo, dos seus
membros em cada nova eleição.

§ 2® - Os membros do Conselho Fiscal não devem exercer nenhuma outra função
na ACIF, nem devem ter relações comerciais, ser cônjuge ou parente de primeiro

11
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grau de funcionário da área administrativa/financeira, membro do Conselho de
Administração ou da Diretoria Executiva.

§ 3® - O Conselho Fiscal em sua primeira reunião escolherá um dos seus membros
como Coordenador.

§ 4" - O Conselho Fiscal reunir-se-á. ordinariamente, de forma presencial, virtual
ou híbrida, a cada 3 (três) meses para tratar de assuntos de sua competência e,
extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Coordenador.

§ 5 — Pelo menos 2/3 (dois terços) do Conselho Fiscal deverá ter graduação ou
pós graduação em Ciências Contábeis ou cursos correlatos. sendo que eventual
sucessão, a que titulo for, deverá sempre respeitar esse critério.

§ 6® - Havendo vaga no Conselho Fiscal por impedimento ou vacância caberá ao
Conselho Deliberativo a convocação de suplentes

Art 41 - Compete ao Conselho Fiscal:

I) eleger e empossar seu Coordenador, permitida a reeleição;
II) examinar e emitir parecer nos balancetes trimestrais apresentados pelo
Conselho de Administração, para orientação do Conselho Deliberativo;
III) examinar e emitir parecer no balanço anual apresentado pelo Conselho de
Administração, para orientação do Conselho Deliberativo;
IV) convocar a Assembléia geral quando julgar necessário, na forma deste
Estatuto Social:
V) Fiscalizar todo movimento econômico-financeiro da ACIF e sugerir medidas de
ordem técnica, quando julgar conveniente;
VI) Comparecer ás reuniões do Conselho de Administração e do Conselho
Deliberativo, quando convocado, tomando parte apenas nas discussões;
VII) Informar ao Conselho Deliberativo e requerer sua convocação se necessário,
quando certificar-se de qualquer ato arbitrário da Diretoria Executiva ou do
Conselho de Administração, com relação ás questões financeiras;
VIII) Indicar ao Conselho de Administração a auditoria externa selecionada e
aprovada.

§ 1® - Os pareceres do Conselho Fiscal deverão constar de livro próprio, em modo
físico ou digital.

§ 2 - A responsabilidade dos membros do Conselho Fiscal, por atos relacionados
ao cumprimento dos seus deveres, obedecerá às mesmas regras que definem a
responsabilidade dos demais membros dos Órgãos de Administração.

capítulo XI - DA DIRFTORIA EXgCimv^

será administrada por uma Diretoria Executiva constituída por um
Diretor Superintendente, um Gestor de Negócios e um Gestor Administrativo
Financeiro, todos contratados pelo Conselho de Administração.

12
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§ 1' - Deverão ser observados pelo Conselho de Administração, nos atos de
escolha e contratação da Diretoria Executiva, a capacidade profissional, o notório
conhecimento e a especialização nas respectivas áreas de contato em que esses
administradores irão aluar, devidamente observados na descrição de cargos da
ACIP.

S 2® - São outros requisitos para admissão ou contratação:

I) ser graduado em curso superior: e
II) ter exercido funções gerenciais em associações, empresas privadas ou outras
organizações

Art 43- A Diretoria Executiva tem poderes para praticar todos os atos de gestão
concernentes com as finalidades da ACIF, não podendo, entretanto, renunciar a
direitos, alienar, hipotecar, empenhar, ou. por qualquer forma, onerar os bens da
ACIF. o que deverá ser proposto ao Conselho de Administração e aprovado pelo
Conselho Deliberativo.

Parágrafo único — Toda autorização, física ou eletrônica, de pagamentos,
assinaturas de cheques e títulos de crédito deverão ser feitas pelo Diretor
Superintendente ou pelo Gestor Administrativo Financeiro sempre em conjunto com
o Presidente ou o Vice-Presidente do Conselho de Administração.

Art 44— Compete à Diretoria Executiva:

I) cumprir e fazer cumprir este Estatuto, o regimento Interno, se houver, e todas
as deliberações tomadas em reuniões do Conselho de Administração, do Conselho
Deliberativo e da Assembléia Geral;
II) executar as deliberações do Conselho de Administração sobre a admissão,
suspensão e exclusão de associados, nos termos deste Estatuto;
III) elaborar regulamentos internos com o referendo do Conselho de
Administração;
iV) elaborar a proposta de contribuições dos Associados e suas respectivas
categorias, a ser encaminhada ao Conselho de Administração, que submeterá a
aprovação do Conselho Deliberativo;
V) elaborar a proposta do orçamento do ano social seguinte, para validação do
Conselho de Administração e aprovação do Conselho Deliberativo;
VI) criar, extinguir e modificar departamentos e setores de atividades;
VII) prestar contas mensalmente ao Conselho de Administração;
VIII) aprovar transações patrimoniais extraordinárias ao orçamento previamente
aprovado, de até 20 (vinte) salários minimos por mês, utilizando o fluxo financeiro
da ACIF,

Art. 45- Compete ao Diretor Superintendente:

I) submeter á aprovação do Conselho de Administração os planos de trabalho e
orçamento anuais, planos de investimentos e novos programas de expansão da
ACIF. promovendo a sua execução nos termos aprovados:
II) formular as estratégias e diretrizes operacionais da ACIF. bem como

13
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estabelecer os critérios para a execução das deliberações da Assembléia Geral e
do Conselho Deliberativo, com a participação dos demais Diretores;
III) exercer a supervisão de todas as atividades da ACIF, imprlmindo-lhes a
orientação mais adequada aos objetivos sociais;
IV) coordenar e superintender as atividades da Diretoria Executiva:
V) deliberar sobre a contratação e demissão de funcionários:
VI) assinar desde que autorizado expressamente pelo Presidente do Conselho de
Administração, documentos exclusivamente relacionados aos serviços prestados pela
ACIF aos seus associados, tais como contratos, termos de parceria e outros correlatos:
VII) autorizar, física ou eletronicamente, os pagamentos e assinar cheques e títulos
de crédito, sempre em conjunto com o Presidente ou o Vice-Presidente do Conselho
de Administração;
VIII) exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho de
Administração

Art 46 - Compete ao Gestor Administrativo Financeiro:

I) gerenciar e responder pelo controle orçamentário da ACIF;
II) autorizar, física ou eletronicamente, os pagamentos e assinar cheques e títulos
de crédito, sempre em conjunto com o Presidente ou o VIce-Presidente do
Conselho de Administração;
III) supervisionar as atividades administrativas e financeiras, inclusive as relativas
ao patrimônio da associação, aos investimentos, à auditoria financeira e á guarda
de documentos e livros:

IV) prover informações financeiras, gerenciais e contábeis ao Conselho de
Administração:
V) responder pelo controle de fluxo de caixa, aplicações financeiras e
investimentos da ACIF:

VI) exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pelo Diretor
Superintendente.

Art 47 - Compete ao Gestor de Negócios:

I) desenvolver o planejamento estratégico comercial da ACIF;
II) responsabilizar-se pela gestão da equipe comercial, desenvolver e implementar
um modelo de atuação na área;
III) coordenar as estratégias de marketing e as campanhas publicitárias;
IV) coordenar os canais de comunicação com os associados da ACIF;
V) exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pelo Diretor
Superintendente.

Art 48 - A Diretoria Executiva reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos uma vez a
cada mês para tratar de assuntos de sua competência e, extraordinariamente,
sempre que convocada pelo Diretor Superintendente

CAPÍTULO XII - DA AUDITORIA EXTFRMA

Art 49 - É obrigatória a contratação de auditoria externa, selecionada e aprovada
pelo Conselho Fiscal, a qual será exclusivamente efetuada por empresa idônea e
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independente, registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) com
periodicidade anua!. uuin

Parágrafo único - No máximo a cada 3 (três) anos, é obrigatória a troca da
empresa prestadora do serviço de auditoria externa.

PAPITULO XIII - DA CONTROLADORia e dq comp/

Art 50 - A Controladoria e o Compliance, de caráter facultativo, são subordinados
ao Conselho de Adr^nístraçáo, sendo responsáveis por prestar assessoramento e
reporte direto a este Órgão.

Parágrafo único - 0(s) responsável(is) pela Controladoria e Compliance da
Associação sera(âo) contratado(s) ou destituldo(s) pelo Conselho de
Adniinistraçâo. podendo ser pessoa(s) físicaís) ou juridica(s) com notório
conhecimento na área.

Art 51 - Compete á Controladoria:

I) analisar relatórios, elaborar cenários, realizar estudos, levantar, gerar e
elaborar informações relevantes para auxiliar na tomada de decisão e definição de
estratégias da ACIF, garantindo que todas as políticas e diretrizes sejam
cumpridas;
II) realizar estudos de viabilidade de investimentos em novas estruturas, novos
n^ócios, dentre outros investimentos, e submetê-los á apreciação do Conselho de
Administração com o objetivo de suportar a tomada dedecisões:
III) liderar a elabora_ção do orçamento e do planejamento financeiro/investimento-
IV) realizar a gestão orçamentária da ACIF. acompanhando mensalmente sua
realização, identificando os desvios do orçado e suas justificativas;
V) participar das reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração
quando convidado, para auxiliar na tomada de decisões e definição de estratégias
visando ao desenvolvimento, otimização de resultados, geração de valor e
sustentabilidade da ACIF;
VI) submeter á apreciação do Conselho de Administração análise crítica sobre o
desempenho da Associação, apresentando as demonstrações financeiras
contábeis e indicadores;
Vil) interpretar e analisar criticamente os relatórios financeiros contábeis
gerenciais da ACIF;
VIII) acompanhar e auxiliar o trabalho da Auditoria Externa;
IX) "tapear e realizar a gestão dos riscos financeiros e submeter á apreciação e
aprovação do Conselho de Administração;
X) realizar o planejamento, monitoramento e controle de informações das diversas

tegisfação^"^^'^^^^' ° cumprimento das normas, diretrizes, políticas e
Art 52 - Compele ao Compliance:

natureza administrativa, patrimonial e operacional noâmbito da ACIF e apresentar seus resultados ao Conselho de Administração;
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II) relacionar-se com os órgãos afins do Governo, de acordo com a legislação e
orientações técnicas deles emanadas e executar outras atividades compatíveis com
sua competência:

III) fornecer aos administradores da ACIF informações sobre o desempenho e a
eficácia de suas atividades;
IV) realizar a divulgação e treinamentos periódicos sobre os manuais de
Compliance para todos da ACIF, inclusive para prestadores de serviços
terceirizados relevantes;
V) propor medidas preventivas e corretivas dos desvios detectados e submeter á
aprovação do Conselho de Administração:
VI) identificar e avaliar riscos de Compliance e apresentar seus resultados ao
Conselho de Administração;
Vil) elaborar, revisar e aprimorar manuais de Compliance. como o Código de Ética
e Conduta, e submeter á aprovação do Conselho de Administração, para a
aplicação juntamente à Controladoria e á Diretoria Executiva;
VIII) criar e gerir o canal de denúncias da ACIF, que possibilite o recebimento de
denúncias internas e externas relativas ao descumprimento do Código de Ética e
Conduta e dos demais manuais de Compliance:
IX) elaborar mecanismos de proteção que impeçam qualquer espécie de retaliação
á pessoa que utilize o canal de denúncias

CAPÍTULO XIV - DAR Fl

ArL 53 - As eleições do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal serão feitas a
cada quatro anos, em Assembléia Geral, na primeira quinzena do mês de abril nos
termos do capítulo VII deste Estatuto.

Parágrafo único - Na segunda quinzena do mês de abril seguinte á data de sua
eleição, o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal se reunirão para eleger e
empossar seu Presidente e Coordenador, respectivamente.

Art. 54- As eleições do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal serão feitas em
Assembléia Geral, por voto secreto em cédulas impressas ou por outro meio
adequado, que assegure a inviolabilidade do sufrágio, não sendo válidos os votos
que estiverem em desacordo com os requisitos previstos neste Estatuto

§ 1° - As eleições do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal serão feitas
através de chapas completas, protocoladas e registradas na Secretaria da
Presidência do Conselho de Administração da ACIF, mediante pedido assinado
pelos candidatos, com antecedência de 5 (cinco) dias úteis da data da Assembléia
Geral.

§ 2° - Será considerada eleita a chapa que obtiver maior número de votos. Em
caso de empate observar-se-á a ordem cronológica do registro.

Art. 55- As eleições dos membros do Conselho de Administração serão feitas a
cada 2 (dois) anos, em reunião ordinária do Conselho Deliberativo, na primeira
quinzena do mês de abril, especialmente convocada por seu Presidente, podendo
ser a votação de forma secreta, nominal ou por aclamação.
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§ 1° As eleições para o Conselho de Administração serão realizadas através de
chapas completas, com 9 (nove) membros, sendo obrigatoriamente um
representante do comércio, um da indústria e um do setor de serviços, constando o
nome do Presidente, do Vice-Presidente, do Primeiro Secretário e do Segundo
Secretario, em correspondência enviada ao Presidente do Conselho Deliberativo
protocolada na secretaria da Presidência do Conselho de Administração da ACIF.
com antecedência de 72 (setenta e duas) horas da eleiçâo-

§ 2° - Será eleita a chapa que obtiver o maior número de votos e. em caso de
empate, a que tiver o Presidente com maior tempo de vínculo associativo na ACIF.

Art. 56 - O prazo para votação em Assembléia Geral e no Conselho Deliberativo
durará ate terem sido chamados todos quantos tiverem assinado o livro de
presenças, ocasião em que lhes serão entregues as senhas com o nome do
candidato ou da chapa, numeradas seguidamente para chamada na ordem de
inscrição, ou na forma de eleição prevista por voto eletrônico.

^ V r ? assinatura no livro de presenças expirar-se-á duas horas apósinstalada a Assembléia Geral ou uma hora após instalada a do Conselho
Deliberativo.

§ 2® - Para assinatura do livro de presenças proceder-se-á á identificação do
Associado, sendo-lhe fornecida a senha a que se refere o caput deste artigo que
será rubricada pelo Secretário da Mesa.

que não se apresentarem na ordem de inscrição terão mais duas
chamadas, com Intervalo de cinco minutos, antes do encerramento dos trabalhos
para que exerçam o direito de voto.

§ 4° - Os inscritos que não comparecerem até a terceira chamada serão anotados
â parte, para posterior verificação na conferência dos votos apurados.

Art. 57 - Terminada a votação, os escrutinadores procederão à apuração dos
votos e não havendo qualquer impedimento, será proclamado o resultado pelo
Presidente da Assembléia Geral e do Conselho Deliberativo, ficando a cargo destes
a informação oficial á chapa eleita, que deverá ser feita em até dois dias após a
0161 çâo.

Parágrafo único - A ata que será lavrada por ocasião da eleição será iida
discutida e aprovada no encerramento dos trabaihos da Assembléia Geral e dó
Conselho Deliberativo.

ÇAPITUI.P XV - PO PATRIMÔNIO. DAS rfçeitas e da.s
DESPESAS

Art. 58 - Constitui patrimônio da ACIF:

f) todos os bens móveis, imóveis e valores materiais e imateriais constituídos no
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ativo da ACIF:
II) o fundo de reserva da ACIF constituído de 5% (cinco por cento) da receita
bruta mensal.

Parágrafo único - Estão excluídos do fundo de reserva da ACIF todos os valores
referentes a doações ou subvenções vinculadas a uma finalidade específica.

Art 59 - São receitas da ACIF;

I) mensalidades e contribuições recebidas dos Associados:
II) rendimentos de numerários depositados;
IH) rendas provenientes de imóveis que possua ou venha a possuir, bem como de
locações de áreas em suas dependências;
IV) contribuições por serviços prestados ou por ela administrados;
V) doações e subvenções.

Art 60 - São despesas da ACIF todos os gastos necessários para o cumprimento
de suas finalidades.

Art 61 - Os numerários disponíveis serão depositados em instituições financeiras,
em nome da ACIF e a sua utilização far-se-á com assinaturas do Presidente ou do
Vice-Presidente do Conselho de Administração, em conjunto com o Diretor
Superintendente ou o Gestor Administrativo Financeiro, nos termos do artigo 43.
parágrafo único.

^  Art 62 - Os numerários disponíveis no fundo de reserva da ACIF serão
depositados em instituições financeiras, em conta especifica em nome da ACIF e a

.V. , sua utilização far-se-á com assinaturas do Presidente ou do Vice-Presidente do
■  Conselho de Administração em conjunto com o Diretor Superintendente ou o
:  Gestor Administrativo Financeiro, mediante autorização expressa constante em ata

do Conselho Deliberativo.
.

■  CAPÍTULO XVI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 63 — Os cargos e funções dos Órgãos de Administração serão exercidos
voluntariamente e gratuitamente, exceto os órgãos "Diretoria Executiva", descritos
nesse Estatuto, em que os membros serão contratados segundo práticas de
mercado e descrição de cargos e salários da ACIF.

Art. 64 - Os membros do Conselho de Administração, do Conselho Deliberativo e
do Conselho Fiscal, bem como os Associados não respondem solidária ou
subsidiariamente pelas obrigações contraídas pela ACIF. salvo quando cederem,
espontaneamente, garantias próprias em operações bancárias,

Art 65 - Nenhuma manifestação de caráter político-partidário. religioso ou
discriminatório será permitida em nome da ACIF.

Art 66 - O dia 18 de setembro, data da fundação da ACIF. será considerado
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festivo e deverá ser comemorado.

Art. 67 - A ACIF terá seu exercício fiscal encerrado anualmente no dia 31 de
dezembro.

Art 68 - O Estatuto somente poderá ser alterado mediante aprovação no Conselho
Deliberativo e em Assembléia Geral Extraordinária especialmente convocada para
este fim, nos termos deste artigo.

§ 1° - A convocação será feita por jornal locai ou meio equivalente (por meio físico
digital) e afixada em local visível na ACIF, com antecedência mínima de 15

(quinze) dias.

§ 2" - O projeto de reforma do presente Estatuto poderá ser de iniciativa do
Conselho de Administração, do Conselho Deliberativo ou de um quinto (1/5) dos
Associados.

§ 3® - A alteração do Estatuto deverá ser aprovada previamente, por pelo menos.
2/3 do Conselho Deliberativo e por deliberação em Assembléia Geral, sendo
necessário o voto concorde de 2/3 dos associados presentes á Assembléia,
especialmente convocada para esse fim, não podendo esta deliberar sem a maioria
absoluta dos associados, em primeira convocação, ou com pelo menos 10% (dez
por cento) nas convocações seguintes.

Art 69 - A ACIF somente poderá ser dissolvida por deliberação de 3/4 (três
quartos) dos Associados, em Assembléia Geral Extraordinária especialmente

^  ' convocada para este fim.

Parágrafo único — Aprovada a dissolução, o patrimônio liquido será transferido á
outra pessoa jurídica de Igual natureza que preencha os requisitos da Lei e cujo
objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da ACIF.

Art. 70 - O atual Presidente, bem como os diretores membros da Diretoria
Administrativa empossada, passarão, com a vigência deste Estatuto, a
automaticamente exercer a as funções do Conselho de Administração na forma do
CAPÍTULO IX deste Estatuto,

Parágrafo único - Ao atual Presidente da Diretoria Administrativa, devidamente
empossado como Presidente do Conselho de Administração, cujo mandato,
juntamente com os demais membros, se encerrará, Invariavelmente, na data da
próxima eleição, lhe será, excepcionalmente, vedada a reeleição.

Art. 71 - O presente Estatuto passará a vigorar a partir da data de seu registro
junto ao Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Franca. Estado de São
Paulo, revogadas as disposições em contrário.

Art. 72 - Os Ôrgâos da Administração terão até 180 (cento e oitenta) dias
contados do registro do Estatuto junto ao Cartório do Registro de Imóveis da
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Comarca de Franca, Estado de Sâo Paulo, para se adaptarem ao novo estatuto
resguardados e ratificados os atos praticados na vigência do estatuto anterior.

íC«^
Franca/SP, 29 de setembro de 2021

Sérgio Fra
Presiden

de Lima

Assembléia

Fábio v)^gpf tienovez
Secrelârío da Assembléia
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ILMO. SR. OFIOAl PE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE
FRANCA-SP

Nome do representante legal

ir-^.n ftC/>n^f't)eA/Cm@ftC/re^VC^-CCm-Bg.Telefone (lÚ 3^
Pr»fi^..5n í°-Tr->^|rVAQ^tú?- Nacionalidade£n£sA<:Vfí5£L Estado civil_Gçi;4a£<:^
Filiação Âju-íXXm' QÍOímÁa»- kQoyttnA "6e^'

Portador do RG £ 1M Inscrito no CPF n" CS^ ■
Residentei>'^xxx>j VeLlAon*:^ c^nçXo.vC^
Wiimero Comolemento ^ Bairro

UF 5.P

Representante Legal da Pessoa Jurídica dpnnminada ACif "

CNPJ nb-^^-^SS.S^^/ooOj- 0^3 Com sprie/endereco VmXX^
^jqLx/ ^ncx-vvc^*-^ . ^
Número, Complemento Bairro

Cep n". ik ̂ 00-'^W Cidade UF ó-V

paravem requerer de V.Sa. o VP ji\Tf^.n do presente PíTft
(registro/averbação) (Ata/Estatuto/Contrato Social, etc)

fins do artigo 12^ seguintes da lei 6.015/73(publicidade e eficácia contra terceiros).

Nestes termos, pede deferimento

Franca, t2? ide < ^^ / [ f\ 1 \de ^20^3 \

A^ífeturá do representante legal

OBS: Caso haja o desconhecimento^'â1guma das informações acima solicitadas, deverá
requerente declarar no espaço abaixo; iàt
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ACIF

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DELIBERATIVO DA ASSOCIAÇÃO
DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE F|IANCA-ACIF

O Presidenta^^do Conselho Deliberativo da no uso de suas atribuições,
convdca os nobres conselheiros para a reunião ordinápíã, que acontecerá de
forma virtuaf, a ser realizada no dia 06 de abril'de 2021, às 18|>-30, em primeira
convocação e às 18h45, em segunda convocação, constando como Ordem do
Dia:

1) Eleição do Presidente e 1° Vice^Presidente da Diretoria Administrativa, para
o biênio 2021/20^; nos termos do Estatuto Social, artigo^, I, alínea "b".

Franca. 22 de março de ̂ 21.

erativo

For 461 Rev.:00
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ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA -
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

REALIZADA NO DIA 06 DE ̂ RIL DE 2021

j  de abril de dois mil e vinte e um, às 18h30, de forma vírtdal
I i te j ^atafor^ Zoom, devidamente convocado e havendo número legal, reuníu-se o Conselho Dehbersíivo da Associação do Comércio e Indústria de Franca

so a Presidência do Sr. Júlio César Che^e, que cumprimentou os presentes
declarou abertos os trabalhos e solicitou que o 1° secretário, Sr. Michel Riad
Aoude fizesse a leitura do ofício de convocação do Conselheiro Dorival Mourão
Filho, que entra em substituição ao Conselheiro Renato Castro que se afastou
do Conselho de forma definitiva. Após lido o ofício de convocação, o Conselheiro
Dorival Mourao Filho então pede a palavra para dizer que é um prazer ser
chamado novamente para integrar o Conselho por onde ele já passou
anteriormente, antes mesmo de assumir a presidência da ACíF. agradece o
convite e diz que espera estar à altura da confiança depositada nele para ocupar
o cargo de Conselheiro. O Conselheiro Alfredo José Machado Neto usa.da
palavra para dar as boas-vindas ao novo Conselheiro Mourão. O presidente Júlio
César Cheade agradece ao ex-presidente da ACIF e agora Conselheiro Dorival
Mourao Filho por ter aceitado o convite de integrar o Conselho Deliberativo da
ACIF mais uma vez, pois tem certeza que em muito contribuirá com a entidade
e, principalmente, para os desafios que a ACIF enfrentará nos próximos anos.
Apos pediu ao secretário, que fizesse a leitura do oficio de convocação para

^ reunião ordinária do Conselho Deliberativo da ACIF, que constou do seguinte- 1)
Eleição do Presidente e 1° Vice-presidentê da Diretoria Administrativa para o
bienio 2021/2023. nos termos do art. 33. 1,^ do Estatuto Social da ACIF. Em
seguida fez leitura da ata da Reunião Ordinária do dia 16 de março de 2021, que
após Nda, foi colocada em discussão e aprovada por unanimidade. O presidente
Julio César Cheade pede para antes de passar ao item da pauta gostaria de
comunicar e parabenizar o Conselheiro João Carlos Cheade,^ o qual foi reeleito
vice-presidente da FACESP (Federação das Associações Comerciais do Estado
de São Paulo) representando nossa regional. RA19, que congrega dezessete
cidades, acrescenta que deseja a ele um mandato de muito trabalho e muito
sucesso. O Conselheiro João Carlos Cheade pede então a palavra para dizer
que houve uma manifestação dos presidentes da RA19 para que ele continuasse
como vice-presidente e, assim sendo, foi reconduzido ao cargo. Frisa que a ACIF
da total apoio aos trabalhos da regional e que, sem esse apoio, não seria
possível exercer os trabalhos. Destaca que se sente feliz em poder representar
a entidade mais uma vez junto à federação. O Sr. Júlio César Cheade então dá
sequencia a reunião, passando a pauta da reunião, eleição dl diretoria

^administrativa, mandato 2021/2623, frisa ainda que todas as normas e
determinações do Estatuto foram seguidas integralmente. Em complemento,
pergunta ao secretário se houve inscrições de chapa para pleito á presidência
da diretoria administrativa. O Sr. Secretário responde que houve apenas umíT^
inscnçãò. pedindo então o presidente pgra que seja lido o oficio de inscrição da
chapa. A chapa inspnta é intitulada "Novos desafios" que tem como candidatos
a presidente o Sr. Tarciso Bôtto e 1° vice-presidente o sK João Batista de Lima,

5:
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g ̂ i solicitando concorrer ao pleito a presidência da diretoria administrativa da ACIF,
rig 1 para o biênio 2021/2(^3. Após isso, o presidente Júlio César Cheade pergunta
pg j ao secretário Michel Riad Aoude se os candidatos preenchem os requisitos

I  exigidos pelo estatuto social da ACIF, O secretário responde que sim,

. e ! preenchem a todos os requisitos. O Conselheiro Alfredo José Machado Neto

I í S 1 então a palavra para sugerir que, como houve inscrição de apenas uma
chapa, a eleição sêja feita por aclamação, conforme prevê crèstatuto social da
entidade, O presidente Júlio César Cheade então pede aos Conselheiros a
aprovação da eleição "^or aclamação, conforme sugerido pelo Conselheiro
Alfredo José Machado Neto, o que é aprovado por unanimidade. Djante disso,
coloca em votação a eleição da chapa "Novos Desafios" presidente ̂ rciso Bôtto
e 1° vice-presidente/Joâo Batista de Lima, pedindo para os Conselheiro que
aprovam a eleição desta chapa que se manifestem com uma salva de palmas,
com que todos os conselheiros aplaudem e eleg^ por unanirwídade a chapa
"Novos Desatios". Após isso, o presidente do Conselho, Júlio César Cheade
convida a integrar a reuqiáo o presidente eleito da diretoria administrativa,
Tarciso Bôttcí e o 1® vice-presidente, JoãO Batista de Lima, comunicando que
foram eleitos por unaninqjdade e passando a palavras a eles. Tarciso Bôtto se
diz orgulhoso de ter sido eleito mais uma vez, pois acredita ter cumprido um
papel relevante nesses últimos dois ,§nos de mandato à frente da diretoria
administrativa, que passaram por momentos difíceis, e acredita que ainda
passará por muitos, mas para isso convidou o João Batista para estar junto com
ele e encarar esses novos desafios, aproveita ainda para agradecer o João
Batista por estar com eles mais uma vez a frente da ACIF. que juntos fizeram
uma gestão participativa, e que assim pretendem continuar a fazer. Agradece
ainda a todo o conselho que tanto os apoiaram ao longo desses dois últimos
anos, e diz que o foco da nova gestão continuará sendo o associado. Em seguida
o 1® vice-presidente da diretoria, João Batista de Lima usa a palavra para
agradecer a confiança que vem sendo depositada nele e no presidente Tarciso
Bôtto para dar continuidade a uma proposta elaborada há dois anos, quando
assumiram pela primeira vez a diretoria da ACIF. Menciona que a diretoria e o
conselho são parte de um mesmo propósito que é o engrandecimento da classe
empresarial e da cidade de Franca. Júlio César Cheade, presidente do
Conselho, abre a palavra aos Conselheiros, no que se manifesta o Conselheiro
Francisco Noronha para parabenizar a eleição do Tarciso Bôtto e do João Batista
de Lima e desejar sucesso na condução dos trabalhos, em seguida o
Conselheiro Dorival Mourão Filho pede a palavra para parabenizar pela eleição
e pelo trabalho presente e forte exercido nos últimos dois anos. Salienta que
essa diretoria passou por momentos muito difíceis, lutou com dificuldade, mas

P'"óximos dois anos sejam mais amenos e que continuem deixando a
ACIF ao patamar em que ela sempre merece estar. Em seguida a Conselheira
Sílvia Alonso Y Alonso Bittar Cunha pede a palavra para dizer que deseja dois
anos mais tranqüilos de gestão, parabenizando pelos dois últimos anos de
majidato que apesar das dificuldades obtiveram muito sucesso. O Conselheiro
João Carlos Cheade pede a palavra para falar em nome da FACESP
representando seu presidente, Alfredo Cotait que representa 420 associações
^merciais do estado de São Paulo, parabenizando o Tarciso Bôtto e toda
diretoria pela competência na condução dos trabalhos. O Conselheiro Munir

For 55 Rív.; 02
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ACIF
Buchaila Filho pede a palavra para parabenizar pela gestão tão competente, e
desejar sucesso nesse novo mandato, que eles possam continuar inovando e
transformando a ACIF. A Conselheira Vera Jacinto usa a palavra para
parabenizar Tarciso Bôtto e João Batista de Lima por encararem mais uma vez
esse desafio e que se sente feliz por poder acompanhar de perto esse trabalho.
O Conselheiro Antônio de Castro pede a palavra para dizer que está encantado
com ACIF, com a seriedade e capacidade nas conduções dos trabalhos e que
vem aprendendo muito, aproveita ainda para parabenizar ao Tarciso Bôtto e ao
João Batista pela eleição e ao Júlio César Cheade pela condução dos trabalhos
junto ao Conselho. O presidente Júlio César Cheade pede a palavra para
agradecer ao Tarciso Bôtto e ao João Batista de Lima, em nome de todos os
associados da ACIF, pela disponibilidade e o desprendimento de dedicarem seu
tempo à ACIF. Aproveita para colocar o Conselho Deliberativo à disposição da
diretoria administrativa para juntos trabalhem em prol dos associados e também
pelo desenvolvimento social da Cidade de Franca. Ninguém mais querendo fazer
uso da palavra, Júlio Cheade agradece a presença e a participação de todos. E
com 77% áos conselheiros presentes na reunião declara encerrados os
trabalhos, do que. para constar, foi lavrada a presente ata que vai assinada.

Franca, 06 d^bríl de 2021.

y4A\c\\e\ RiatTAou
Secretário

2o lA^IAO K NOTAS % JOSE F. CQNTftRT
=MALIDQ Smm COh SELO OE AÜTQ(TlCIOíiD£=
Codigo de Lancaaefito 126573581
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Declaro que na data do dia 06 de abril-de 2021, às 18h45 participei da reunião ordinária do Conselho

Deliberativo d^ACIF para eleição do presidente^ 1° vice-presidente da diretoria adrmnistrjptiva, biênio

2021/2Q23, via Zoom.

COD

1546

221

3380

12389

1

289

82

7161

6154

13048

936

3870

12310

456

12698

9277

11915

6905

11003

15701

3934

3452

3153

EFETIVOS

Alberto Carraro Fernandes

Alexandre Augusto Franco e Silva
Alfredo José Machado Neto

Antônio Alves de Castro

Carlos Renato Donzelli

Carlos Yoshiyuki Sato

Daniel Martiniano Haber

Dorival Mourâo Filho

Francisco Carlos de Noronha

Jean Dunkl Neto

João Carlos Cheade

Júlio César Cheade

Júlio Roberto Schreck

Laércio Barbosa

Marta Teresa Segantin Ludovice

Marlon Clauber de Faria

Michel Riad Aoude

Munir Buchalla Filho

Patrícia Rodrigues Zanin Lima
Paulo Benintendi Zamikhowsky
Sérgio Alexandre Vasconcelos Costa
Sílvia Alonso y Alonso Bittar Cunha

laria Jacinto Rodrigues Alves

Io Nascimento Borges

EMPRESA

Café Terreiro

A Agnello Imóveis
Uni-Facef

Calçados Jota Pe

Magazine Luiza

Cocapec

Unimed

Quimifinish

Noronha Produtos Químicos

CPD Consultoria

Conspen

AERF

Gateway

Usina Laticínios Jussara

Escola Toulouse Lautrec

Via Sol Aquecedores

Tenda Árabe

Betta Tecnologia

Ali Mark Marcas e Patentes

Paulo 8. Zamikhowsky

Estrutura São Judas Tadeu
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Gilda Moda Intima
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CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DELIBERATIVO DA ASSOCIAÇÃO

DO COMÉÇCIO E INDÚSTRIA DE FRANCA-ACIF

O Presidente^ do Conselho Deliberativo da ACIF, no uso de suas atribuições,
convoca os nobres conselheiros para a reunião ordinária, que acontecerá de
forma virtual/a ser realizada no dia 27 de abriTde 2021, às iskzo, em primeira
convocação e ás 18h45, em segunda convocação, constando como Ordem do
Dia:

1) Po^ da Diretoria Adraffiistrativa, para o biênio 2Q2112Ó23.

Franca, 12 de a

rativo
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ATA DA REUNIÃO ORDIMÂRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA NO
DIA 27 DE ABÇWL DE 2021,

PARA POSSE DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA ACIF
BIÊNIO 2021/2^)23

Aos vintes sete dias do mês de afcwil de dois mil e vinte e'um, às 18h30, em reunião
virtual, pela piataformaT Zoom, devidamente convocado, reuniu-se o Conselho
Deliberatíi^o da Associação do Comércio e Indústria de Franca, sob a Presidência do Sr,
Júlio César Cheade, com o objetivo de empossar oficialmente o Presidenfe e 1°. Vice-
Presideríte da Diretoria Administrativa eleitos para o biênio 2021/2023. Ao ato
compareceram os Conselheiros que foram certificados na lista em art^o e,
posterionriente, assinaram o respectivo livro de presenças, e alguns convidados.

Havendo número legal, o Sr. Presidente cumprimentou os presentes, declarou abertos
os trabalhos e solicitou a leitura da ata da última reunião, realizada no dia 06 d^abril de
2021, a qual foi submetida a discussão e votação, sendo aprovac^sem ressalvas.

Ato contínuo, informou aos Srs. Tarciso Bôílo e João Baíista/de Lima que estes foram
eleítosT' pela unanimidade dos Conselheiros presentes á reunião do dia 06 de/ábril de
2021, e que os declarava oficialmente empossadbs respectivamente nos cargos de
Presidenté e 1° Vice Pre^dente da ACIF para o biênio 2021/2623, desejando-lhes uma
gestão profícua e de muitas realizações.

Em seguida o presidente empossado Sr.Tarciso Bôtto nomepu os demais diretores da
Diretoria Administrativa, a qual ficou assim gímposta:

Presidenfe - Tarcsio Bôtfo, brasileiro, casado, empresário, portador do RG- 8.449.614
e do CPF 052.131.828-95, residente e domiciliado em Franca. SP, na Rua Carlos
Roberto Batiston, 2100;

1®. Vice-Presid§nte - João Batista de Lj;ha, brasileiro, casado, empresário, portador
CPF 552.433.478-68 e do RG 6.527.189-0, residente e domiciliado em Franca/SP na
Rua Alameda Cedro, 250, Residencial Salloum.;

For 55 Rev.: 02
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2®. Vice-Presidei<te - Lívia Maria Olmenes Gomes Limonta, brasileira, casada,
empresária, portadora do CPF 332.432.508-03 e do RG 44 220.348-2. residente e
domiciliada em Franca/SP, na Rua Ewerton de Paula Merlino. 3089. apto 09.

3®. Vice-Presid^te - Sauío Pucci Buepo, brasileiro, divorciado, empresário, portador do
RG 44551549 e do CPF 052.572.188-60, residente e domiciliado em Franca, SP, na
Avenida Sete de Setembro. 485, Apto 92;

4®. Více-Presidepte - Júlio Roberto Sch^ck, brasileiro, casado, empresário, portador do
RG n° 39528917 e do CPF n° 180.450.300-20, residente e domiciliado à Avenida Paulo
VI, 1210, Bairro Progresso, Franca/SP.

1°. Diretor Financeiro - Alex Rodrigues 4íobal, brasileiro, solteiro, empresário, portador
do RG 16.662.843-8 do CPF 112.087.968-01, residente e domiciliado em Franca, SP, na
Rua Rio Solimões, 1320. Apto 01, Residencial Amazonas:

2®. Diretor Financeiro - Fernando Rached Jorge, brasileiro, casado, empresário e
advogado, portador do RG 25.042.808-0 e do CPF 251.335.108-88, residente e
domiciliado em Franca. SP. na Rua Estevão Leão Bourroul. 2000/31;

1° Diretora Administrativa - Patrícia Rodrigues Zanin Lima, brasileira, casada,
empresária, portadora do RG n® 59541061 e do CPF 049.612.796, residente e
domiciliada à Av. Paulo VI. 768, Franca/SP;

2° Diretora Administrativa e Conselho da Mulher Empreendedora - Márcia Cristina
Ajonaô Benedetti, brasileira, casa^ar-empresária, portadora do RG 17.022.526^ e do
CPF 078.889.338-66, rgsidenTe^Tdomiciliada em Franca, SP, na Av. Rio Amazonas,
1530.

For 55 Rev.; 02
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Em seguida o Sr. Presidente agradece a participação de todos e declara encerrada a
reunião, do que. para constar, eu, Michel Riad Aoude, Secretário, lavrei a presente ata
que vai assinada.

Franca, 27 de abfíí de 2021.

erativo

ossada:

JuUo César Ch

idente uo ja^onselh

Diretoría Administrativa

Lívia Mana G. Qomeé Limonta
2° Vice-Prè^

RcHber^Schrpck
^^4MÔ^Pr^idente ̂

Fernando acne

or Financeiro/

Michel

Secretário

João ratistapé Lima
1 ®/Vicê-Pres/deníe^

aulo Pueci Bueno

3° Vice-Presidefife

Alex noorigues
1® Diretor Fina

Patrícia Rodrí^es Zaríin Lima
1® Diretora Acíninistrativa

Márcia Benedéhi
2® Dir^^tpf3V#Tiinistrativa e e Cónseilho da Mulher Empreendedora
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Declaro que na data do dia 27 de abril de 2021, às 18h45 participei da reunião

Deliberativo dú ACIF em que deu poseé a nova diretoria administrativa, biênio 2021/2023, v|p Zoom.

ordinàTm do Conselho

COD EFETIVOS EMPRESA

1546 Alberto Carraro Fernandes Café Terreiro

221 Alexandre Augusto Franco e Silva A Agnello Imóveis
3380 Alfredo José Machado Neto Uni-Facef

12389 Antônio Alves de Castro Calçados Jota Pe
1 Carlos Renato Donzelli Magazine Luíza ^

289 Carlos Yoshiyuki Sato Cocapec (Ím/J\A » j
.  12833 Danilo de Oiiviera Lopes Encinas Damil Têxtil

7161 Dorival Mourão Filho Quimifinish

6154 Francisco Carlos de Noronha Noronha Produtos Químicos ^  ci ^
936 João Carlos Cheade Conspen /  ̂'1^1
160 José Alexandre Carmo Jorge Scala Sistemas Eletrônicos ^ i ^ \ / ^ ̂
3870 Júlio César Cheade AERF ^  ]
456 Laércio Barbosa Usina Laticínios Jussara / ^  ̂
12698 Maria Teresa Segantin Ludovice Escola Toulouse Lautrec 1

.  9578 Mariana Zani Larulp ^
9277 Marlon Clauber de Faria Via Sol Aquecedores \ ( t ^ '
11915 Michel Riad Aoude Tenda Árabe
6905 Munir Buchalla Filho Betta Tecnologia ^r/íAA'KA T/U'/.
15701 Paulo Benintendi Zamikhowsky Paulo B. Zamikhowsky
3934 Sérgio Alexandre Vasconcelos Costa Estrutura São Judas Tadeu

3452 Sílvia Alonso y Alonso Bittar Cunha Hormolab

12843 Telma Aparecida Frutuoso Dalcin Perfetto

3153 Vera Maria Jacinto Rodrigues Alves Gilda Moda Intima

15634 WilliamáòsNascimento Borges Wvisão .4/ 1/

JúlTo^Ces^r Ctiíead^
Presidente do Conselho Deliberativo

v^ichet Riad Aou
Secretário

oude^

í
, uã S ̂
SR I

i  i

i  I
1  I

OB 3

I SR I
I 3P I

iSii
! @ i
I  '
I  era
t af

iI  :5i
I o..



1.' OFICL\L Dt REGISTRO CIML E PESSOAS .H RIDICAS
DA COMARCA DE FR\>CA-SP

CoMaf». 2(n • Ceairo • Ctp: I4.40<V54<I -TA (í<> 37I2-4$M
»-<»-» iregiitrodeftanc&com.br

e-m«il crUfl^Irc^Brodefrincawmbr

1110134TIWK000013937UL21U

LI.NCOLiN BlIENO ALVES - OPtCiAL REGISTRADOR

CERTIFICA

Que o presente título foi recepcionado e prenotado sob n® 73.976, registrado nesta data, digitalizado e microfilmado em
Pessoa Jurídica sob o número 73976 conforme segue:

Apresentante ASSOCIACAO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA -
ACIF

Contratante TARCISO BOTTO

Natureza do Título ATA DE POSSE
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AO ESTADO
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ACIF

DECLARAÇÃO

Associação do Comércio e Indústria de Franca, ACIF, entidade

de representação de classe, estabelecida em Franca, SP, à Rua

Voluntária da Franca, 1511, Centro, inscrita no CNPJ sob o n°

47.985.577/0001-63, neste ato representada por seu Presidente,

Tarciso Bôtto, declara para os devidos fins e a quem possa

interessar, que não foi penalizada em hipótese alguma, com

suspensão para contratar com Administração Municipal.

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Franca (SP), 08 de outubro de 2021.

ACIF - ASSO

Tarciso Bôtto

Presidente

CPF: 05

DE FRANCA



ACIF

DECLARAÇÃO

Associação do Comércio e Indústria de Franca, ACIF, entidade

de representação de classe, estabelecida em Franca, SP, à Rua

Voluntária da Franca, 1511, Centro, inscrita no CNPJ sob o n°

47.985.577/0001-63, neste ato representada por seu Presidente,

Tarciso Bôtto, declara para os devidos fins e a quem possa

interessar, que não declarada inidônea para licitar direta ou

indiretamente, no âmbito Federai, Estadual e Municipal, ou que

tenha sofrido suspensão temporária ou impedimento de

participação em licitação.

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Franca (SP), 08 de foutubro de 2021.

ACIF - ASSODi CQIttBRCTO^ INDÜSTRIA DE FRANCA
Tarciso Bôtto

Presidei

CPF: 052.131.81



ACIF

DECLARAÇÃO

Associação do Comércio e Indústria de Franca, ACIF, entidade

de representação de classe, estabelecida em Franca, SP, à Rua

Voluntária da Franca, 1511, Centro, inscrita no CNPJ sob o n°

47.985.577/0001-63. neste ato representada por seu Presidente,

Tarciso Bôtto, declara para os devidos fins e a quem possa

interessar, que a pessoa jurídica de direito privado, sem fins

lucrativos:

I - Não teve contas rejeitadas pela administração pública nos

últimos 5 (cinco) anos;

II - Não foi punida com nenhuma das sanções estabelecidas

nos incisos II e III do artigo 73 da Lei Federal 13.019/2014;

III - Não foi punida com nenhuma das sanções estabelecidas

nas alíneas "a" a "d" do inciso V do artigo 39, da Lei Federal

13.019/2014, nem está cumprindo penalidade passível de

impedimento de celebração de parcerias;

IV - Não teve contas de parcerias julgadas irregulares ou

rejeitadas por Tribunal de Contas ou Conselho de Contas de

qualquer esfera da Federação, e decisão irrecorrível, nos últimos 8

(oito) anos.

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Franca (SP), 08 de outubrá de 2021.

ACIF - ASSOC. Cd

Tarciso Bôtto

Presidente

CPF: 052.131.828-9

IA DE FRANCA



ACIF

DECLARAÇÃO

Associação do Comércio e Indústria de Franca, ACIF, entidade

de representação de classe, estabelecida em Franca, SP, à Rua

Voluntária da Franca, 1511, Centro, inscrita no CNPJ sob o n°

47.985.577/0001-63, neste ato representada por seu Presidente,

Tarciso Bôtto, declara para os devidos fins e a quem possa

interessar, que não está sendo processada, administrativa ou

judicialmente, por denúncia de malversação de bens ou recursos

de origem pública, ou estejam cumprindo penalidades impostas por

qualquer órgão da Administração Pública, Direta ou Indireta, no

âmbito Federal, Estadual e Municipal.

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Franca (SP). 08 de uíubro de 2021.

ACIF - ASS

Tarciso B

Presid

CPF: 052.13 J28-95

INDUSTRIA DE FRANCA



ACIF

DECLARAÇÃO

Associação do Comércio e Indústria de Franca, ACIF, entidade

de representação de classe, estabelecida em Franca, SP, à Rua

Voluntária da Franca, 1511, Centro, inscrita no CNPJ sob o n°

47.985.577/0001-63, neste ato representada por seu Presidente,

Tarciso Bôtto, declara para os devidos fins e a quem possa

interessar, que realiza escrituração de acordo com os princípios

fundamentais da contabilidade e com as Normas Brasileiras de

Contabilidade.

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Franca (SP), 08 deputubro de 2021.

ACIF-AS

Tarciso Bô

Presid

CPF:

A DE FRANCA



ACIF

DECLARAÇÃO

Associação do Comércio e Indústria de Franca, ACIF, entidade

de representação de classe, estabelecida em Franca, SP, à Rua

Voluntária da Franca, 1511, Centro, inscrita no CNPJ sob o n®

47.985.577/0001-63, neste ato representada por seu Presidente,

Tarciso Bôtto, declara para os devidos fins e a quem possa

interessar, que inexistem nos cargos de direção da entidade

membros do Poder ou Ministério Público ou dirigente de órgão ou

entidade da administração pública direta ou indireta do Município

de Franca, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou

companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por

afinicáade até o segundo grau.

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Franca (SP),

ACIF - ASSOC.

Tarciso Bôtt'

Presidente

CPF; 052.131.82

ro de 2021.

DÚSTRIA DE FRANCA



ACIF

DECLARAÇÃO

Associação do Comércio e Indústria de Franca, ACIF, entidade

de representação de classe, estabelecida em Franca, SP, à Rua

Voluntária da Franca, 1511, Centro, inscrita no CNPJ sob o n®

47.985.577/0001-63, neste ato representada por seu Presidente,

Tarciso Bôtto, declara para os devidos fins e a quem possa

interessar, que não haverá contratação ou remuneração a qualquer

título com recursos a serem repassados, de servidor ou

empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em

comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da

Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos

cônjuges, até segundo grau, em linha reta e colateral ou por

afinidade.

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Franca (SP), 08 de outubro de 2021.

ACIF - ASSO
Tarciso Bôtto

Preside

CPF; 052.131.8

USTRÍA DE FRANCA



ACIF

DECLARAÇÃO

Associação do Comércio e Indústria de Franca, ACIF, entidade

de representação de classe, estabelecida em Franca, SP, à Rua

Voluntária da Franca, 1511, Centro, inscrita no CNPJ sob o n°

47.985.577/0001-63, neste ato representada por seu Presidente,

Tarciso Bôtto, declara para os devidos fins e a quem possa

interessar, que todos os Membros desta Diretoria não recebem

remuneração, nem usufruem direta ou indiretamente da vantagem

ou beneficio a qualquer titulo.

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

bro de 2021.Franca

ACIF-AS

Tarei

Presidente

CPF: 052.131.828-95

INDUSTRIA DE FRANCA



ACIF

DECLARAÇÃO

Associação do Comércio e Indústria de Franca, ACIF, entidade

de representação de classe, estabelecida em Franca, SP, à Rua

Voluntária da Franca, 1511, Centro, inscrita no CNPJ sob o n®

47.985.577/0001-63, neste ato representada por seu Presidente,

Tarciso Bôtto, declara para os devidos fins e a quem possa

interessar, que não há dentre os dirigentes da entidade sem fins

lucrativos pessoa:

I - Cujas contas relativas à parceria tenham sido julgadas

irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de

qualquer inabilitação;

II - Julgada responsável por falta grave e inabilitada, para o

exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto

durar a inabilitação;

III - Considerada responsável por ato de improbidade, enquanto

durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da

Lei n" 8.429 de 2 de junho de 1992.

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Franca (SP), 08 de outubro de 2021

ACIF - ASSOeWC
Tarciso Bô

Preside

CPF: 052.131.828-95

INDUSTRIA DE FRANCA



ACIF

DECLARAÇÃO

Associação do Comércio e Indústria de Franca, ACIF, entidade

de representação de classe, estabelecida em Franca, SP, à Rua

Voluntária da Franca, 1511, Centro, inscrita no CNPJ sob o n°

47.985.577/0001-63, neste ato representada por seu Presidente,

Tarciso Bôtto, declara para os devidos fins e a quem possa

interessar, que possui capacidade técnica e operacional para o

desenvolvimento das atividades previstas e com o cumprimento

das metas estabelecidas.

\r
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Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Franca (SP), 08 de outiíibro de 2021.

ACIF-ASSO
Tarciso Bôtto

Preside

CPF; 052.131.

DE FRANCA
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ACIF

DECLARAÇÃO

Associação do Comércio e Indústria de Franca, ACIF, entidade

de representação de classe, estabelecida em Franca, SP, à Rua

Voluntária da Franca, 1511, Centro, inscrita no CNPJ sob o n°

47.985.577/0001-63, neste ato representada por seu Presidente,

Tarciso Bôtto, declara para os devidos fins e a quem possa

interessar, que se compromete a aplicar recursos repassados de

acordo com o artigo 51 da lei Federal n° 13.019/2014, bem como

prestar contas na forma dos artigos 63 a 68 da citada Lei.

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Franca (SP),

ACIF-A$

Tarciso

Pres

CPF; 052.

outubro de 2021
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ACIF

DECLARAÇÃO

Associação do Comércio e Indústria de Franca, ACIF, entidade

de representação de classe, estabelecida em Franca, SP, à Rua

Voluntária da Franca, 1511, Centro, Inscrita no CNPJ sob o n°

47.985.577/0001-63. neste ato representada por seu Presidente,

Tarciso Bôtto, declara para os devidos fins e a quem possa

interessar, que se compromete a atender a Lei Federal

12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e a Lei Municipal

8.220/2014 e dar publicidade ao contrato.

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

ACIF-AS

Tarciso Bô

Presiden

CPF:

Franca (SP), 08 de outubro de 2021.

RIA DE FRANCA



ACIF

DECLARAÇÃO

Associação do Comércio e Indústria de Franca, ACIF, entidade

de representação de classe, estabelecida em Franca, SP, à Rua

Voluntária da Franca, 1511, Centro, inscrita no CNPJ sob o n®

47.985.577/0001-63, neste ato representada por seu Presidente,

Tarciso Bôtto, declara para os devidos fins e a quem possa

interessar, que tomou conhecimento de todas as condições para

participar desta seleção e que está de acordo com as normas do

Edital.

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Franca (SP), 08 d .outubro de 2021.

ACIF - AS

Tarciso Bô

Presid

CPF; 052.131182

NDUSTRÍA DE FRANCA



ACIF

DECLARAÇÃO

Associação do Comércio e Indústria de Franca, ACIF, entidade

de representação de classe, estabelecida em Franca, SP, à Rua

Voluntária da Franca, 1511, Centro, inscrita no CNPJ sob o n°

47.985.577/0001-63, neste ato representada por seu Presidente,

Tarciso Bôtto, declara para os devidos fins e a quem possa

interessar, que Clélia Cristina Monteiro Rocha, pessoa física

inscrita no CPF sob o n° 308.193.998-41 e no CRC sob o n°

1SP337967/03, é a contadora responsável pela entidade sem fins

lucrativos Associação do Comércio e Indústria de Franca, e que

seu registro de n° está regular junto ao Conselho Regional de

Contabilidade.

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

Franca (SP), 08 de outubro de 2021.

ACIF-ASS

Tarciso Bôtt

Presiden

CPF: 052.131.

RIA DE FRANCA
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Inscrição Estadual; 244.163.955.115
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ASSOCIACAO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA
R VOL DA FRANCA 1511 33 AND 1
CENTRO
14400^90 FRANCA 3P

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N" 194768508 Série C
Data de Emissão: 06/07/2021
Data de Apresentação: 07/07/2021
Pâg: 01 de 01
Conta Contrato N' 310050099104
Leitura Próximo Mês: 06/08/2021

Lote Roteiro de leitura N*. Medidor RN
04 FRABU063-00000255 303945710

Reservado ao Fisco
710177832 2E50.0OAE.3238.2FD6.F124.3788.EF8D.0ADA

A pertir de 01/07/2021 «ua coou «eri fetarada com tniideira vermelha patamar 2, m valor de RS9.J9 a cada 106 kWh. coorerme determinado pda ANEEL

ASSOCIACAO 00 COMERCIO EINOUSTRIA OE FRANCA
R VOL DA FRANCA, 1511 SS AND 1
CENTRO
14400^90 FRANCA ■ SP

CNPJ: 47.98S,S77í0001-«3
INSC EST: ISENTOC^^PICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Tritisico 220 /

ATENDIMENTO

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREZADOÍA) CUENTE

SEU CÓDIGO CONTA MÉS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
0800 010 1010

www.cpfl.com.br
710177832 instalaçAo

32098669
JUL/2021 15/07/2021 1.317,90

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇAO - RESERVADO AO FISCO
Cod.
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2033 32

Caraumc

ConaunoVIMi
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EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
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06rtl7/2021 07/M/2021 MuBIpl. [kWh] [H] PrtxènoMèS

AM 5252 3732 1.00 1 530 0SflW2O21

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos Indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

AVISO IMPORTANTE

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Nota Ftscal

Conta de Energia Elétnca
N'194788506 Série C

CódDébAut-Banco

310050099104
Total a Pagar (RS)

1.317,90
Data de Vencimento

15«)7/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. ConFira a lista completa no site
XAVIER RU

[37
Pague aqui-PIX

IMOBILIÁRIA PLANO
NOVA ÓTICA

A VOLUNTÁRIOS DA FRANCA. 1499-CENTRO
RUA GENERAL CARNEIRO 1921 - CENTRO
RDO COMERCIO. 1754 - CENTRO

836700000133 179000403057 135014102036 100500991045 Autenticação Mecânica

cpfl paulista



PREFEITURA
CMAAl/^JI FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA

gabinete Fundação Esporte, Arte eCuftufa

DECLARAÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA 71

Declaramos, para os devidos fins, que a parceria com a Associação do Comércio

e Indústria de Franca-ACIF, com fulcro na Lei n° 9.086, de 28 de outubro de 2021, que autoriza

o Poder Executivo, através da Fundação Esporte, Arte e Cultura - FEAC, celebrar Termo de

Fomento com esta entidade, representa vantagem econômica para a Administração Municipal,

notadamente no que diz respeito às questões de recursos humanos e tempo de execução para

o atendimento desta demanda.

O projeto em questão tem por objetivo específico realizar e executar o projeto

Natal Iluminado 2021, que prevê a decoração e iluminação natalina em diversas áreas públicas

do Município de Franca, assegurando acessibilidade a todos, e, fomentar o turismo e o comércio

local por meio da decoração natalina e das Ações de Natal ACIF, impactando a comunidade de

Franca e região

Conforme demonstrado em seu Plano de Trabalho, a ACIF detém capacidade

técnica e operacional para sua execução, visto suas realizações ao longo dos últimos anos.

A FEAC, assim como as demais unidades da administração municipal, não possui

atualmente a capacidade técnica e operacional para a realização do objeto proposto, e do

montante de mão de obra previsto no custo financeiro demonstrado no Plano de Trabalho,

impactaria em valores muito maiores para a administração pública, além de considerar os custos

menores na contratação e aquisição dos materiais e acessórios.

Além disto, destaca-se a contrapartida da ACIF em aporte de mais de 20% (vinte

por cento) pela entidade frente ao orçamento total previsto.

Pelo exposto, ratificamos considerar presente a vantagem econômica para a

Administração Pública a concretização desta parceria através da celebração do Termo de

Fomento.

Franca, 12 de novembro de 2021.

ateus Santiago Caetano

Diretor Presidente da Fundação Esporte, Arte e Cultura - FEAC

Avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 550 - 4s andar - Pq. Francal - Franca/SP - CEP: 14.403-125
Telefone: (16) 3711-9350 / E-mail: feacfranca@franca.sp.gov.br / Site: www.feacfranca.sp.gov.br
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GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 9.086, DE 28 DE OUTUBRO DE 2021.

 Autoriza o Poder Executivo, através da Fundação Esporte, Arte e Cultura - FEAC, celebrar 
Termo de Fomento com a Associação do Comércio e Indústria de Franca - ACIF, no valor 
total de até R$ 960.000,00, altera o Orçamento, 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:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado, através da Fundação Esporte, Arte e Cultura - FEAC, a celebrar, no exercício de 2021, 
Termo de Fomento com a Associação do Comércio e Indústria de Franca - ACIF, entidade sem fi ns lucrativos, inscrita no CNPJ sob 
nº 47.985.577/0001-63, no valor total de até R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais).

Art. 2º As transferências fi nanceiras previstas nesta Lei serão realizadas em conformidade com o cronograma de desembolso 
constante do plano de trabalho apresentado pela entidade e aprovado pela Fundação Esporte, Arte e Cultura - FEAC.

Art. 3º As transferências a serem efetuadas na forma dos artigos anteriores se darão em observância às exigências da Lei Federal 
nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e comunicado SDG nº 010/2017, de 17 de março de 2017, do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo.

Art. 4º O prazo para aplicação dos recursos transferidos em conformidade com o artigo 1º é de 31 de dezembro de 2021, sendo 
que, até o dia 31 de janeiro de 2022, a entidade sem fi ns lucrativos deverá prestar contas perante à Fundação Esporte, Arte e Cultura 
- FEAC.

§ 1º   A prestação de contas referida neste artigo se dará mediante apresentação de toda a documentação exigida nas instruções e 
resoluções vigentes expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

§ 2º   A Fundação Esporte, Arte e Cultura - FEAC poderá requerer, a qualquer momento, a apresentação de prestações de contas 
parciais e periódicas.

Art. 5º São condições para que a instituição receba as transferências:

I. estar em dia com a prestação de contas de recursos anteriormente recebidos do Município de Franca.
II. estar com a diretoria devidamente constituída, empossada e em atividade.
III. haver apresentado o Plano de Trabalho à Fundação Esporte, Arte e Cultura - FEAC para execução em 2021.
IV. estar em acordo com as exigências da Vigilância Sanitária.
V. estar em dia com as contribuições para com a Previdência Social e para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
VI. apresentar os documentos solicitados pela concedente para liberação do recurso.

Parágrafo único.  A instituição deverá manter atualizada toda a documentação relativa às exigências estabelecidas neste artigo.

Art. 6º A liberação dos recursos fi nanceiros pela Fundação Esporte, Arte e Cultura - FEAC dependerá de requerimento 
encaminhado pela instituição benefi ciária ao Prefeito, mediante avaliação da instituição e de documentação que comprove as 
exigências enumeradas no art. 5º desta Lei.

Parágrafo único.  A Fundação Esporte, Arte e Cultura - FEAC fará análise e avaliação permanente do cumprimento do Plano de 
Trabalho aprovado, da atividade geral da instituição, da validade e documentação exigida e da aplicação dos recursos.

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado, através da Fundação Esporte, Arte e Cultura - FEAC, observadas as disposições das 
Leis Federais nº 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101/2000, a proceder a alterações no Orçamento Fiscal de 2021, aprovado 
através da Lei nº 8.958, de 10 de dezembro de 2020, mediante abertura de crédito adicional suplementar no valor de até R$ 
960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais) na seguinte classifi cação:

060102 DIVISÃO CULTURAL - FEAC 
133926002 APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS E POPULARES - FEAC 
2602 Manutenção das Atividades Culturais - FEAC 
33503900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
Fonte: 011000601 Tr. ACIF - Natal Iluminado

Parágrafo único.  Os recursos para cobertura do crédito adicional autorizado na forma deste artigo são oriundos de anulação no 
mesmo programa de governo, “133926002 Apoio às Atividades Culturais e Populares - FEAC”, e ação “2602 Manutenção das 
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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
Lucas H. Rinaldi - Seção de Comunicação
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
José Conrado Dias Netto - 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
Lucas Eduardo de Souza - Secretário 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 
Gilson Pelizaro - Vice-Presidente 
Ilton Sérgio Ferreira - 1º Secretário 
Lurdinha Granzotte - 2ª Secretária

Atividades Culturais - FEAC”, na categoria de despesa “33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica”.

Art. 8º Fica acrescentado às metas físicas de transferências de recursos às entidades, constantes do programa “133926002 Apoio 
às Atividades Culturais e Populares - FEAC”, ação “2602 Manutenção das Atividades Culturais - FEAC”, ano de 2021, nos anexos 
do Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências fi nanceiras referidas nesta Lei.

Parágrafo único.  Os Anexos do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, referidos no caput deste artigo, correspondem 
aos Anexos “Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos” do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - Projeto 
AUDESP.

Art. 9º As transferências previstas nesta Lei, inclusive critérios de apoio à entidade, metas de atendimentos e respectivos valores, 
observado o art. 26 da Lei Federal Complementar nº 101/2000, fi cam incluídos no “Anexo VI - Demonstrativo da Previsão de 
Transferências às entidades sem fi ns lucrativos”, da Lei Orçamentária, e no “Anexo III - Demonstrativo das Entidades do Terceiro 
Setor”, da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 10. As despesas com a execução da presente Lei correm à conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Prefeitura Municipal de Franca, 28 de outubro de 2021.
ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA

PREFEITO

CONTROLADORIA INTERNA

NOTIFICAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 11.918/2021

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 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 
entidade Grêmio Recreativo Escola de Sambra Acadêmicos da União da Zona Sul, 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 que dispõe os artigos 66, 77, 
78, 79, 80, 81, 86, 87 e 88 da Lei 8.666/93, bem como do descrito no Termo de Fomento n. 099/2018 pela incidência da Cláusula 
II, – Responsabilidades, obrigações e encargos da entidade, alínea “d” e do artigo 25 do Decreto Municipal nº 10.093/19. Os 
autos completos estão à disposição da referida empresa e/ou de seu representante legal na sede do Controle Interno, Auditoria, 
Corregedoria e Descumprimento Contratual, na Rua Frederico Moura, nº. 1517, Cidade Nova, Franca/SP.

Franca/SP, 27  de outubro de 2021.
Luís Otávio Montelli

Presidente da Comissão de Descumprimento Contratual

FINANÇAS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
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