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ANO IV - EDIÇÃO Nº LXXIV

Franco da Rocha, Segunda-feira, 31 de Outubro de 2016
ANO V - EDIÇÃO LXIV

Franco da Rocha, quinta-feira, 10 de novembro de 2017 

EDITAL DE CHAMAMENTO N°015/2017
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA faz saber a todos os interessados, que divulga o chamamento público n° 015/2017 
para  credenciamento artistas por meio de EMPRESAS e\ou MEIs interessadas na exploração de muros ou espaços públicos no Município de 
Franco da Rocha, por meio de intervenção artístico-urbana. As inscrições dos interessados deverão ser feitas no período de 09 a 21 de 
Novembro de 2017 devendo os interessados apresentar todos os documentos, no horário das 9:00 as 16:00 horas, na Prefeitura de Municipal 
de Franco da Rocha, junto a Diretoria de Gestão de Suprimentos, sito à Avenida Liberdade, nº 250 – Centro – Franco da Rocha - SP. Os 
interessados poderão adquirir a pasta completa contendo o Edital poderá ser adquirida gratuitamente, na Diretoria de Suprimentos desta 
Prefeitura, devendo o interessado solicitante, em posse de um CD-ROM para ser copiado em arquivo digital, informar seus dados na Avenida 
Liberdade, 250 – Centro ou solicitação através do site desta Prefeitura: http://www.francodarocha.sp.gov.br – acesso a informação/licitações.

EDITAL DE CHAMAMENTO N°016/2017
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA faz saber a todos os interessados, que divulga o chamamento público n° 016/2017 
Chamada Pública tem como objetivo específico selecionar artistas residentes nas cidades localizadas na região compreendida pelo Consórcio 
Intermunicipal da Bacia do Juquery (CIMBAJU): Franco da Rocha, Mairiporã, Caieiras, Francisco Morato e Cajamar, para composição de 
banco de artistas credenciados que se apresentarão nas festividades de comemoração do aniversário da cidade de Franco da Rocha. As 
inscrições dos interessados deverão ser feitas no período de 09 a 16 de Novembro de 2017 devendo os interessados apresentar todos os 
documentos, no horário das 9:00 as 16:00 horas, na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura de Municipal de Franco da Rocha, 
junto a Diretoria de Gestão de Suprimentos, sito à Avenida Sete de Setembro, s/nº – Centro – Franco da Rocha - SP. Os interessados poderão 
adquirir a pasta completa contendo o Edital poderá ser adquirida gratuitamente, na Diretoria de Suprimentos desta Prefeitura, devendo o 
interessado solicitante, em posse de um CD-ROM para ser copiado em arquivo digital, informar seus dados na Avenida Liberdade, 250 – 
Centro ou solicitação através do site desta Prefeitura: http://www.francodarocha.sp.gov.br – acesso a informação/licitações.
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