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PODER EXECUTIVO
Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça

Prefeito Municipal

Seção I
Gabinete do Prefeito

Marcelo Araújo
Chefe de Gabinete

DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO N° 12.502, DE 25 DE JUNHO DE 2.014

E-doc nº 42.361/14 Constitui a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do II Sorteio dos imóveis da segunda 
fase do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida, designando seus membros. 
  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo 
art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, e considerando o princípio da transparência e garantia de acesso pleno a 
todos os atos referentes ao sorteio, 

D E C R E T A
Art. 1°  Fica constituída a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do II sorteio dos imóveis da 

segunda fase do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida, a ser realizado no dia 28 
de junho de 2.014, no Estádio Alfredo de Castilho (Campo do Noroeste), sito a rua Benedito 
Eleutério, quadra 3, sem número. 

Art. 2º  Ficam designadas para compor a Comissão criada pelo artigo anterior as Entidades 
representadas por seus Presidentes, na forma abaixo descrita: 
Ordem dos Advogados do Brasil 
Fábio Augusto Simonetti 
Conselho Municipal da Assistência Social 
Carlos Augusto Fernandes
Conselho Municipal da Pessoa Idosa 
Ubaldo Benjamin 
Conselho Municipal da Condição Feminina 
Gisele Moretti 
Conselho Municipal da Habitação 
Paulo Roberto dos Santos Amaral 
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
Ariane Queiroz de Sá
Federação das Associações de Moradores de Bauru 
Jesus Adriano dos Santos 

Art. 3°  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
  Bauru, 25 de junho de 2.014. 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
ANDRÉA MARIA LIBERATO

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 12.503, DE 25 DE JUNHO DE 2.014
E-doc nº 42.357/14 Dispõe sobre os critérios de elegibilidade e demais procedimentos para a seleção dos 
beneficiários do PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, e
CONSIDERANDO	 que	o	Município	de	Bauru	firmou	o	Termo	de	Adesão	com	a	Caixa	Econômica	Federal	

– CEF, visando a união de esforços para a implementação do Programa Minha Casa 
Minha Vida (PMCMV), instituído pela Lei Federal nº 11.977, de 07 de julho de 2.009, 
no Município de Bauru;

CONSIDERANDO  que compete ao Município, por meio do Grupo Multissetorial criado pela Portaria nº 
41/2.009,	selecionar	os	beneficiários	finais	observados	os	critérios	de	elegibilidade	e	
seleção	da	demanda	definidos	pelo	Ministério	das	Cidades	na	Portaria	nº	596/2.013;

D E C R E TA
Art.	1º		 A	seleção	dos	beneficiários	do	PMCMV	para	os	empreendimentos	descritos	no	anexo	

I, que passa a fazer parte deste decreto, seguirá as seguintes etapas:
I -  Os inscritos para participação no sorteio, serão divididos em dois grupos: 

grupo I e grupo II; 
II -  Grupo I: Inscritos em situação de maior vulnerabilidade social, 

caracterizados	por	famílias	com	filhos	de	0	a	18	anos	para	as	quais	serão	
destinados 75% das unidades habitacionais em sorteio;

III	-		 Grupo	II:	Inscritos	solteiros,	famílias	sem	filhos	e	demais	inscritos,	para	os	
quais serão destinados 25% das unidades habitacionais em sorteio;

IV -  50% das unidades habitacionais serão destinadas para mulheres chefes de 

famílias;
V -  3% das unidades habitacionais serão destinadas para as pessoas com 

deficiência;
VI -  20% das unidades habitacionais serão destinadas para os idosos; 
VII -  27% das unidades habitacionais para as demais famílias;
VIII	-		 Conforme	Resolução	06,	publicada	no	Diário	Oficial	do	Município	de	28,	

de maio de 2.013, as inscrições foram realizadas somente pela internet, 
através do site da Prefeitura Municipal de Bauru: www.bauru.sp.gov.br;

IX -  A apuração dos dados cadastrais dos inscritos estão a encargo do Grupo 
Multissetorial do Programa MCMV;

X -     A destinação dos imóveis para demanda dirigida seguirá o organograma 
estabelecido no anexo II que passa a fazer parte deste decreto.

§ 1°  O número de candidatos sorteados, deverá corresponder à quantidade de unidades 
habitacionais disponíveis em cada empreendimento, acrescidas de 50% (cinquenta 
por cento), para a lista de reserva, objetivando a substituição dos candidatos que 
apresentarem informações incompatíveis ou razões para impugnação.

§ 2°  O sorteio será realizado no dia 28 de junho de 2.014, às 8h, no Estádio Dr. Alfredo 
de Castilho “Campo do Noroeste”, Rua Benedito Eleutério, quarteirão 03, s/nº, Vila 
Pacífico,	nesta	cidade.

Art.	2°		 Os	candidatos	a	beneficiários	das	unidades	habitacionais,	compreendem	as	famílias	
com renda mensal bruta limitada a R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).

Art.	3º		 Participarão	dos	sorteios	aquelas	pessoas	que	fizeram	inscrição	pelo	site	da	Prefeitura	
Municipal de Bauru, no período de 01 de maio a 14 de junho de 2.013, conforme 
Resolução nº 04, de 30 de abril de 2.013, e Resolução nº 06, de 28 de maio de 2.013, 
publicadas	no	Diário	Oficial	do	Município,	bem	como	as	mencionadas	na	Resolução	
11, de 12 de junho de 2.014, publicada no referido Diário.

Art.	4º		 A	relação	dos	candidatos	sorteados	será	divulgada	pelos	órgãos	oficiais	do	Município	
e os mesmos deverão comparecer na Sede da Coordenação do Programa “Minha 
Casa Minha Vida”, localizada na Rua Agenor Meira, nº 6-28, nesta cidade de Bauru, 
conforme calendário em anexo III, que passa a fazer parte dessa resolução.

§ 1º  Os sorteados, deverão comparecer na Sede da Coordenação do Programa “Minha Casa 
Minha Vida”, Rua Agenor Meira, 6-28, centro, munidos dos seguintes documentos 
originais e de cópias, de todos os moradores da residência:
I -  RG, CPF, Certidão de Casamento ou Nascimento e comprovante de 

residência.
§ 2º  Os inscritos assumem a responsabilidade pela veracidade das informações prestadas, 

sendo que serão excluídos de qualquer etapa do processo quando não conseguirem a 
comprovação dos requisitos exigidos.

Art. 5º  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, 25 de junho de 2.014.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
ANDRÉA MARIA LIBERATO

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

ANEXO I
EMPREENDIMENTO      UH
Arvoredo  496
San Sebastian  160 
Monte Verde II  208 
Monte Verde III  288
Chácara das Flores I  176 
Chácara das Flores II  176 
Manacás  288 
Ipês  224 
Jd. TV  192 

ANEXO II
EMPREENDIMENTO  PORCENTAGEM 
   DA DEMANDA DIRIGIDA
Arvoredo   10% 
San Sebastian   40%
Monte Verde II  10%
Monte Verde III  10%
Chácara das Flores I  50%
Chácara das Flores II  50%
Manacás   50%
Ipês                            50%
Jd. TV   10%

ANEXO III
EMPRENDIMENTOS   DATAS
Arvoredo   07, 08, 10 e 11/07/2014                       
San Sebastian   14 a 18/07/2014                    
Monte Verde II  21 a 25/07/2014                   
Monte Verde III  28 a 31/07/2014                    
Chácara das Flores I  04 a 08/08/2014              
Chácara das Flores II                           11 a 15/08/2014            
Manacás   18 a 22/08/2014                                
Ipês   25 a 29/08/2014                                    
Jd. TV    01 a 05/09/2014 
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CONSELHO INTERNO DE POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO E REMUNERAÇÃO NO MUNICÍPIO DE 
BAURU – CIPAR

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 3 DE 16 DE JUNHO DE 2014.
Aos dezesseis dias do mês de junho de 2014, na sala de reunião da Secretaria dos Negócios Jurídicos, localizada à Praça 
das Cerejeiras 1-59, às 9 horas, reuniram-se os membros nomeados através do Decreto nº 12.248, de 12 de setembro 
de	2013,	 publicado	na	 edição	n°	2.296	do	Diário	Oficial	 do	Município	de	Bauru,	 em	17	de	 setembro	de	2013,	 sob	 a	
Presidência do Sr. Donizete do Carmo dos Santos, estiveram reunidos para a 3ª sessão ordinária de 2014, os demais 
membros, sendo: Bernadete Covolan Ulson, David José Françoso, Gabriella Lucarelli Rocha, Lucinéia de Oliveira, Osni 
Paulo Herrera, Priscilla de Oliveira Ferasoli. Há quórum. Instalados os trabalhos. 1 - Os membros do Conselho Interno de 
Politica de Administração e Remuneração se reuniram para discussão de assuntos relacionados aos temas de metodologia 
de pesquisa salarial e análise do levantamento do número de exonerações por categoria. Nada mais havendo, eu, David 
José Françoso, _______________________, às 11 horas, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, segue assinada 
pelos demais Membros do Conselho.

DEPARTAMENTO DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL
DIVISÃO DE AVALIAÇÃO

H O M O L O G A Ç Ã O
HOMOLOGO, nos termos da legislação vigente e no relatório do Departamento de Avaliação Funcional, a 

aprovação	durante	o	Estágio	Probatório,	confirmando	assim	sua	estabilidade	no	Serviço	Público	os	servidores:

NOME: ALINE DINIZ OLIVEIRA BODO
MATRICULA:  30.492
CARGO:  PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA  - INFANTIL
A CONTAR DE:  ABRIL/2014

NOME:   CAMILA PINHEIRO DA SILVA
MATRICULA: 800.508
CARGO:  AGENTE DE CONTROLE ÀS ENDEMIAS
A CONTAR DE:  ABRIL/2014

NOME:   CLAUDETE REGINA SEMENTILE NUNES
MATRICULA:  30.500
CARGO: MERENDEIRA
A CONTAR DE:  ABRIL/2014

NOME:  CRISLENE DE OLIVEIRA SOUZA GUIMARÃES
MATRICULA:   28.562
CARGO:  TÉCNICO DE ENFERMAGEM
A CONTAR DE: ABRIL/2014

NOME:  DAIANA ZOCCA VIDES
MATRICULA:  30.488
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL
A CONTAR DE:  ABRIL/2014

NOME:  DANILO SOUZA MOJONI
MATRICULA:   30.483
CARGO:  AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO
A CONTAR DE:  ABRIL/2014

NOME: ED WAGNER TEIXEIRA
MATRICULA:   800.498
CARGO:  AGENTE DE CONTROLE ÀS ENDEMIAS
A CONTAR DE:  ABRIL/2014

NOME: EDSON ANSELMO DE SOUZA
MATRICULA: 30.482
CARGO: ALMOXARIFE
A CONTAR DE:  ABRIL/2014

NOME:  ELISETE RODRIGUES DE OLIVEIRA
MATRICULA:  30.496
CARGO:  AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO
A CONTAR DE:  ABRIL/2014

NOME:   ELLEN CARLA CESAR DE SOUZA
MATRICULA:  29.947
CARGO:  PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL
A CONTAR DE:  ABRIL/2014

NOME:  HIDEMI KAWAKAMI
MATRICULA:   30.501
CARGO: INSPETOR DE ALUNOS
A CONTAR DE: ABRIL/2014

NOME:  JERUZA KARLA GARCIA GIATTI FRANCESCHETTI
MATRICULA: 30.484
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL
A CONTAR DE:  ABRIL/2014

NOME:  JORGE LUIZ ABRANCHES
MATRICULA: 30.485
CARGO:  ENGENHEIRO
A CONTAR DE: ABRIL/2014

NOME:   KELLY CHRISTINA ALGARRA MARRA
MATRICULA:  30.473
CARGO:  AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO
A CONTAR DE: MARÇO/2014

NOME:  LUCIANA DE FATIMA ANDRADE
MATRICULA: 30.087
CARGO: AJUDANTE GERAL
A CONTAR DE:  ABRIL/2014

NOME:  MARIA HELENA PEREIRA MORENO
MATRICULA: 30.489
CARGO: SERVENTE DE LIMPEZA
A CONTAR DE:  ABRIL/2014

NOME:  MAURO EPIFÂNIO
MATRICULA:  30.487
CARGO: PEDREIRO
A CONTAR DE: ABRIL/2014

NOME:   MAURO NUNES MACHADO
MATRICULA:   30.491
CARGO:   PEDREIRO
A CONTAR DE:  ABRIL/2014

NOME:   PAULO GONÇALVES BENETTI
MATRICULA:  30.506
CARGO:    MEDICO
A CONTAR DE:  ABRIL/2014

NOME:   PRISCILA ALVES DE SOUZA MEDEIROS
MATRICULA:   30.495
CARGO:    PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL
A CONTAR DE:  ABRIL/2014

NOME:   ROMEU GRANDE
MATRICULA:   30.148
CARGO:  PEDREIRO
A CONTAR DE:  ABRIL/2014

NOME:   ROSEMEIRE LUIZ DE CARVALHO LINO
MATRICULA:  30.301
CARGO:  AUXILIAR DE CRECHE
A CONTAR DE:  ABRIL/2014

NOME:  SONIA APARECIDA ALMEIDA JUSTINO
MATRICULA:   30.305
CARGO:  ASSISTENTE SOCIAL
A CONTAR DE:  DEZEMBRO/2013

NOME:   THAIS CRISTINA MEDEIROS
MATRICULA:  30.480
CARGO:  PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL
A CONTAR DE: ABRIL/2014

Bauru, 18 de junho de 2014.
RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA

PREFEITO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

TORNA SEM EFEITO
PORTARIA Nº 1220/2014: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas atribuições legais, 
que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem Efeito no Diário Oficial nº 2407, a 
PORTARIA N.º 0856/2014 que nomeou  o (a) Sr(a). LUIS FELIPE SILVA PIMENTA, portador (a) do RG n.º 342840228, 
classificação	14° lugar, no cargo efetivo de “ESPECIALISTA EM SAÚDE - MÉDICO CLÍNICO”, EM RAZÃO DE 
DESISTÊNCIA EM 12/06/2014.

PORTARIA Nº 1221/2014: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas atribuições legais, 
que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem Efeito no Diário Oficial nº 2407, a 
PORTARIA N.º 0934/2014 que nomeou  o (a) Sr(a). MAISY GALANO, portador (a) do RG n.º 401068407, classificação	
129° lugar, no cargo efetivo de “AGENTE EDUCACIONAL - AUXILIAR DE CRECHE”, DESISTÊNCIA TÁCITA.

PORTARIA Nº 1222/2014: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas atribuições legais, que 
confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem Efeito no Diário Oficial nº 2407, a PORTARIA 
N.º 0936/2014 que nomeou  o (a) Sr(a). CAMILA CRISTINA DA SILVA, portador (a) do RG n.º 429501596, classificação	
131° lugar, no cargo efetivo de “AGENTE EDUCACIONAL - AUXILIAR DE CRECHE”, DESISTÊNCIA TÁCITA.

PORTARIA Nº 1223/2014: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas atribuições legais, que 
confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem Efeito no Diário Oficial nº 2407, a PORTARIA 
N.º 0947/2014 que nomeou  o (a) Sr(a). ADRIANO SATO, portador (a) do RG n.º 459236593, classificação	80° lugar, no 
cargo efetivo de “AGENTE EDUCACIONAL - SECRETÁRIO DE ESCOLA”, DESISTÊNCIA TÁCITA.

PORTARIA Nº 1224/2014: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas atribuições legais, 
que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem Efeito no Diário Oficial nº 2407, a 
PORTARIA N.º 0948/2014 que nomeou  o (a) Sr(a). ANDRESSA BARRAVIERA TIOSSI, portador (a) do RG n.º 
439537824, classificação	81° lugar, no cargo efetivo de “AGENTE EDUCACIONAL - SECRETÁRIO DE ESCOLA”, 
DESISTÊNCIA TÁCITA.

PORTARIA Nº 1225/2014: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas atribuições legais, 
que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem Efeito no Diário Oficial nº 2407, a 
PORTARIA N.º 0785/2014 que nomeou  o (a) Sr(a). VIVIANE PAULA MENDES MUNHOZ, portador (a) do 

Seção II
Secretarias Municipais

Secretaria da Administração
Richard Vendramini

Secretário
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RG n.º 408387142, classificação	48° lugar, no cargo efetivo de “AGENTE EDUCACIONAL - INSPETOR DE 
ALUNOS”, DESISTÊNCIA TÁCITA.

CONVOCAÇÃO/NOMEAÇÃO: Os (as) candidatos (as) relacionados (as) abaixo deverão comparecer no 
Departamento de Recursos Humanos, situado na Praça das Cerejeiras 1-59, Vila Noemi, 2º Andar, no dia e horário 
indicado, com os documentos (ORIGINAIS) relacionados no ANEXO I.

O Diretor do Departamento de Administração de Pessoal, em conformidade com o disposto no decreto municipal 
6664 de 22 de julho de 1993 e, considerando cumpridas todas as medidas que a legislação impõe, expede.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1226/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de AGENTE 
EDUCACIONAL - AUXILIAR DE CRECHE, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2407 
após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) 
TAISE SIMÕES DE OLIVEIRA ALVES portador do RG 461843080, em virtude do (a) mesmo (a) haver se 
classificado	em	135° lugar, no concurso público para AGENTE EDUCACIONAL - AUXILIAR DE CRECHE, 
edital nº 04/2012 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 26/06/2014 ÀS 08h00min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1227/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de AGENTE 
EDUCACIONAL - AUXILIAR DE CRECHE, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 
2407 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) 
Sr(a) ANA CAROLINA DE SOUZA ELOY portador do RG 462481499, em virtude do (a) mesmo (a) haver se 
classificado	em	136° lugar, no concurso público para AGENTE EDUCACIONAL - AUXILIAR DE CRECHE, 
edital nº 04/2012 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 26/06/2014 ÀS 09h00min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1228/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de AGENTE 
EDUCACIONAL - SECRETÁRIO DE ESCOLA, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 
2407 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) 
Sr(a) MARIANA RAQUEL DA CRUZ VEGIAN portador do RG 471262250, em virtude do (a) mesmo (a) haver se 
classificado	em	87° lugar, no concurso público para AGENTE EDUCACIONAL - SECRETÁRIO DE ESCOLA, 
edital nº 07/2011 para exercer as funções do cargo.

COMPARECER EM 26/06/2014 ÀS 10h00min.
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1229/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de AGENTE 
EDUCACIONAL - SECRETÁRIO DE ESCOLA, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 
2407 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) 
Sr(a) KARYSNAY LEAL SILVA portador do RG 47938714X,	em	virtude	do	(a)	mesmo	(a)	haver	se	classificado	em	
88° lugar, no concurso público para AGENTE EDUCACIONAL - SECRETÁRIO DE ESCOLA, edital nº 07/2011 
para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 26/06/2014 ÀS 13h00min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1230/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de AGENTE 
EDUCACIONAL - INSPETOR DE ALUNOS, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2407 
após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) 
DANIEL DOS SANTOS POLA portador do RG 447424440,	em	virtude	do	(a)	mesmo	(a)	haver	se	classificado	em	
53° lugar, no concurso público para AGENTE EDUCACIONAL - INSPETOR DE ALUNOS, edital nº 07/2010 
para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 26/06/2014 ÀS 14h00min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1231/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de ASSISTENTE 
EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ATENDENTE, no quadro de servidores desta Prefeitura, 
Diário Oficial nº 2407 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta 
publicação, o(a) Sr(a) JAQUELINE LOURDES SILVA MARINHO portador do RG 226472485, em virtude 
do	 (a)	mesmo	 (a)	 haver	 se	 classificado	 em	108° lugar, no concurso público para ASSISTENTE EM GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ATENDENTE, edital nº 03/2011 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 26/06/2014 ÀS 15h00min.

ANEXO I (ORIGINAIS)
1. CTPS (Carteira de Trabalho) 
2.	 Cartão	 ou	 Extrato	 do	 PIS/PASEP,	 com	 Estado	 Civil	 atualizado	 e	 verificar	 junto	 a	 CAIXA	 ECONÔMICA	
FEDERAL ou BANCO DO BRASIL, se existe o cadastro em mais de 01 (um) número de PIS ou PASEP, caso exista 
dois números deverá solicitar a regularização para um único número. É importante que todos os dados cadastrais do 
candidato	estejam	atualizados	 junto	ao	órgão	responsável	do	PIS	(CAIXA	ECONÔMICA	FEDERAL)	ou	PASEP	
(BANCO DO BRASIL), antes da emissão e apresentação do documento junto ao Recursos Humanos desta Prefeitura, 
para evitar problemas futuros. 
3. Certidão de nascimento atualizada (caso não esteja legível) ou de casamento;
4. Título de eleitor (com estado civil atualizado), com comprovantes da última votação (2012);
5. Comprovação de regularidade com o serviço militar (Reservista e/ou equivalente);
6. RG e CPF (com estado civil atualizado); 
7. Atestado de antecedentes criminais (www.ssp.sp.gov.br);
8. PRÉ-REQUISITO EXIGIDO NO EDITAL DO CONCURSO. (Diplomas e/ou certificados)
9. Registro e anuidade para os cargos que possuem registros em seus respectivos conselhos; 
10.	Certidão	de	nascimento	de	filhos	até	21	anos;
11.	Carteira	de	Vacinação	dos	filhos	menores	de	14	anos;
12. Uma foto 3x4 atualizada;
13. Comprovação de Endereço;
14.	Declaração	de	horário	e	local	de	trabalho	para	os	cargos	que	por	Lei	cabem	à	acumulação	(para	fins	de	análise	do	
acúmulo e de compatibilidade de horários quando for o caso);
15. Comprovante de Situação Cadastral do CPF (http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atcta/cpf/
consultapublica.asp

CLASSIFICAÇÃO FINAL
CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE EM MANUTENÇÃO, 
CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – MOTORISTA (Prova realizada em 27/04/2014)

Class. Inscrição Nome CPF Prova Prova Total
    Objetiva Prática
1º 0009100021 Celso Ricardi Batista de Paula 309.044.338-46 36,25 47,00 83,25
2º 0009100078 Marcos Paulo dos Santos 260.279.878-98 33,75 48,50 82,25
3º 0009100694 Augusto Mendes 303.641.488-61 35,00 46,00 81,00
4º 0009100188 Richard Claudio Arantes 212.843.638-99 33,75 47,00 80,75

5º 0009100142 Norberto Flor da Silveira 268.185.628-09 31,25 48,00 79,25
6º 0009100445 Euclydes Givanil Bonaci 213.114.518-70 32,50 46,00 78,50
7º 0009100514 Vagner Zanetti 116.432.678-33 35,00 43,50 78,50
8º 0009100503 João Maximino Junior 959.490.038-53 30,00 45,50 75,50
9º 0009100192 Marcos Paulo Ferreira 245.427.328-43 31,25 44,00 75,25
10º 0009100178 Claudia Lima de Figueiredo 216.278.988-40 30,00 45,00 75,00
11º 0009100404 Raphael Agulhari Martelini 219.927.138-20 30,00 44,00 74,00

Os candidatos aprovados deverão aguardar convocação do Departamento de Recursos Humanos através do Diário 
Oficial	de	Bauru,	por	época	de	sua	nomeação.

Bauru/SP, 26 de junho de 2014.
A Comissão

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA

PALESTRA: “PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO”
Serão abordados os seguintes assuntos: Definição	de	comportamento	respondente,	busca	de	compreensão	do	que	
é	comportamento,	reflexão	sobre	as	leis	do	comportamento,	orientação	sobre	comportamento	operante,	aplicação	
da	aprendizagem	pelas	consequências,	e	demonstração	de	modificação	do	comportamento	pelas	consequências.
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar o 
certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados nos cargos: Assistente 
Social e Psicólogo, conforme o disposto na Lei 5.975/10.
Data e horário: 15/07/2014 – 14h
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: Luiz Lima Dourado
Graduado em Psicologia pela Universidade Sagrado Coração. Psicólogo Clínico na Clínica Equilibrium. Técnico 
de Administração na Secretaria Municipal de Economia e Finanças. Cursando Tecnologia em Gestão Pública na 
UNINTER.
Inscrições: das 12h00 do dia 18/06/2014 às 12h00 do dia 15/07/2014, através do site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO DIREITO A 
CERTIFICADO.

PALESTRA: “CUIDADOS COM ANIMAIS DE PEQUENO PORTE”
Serão abordados os seguintes assuntos: Cuidados com animais de estimação (cães e gatos): higiene, inclusive 
bucal,	alimentação	específicas	para	cada	fase	da	vida	e	porte	do	animal	(inclusive	como	método	terapêutico	em	
hospitais), vacinação, principais doenças dos animais e zoonoses, vermifugação, posse responsável, castração, 
aspectos emocionais na relação desses com o homem, orientação para controle da micção e defecação, idade ideal 
para presentear uma criança com um animal, uso de medicamentos sem orientação veterinária. 
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar o 
certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados nos cargos: Ajudante 
Geral, Biólogo, Médico Veterinário e Zootecnista, conforme o disposto na Lei 5975/10.
Data e horário: 18/07/2014 – 09h
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: Valéria Medina Camprigher
Formada em Medicina Veterinária pala UNESP de Botucatu. Experiência com clínica e cirurgia de pequenos 
animais. Servidora da PMB, atuando na Vigilância Sanitária.
Inscrições: das 12h00 do dia 18/06/2014 às 17h00 do dia 17/07/2014, através do site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO DIREITO A 
CERTIFICADO.

PALESTRA: “DICAS DE MALA DIRETA DO WORD ”
Serão abordados os seguintes assuntos: Serão apresentados os passos para padronizar correspondências 
automaticamente, fazendo uso da mala direta quando se deseja criar um conjunto de documentos, como uma carta 
modelo que é enviada a muitos destinatários ou uma folha de etiquetas de endereço. Será mostrada a utilização de 
planilhas do Microsoft Excel como lista de destinatários, nomes ou endereços.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar o 
certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados nos cargos enquadrados 
na Lei 5975/10.
Data e horário: 24/07/2014 – 09h
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: Marcelo Climaites Fernandes
Mestre em Ciência da Computação e possui 19 anos de experiência na área de informática, nesse tempo, trabalhou 
com coordenação de projetos, análise de informações, analise de sistemas, analise de desenvolvimento de sistema 
e programação para automação industrial. Leciona a 14 anos, sendo que desses, 10 anos em instituições de ensino 
superior, para cursos de Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Administração, Ciências Contábeis, RH, 
Logística, entre outros.
Inscrições: das 12h00 do dia 18/06/2014 às 17h00 do dia 23/07/2014, através do site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO DIREITO A 
CERTIFICADO.

CONTRATO Nº 7.368/14 - PROCESSO Nº 3.773/13 (E-doc. nº 28.587/14) - CONTRATANTE: MUNICÍPIO 
DE BAURU - CONTRATADA: SULMATEL - COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA – 
ME - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE os eletrodomésticos a seguir: 01 
(UM) FOGÃO 04 BOCAS E 01 FORNO MICROONDAS, melhor descritos no Anexo I do Edital nº 519/13 e 
nos termos de sua proposta anexa ao Processo nº 3.773/13. - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 802,00 
– MODALIDADE: PREGÃO	ELETRÔNICO	Nº	177/13	–	PROPONENTES:	35	-	ASSINATURA: 19/05/14.

EXTRATOS 
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Secretaria da Educação
Vera Mariza Regino Casério

Secretária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A diretora da EMEI NIDOVAL REIS convoca os associados da APM a comparecerem a Assembléia Geral para eleição 
dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. A primeira chamada será no dia 27 de 
junho de 2014 (sexta-feira), às 14h00, em sua sede, sito à Rua Luiz Bortolieiro Neto, nº 1-49 Mutirão Edmundo Coube, 
CEP 17031-720. Não havendo o comparecimento de mais da metade dos associados, convocamos em segunda chamada 
às 14h30, no mesmo local e data.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A diretora da EMEI “PROF. ROBERVAL BARROS”, convoca os associados da APM a comparecerem à Assembléia Geral 
para eleição e posse dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. A primeira chamada 
será no dia 30/06/2014, segunda-feira, às 08h, em sua sede, situada à Rua Marcel Pinto de Oliveira quadra 07 s/n, Jardim 
Ouro Verde. Não havendo o comparecimento de mais da metade dos associados, convocamos em segunda chamada, às 
16:00h no mesmo local e data.

      Os pagamentos referente a tributos, tarifas e outros serviços pertencentes a Prefeitura Municipal 
de Bauru, devem ser feitos exclusivamente através de guias (com código de barras ou GRE) não podendo ser 
efetuados em hipótese alguma com depósitos em conta corrente, pois não há como identificar o tributo ou outro 
serviço o qual foi pago, impossibilitando assim sua baixa.

Secretaria de 
Economia e Finanças 

Marcos Roberto da Costa Garcia
Secretário

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DIRETORIA: ANA RAQUEL FERNANDES

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
PROC. NOME DOC.   VALOR  
1248/14 A M MOLITERNO - EPP 3451                442,40 

62814/13 AÇÃO COM SÃO FCO DE ASSIS MAIO             2.536,00 
39488/13 ADRIANA JANINE C GONÇALVES -ME 59           28.500,00 
20789/11 AELESAB PROG INTEG ASSIST CRIANÇA CR 34 , 35           10.800,00 
58006/13 AGNALDO EDSON DE MATTOS - ME 831                672,00 
5152/14 ANDREA F. MONTEIRO 23             3.990,00 

54042/13 APIECE PROG ATENÇÃO INT PES MAIO                829,40 
55135/13 ASSOC APOIO A CRIAN AIDS MAIO             2.536,00 
55031/13 ASSOC BENEFICIENTE CRISTÃ -RI MAIO           10.000,00 
55064/13 ASSOC PROT MATER E CRIANÇA MAIO             3.803,00 
3773/13 B N P COMERCIAL LTDA 605                709,00 
4052/13 BANDOLIN FORNECIMENTO REFEIÇ 2177                895,00 
3774/13 BAURU CENTER CÓPIAS COM 665                730,90 

21789/13 BECTON DICKINSON IND CIRURG 258584             1.962,00 
30034/13 BECTON DICKINSON IND CIRURG 258198           82.280,00 
4832/12 BELARIS ALIEMNTOS LTDA 3563                192,45 

31387/13 BFR S/A 265695, 265698           13.766,88 
14538/13 BFR S/A 275722                321,60 
19444/13 BIO LOGICA COM PROD HOSPIT 4657 a 4659             3.659,10 
13927/13 CARDOSO & CARDOSO COM FRUTAS 1868, 1890             5.498,88 
13927/13 CARDOSO & CARDOSO COM FRUTAS 1857, 1876                  90,40 
13927/13 CARDOSO & CARDOSO COM FRUTAS 1853, 1871                497,15 
13927/13 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO 4336, 4337                328,10 

13927/13 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO 4318, 4338, 4339, 
4331             1.468,48 

55069/13 CASA DO GAROTO PADRES ROGAC MAIO             2.536,00 
55118/13 CENTRO ESP AMOR E CARIDADE MAIO           12.193,30 
31301/13 CIAPETRO DISTR COMBUSTÍVEIS 8359             7.435,00 
18413/13 CIMCAL COM SERV E SOLUÇÕES 12123             7.932,00 

4511/13 CIMENTO RIO COM E REP DE MAT 32078                162,50 
55205/13 CIPS - CONSORC INTER PROM SOCIAL MAIO           15.026,09 
58290/13 CIRURGICA KD LTDA 16382, 16383           57.095,60 

37672/13 CLAUDIO DONIZETE THIMOTEO 465, 466             1.640,82 
31754/13 COMERCIAL CRIS PAPEL LTDA 2141 a 2144, 2147                746,90 
23462/13 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 105500             4.130,00 
54863/13 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 105502             2.313,50 
16444/13 COML DE PNEUS ROMA LTDA 62111, 62343, 62769           71.485,00 
16444/13 COML DE PNEUS ROMA LTDA 62110, 62770           13.020,00 
16444/13 COML DE PNEUS ROMA LTDA 62109, 62344           16.198,00 
55120/13 COMUNIDADE BOM PASTOR- C PAS MAIO           12.193,30 
55120/13 COMUNIDADE BOM PASTOR- SAI CR MAIO             7.608,00 
67987/12 COOPERATIVA DE COM REFORMA AGR 3730, 3788           56.071,00 

195/13 CRM MULTIELETRICA MATERIAIS 4050                173,20 
21141/13 D B M GOMES  - ME 220, 239, 252, 253             9.773,06 
21141/13 D B M GOMES  -ME 237                455,84 
21141/13 D B M GOMES - ME 214                284,90 
41191/13 D B M GOMES - ME 212, 236, 215             2.101,50 
57634/13 DIMACI - SP MATERIAL CIRURGICO 62983, 62984             1.176,00 
39488/13 DORIGAN IND COM. DE EQUIPAMENT 358           20.700,00 
36304/13 DUPATRI HOSP COM IMP 347345             3.239,50 
48585/12 E. PINTO CONFECÇÕES  -ME 168           58.968,00 
21144/13 ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA 25697           20.200,00 
21144/13 ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA 25695             5.600,00 
6636/13 EMPÓRIO HOSPITALAR COM PROD 162951           13.830,00 

72001/13 ENEC CONSTRUÇÕES E COMERCIO 284           36.771,50 
55122/13 EQUIPE CRISTO VERDADE LIBERTA MAIO           12.193,30 
72001/13 ER COMERCIAL MATERIAIS SOLDA 3988             2.190,00 
52242/11 EVANDRO TORRECILHA - ME 96           10.094,70 
52242/11 EVANDRO TORRECILHA - ME 97           16.361,92 
57634/13 EXPRESSA DISTR MEDICAMENTOS 48290           21.840,00 
58430/13 EXTINTORES BRASIL 473 a 475                220,50 
50283/11 F.  LOPES PUBLICIDADE LTDA 18967             4.484,00 
4553/13 F. G. JUNIOR & CIA LTDA 4103, 4104             1.000,00 

28192/11 FONEMASTER TELEINFO LTDA 819                327,60 
19842/14 FONEMASTER TELEINFORMÁTICA 10689                275,00 
59175/12 FUNDAÇÃO INACIO DE LOYOLA DEZEMBRO           15.484,70 
59175/12 FUNDAÇÃO INACIO DE LOYOLA OUT/NOV/DEZ             2.515,47 
59175/12 FUNDAÇÃO INACIO DE LOYOLA NOV/DEZ           15.484,55 
69890/13 GEB - COM DE PRODUTOS AGROP 1169             6.926,40 
67670/12 GEMEs & BENEZ ENGENHARIA LTDA 127         112.407,75 
18404/13 GOGLIANO COM TINTAS LTDA 139             3.831,20 

64887/11 IMPRENSA OFICIAL DO EST SP 762835, 763150, 
764741             1.327,53 

18996/13 IND COM PROD LIMPEZA MACATUBA 4145 2.092, 80
37781/13 INST DE TOMOGR AXIAL COMPUT 358           30.368,75 
24931/13 J. E  RISSI ALIMENTOS 7725, 7728           64.625,88 
7395/12 JAYME JACINTO - ME 233             4.153,50 

12260/13 JOÃO DE FREITAS JUNIOR- ME 1069                210,00 
48477/09 JORNAL DA CIDADE DE BAURU 68           11.292,89 
46064/13 L & C COM DE PAPELARIA LTDA 3463, 3475                  62,19 
8155/13 L & C COM DE PAPELARIA LTDA 3476, 3478, 3480             2.960,40 

46066/13 LAURA BOTTERI GARMS - ME 3262, 3268                333,30 
55221/13 LEGIÃO FEMININA DE BAURU MAIO             6.678,26 
55222/13 LEGIÃO MIRIM DE BAURU MAIO           16.695,65 
4540/13 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE 5830                247,50 

46064/13 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE 5815                150,00 
41646/13 MARIA DA LUZ FELIPE ROUPAS-ME 219, 221         178.491,24 
41646/13 MARIA DA LUZ FELIPE ROUPAS-ME 192, 193, 212, 213           75.623,65 
41646/13 MARIA DA LUZ FELIPE ROUPAS-ME 214 a 217         108.074,97 

41646/13 MARIA DA LUZ FELIPE ROUPAS-ME 222, 223, 225, 227, 
229         106.280,88 

41646/13 MARIA DA LUZ FELIPE ROUPAS-ME 198, 230, 231, 232         100.236,17 
41646/13 MARIA DA LUZ FELIPE ROUPAS-ME 233, 235, 244, 248         147.245,56 
69727/12 MAXIMA COM DE MEDICAMENTOS 18534                152,00 
27883/13 MEDICALL F. DISTR DE PROD 939             2.205,00 
37696/12 MEDRAL GEOTECNOLOGIA AMB 1727, 1728           36.347,88 
40024/13 MEGATRANS EXPRESS TRANSPORT 11             8.590,00 
36530/13 MG DE S LEITE MATERIAIS ELETR 1810                611,80 
19561/08 NEW LINE COM  SERV TECNOLOG 11741           10.445,60 
29858/13 NOVA BELLFAX TELECOMUNIC 7883                  74,00 
30182/12 NOVACK COM SERVIÇOS LTDA 972, 974                450,00 
23462/13 NUTRICIONALE COM DE ALIEMNTOS 168209             2.544,00 
23462/13 NUTRICIONALE COM DE ALIMENTOS 168966           25.440,00 
50809/12 OMEGA PAPER IND COM E SERV 2056,2063,2067,2082           17.447,82 
24801/13 PADARIA STA FÉ COLONIAL 8888 a 8897             6.656,95 
26234/13 PADARIA STA FÉ COLONIAL 8792, 8793             1.960,00 
65516/12 PÃES 5 ESTRELAS DE MARÍLIA LTDA 1263, 1272                  55,04 
65516/12 PÃES 5 ESTRELAS DE MARÍLIA LTDA 1290, 1293                  96,32 
4859/14 PÃES 5 ESTRELAS DE MARÍLIA LTDA 1306 a 1308           15.347,79 

23715/14 PEREZIN & CIA CENTRO AUTOMOT 1835                895,65 
18404/13 PLENACOM COML LTDA 703             2.010,55 
26222/13 PORTAL COM EXT DE AREIA 69409                427,96 
20515/14 PROFORM IND E COM LTDA 65136             1.080,00 
55132/13 RECUPERAÇÃO ASSIST CRISTÃ MAIO             2.536,00 
31301/13 REDE SOL FUEL 70232           20.850,00 
70099/13 ROSSATO & BERTHOLD 925                798,00 
25116/10 SARDINHA IMPL RODOVIÁRIOS 1332, 525             1.203,84 
25116/10 SARDINHA IMPL RODOVIÁRIOS 1329, 522                413,14 
25116/10 SARDINHA IMPL RODOVIÁRIOS 1330, 523             8.324,78 
25116/10 SARDINHA IMPL RODOVIÁRIOS 1328, 521           10.890,51 
25116/10 SARDINHA IMPL RODOVIÁRIOS 477                300,00 
25116/10 SARDINHA IMPL RODOVIÁRIOS 1334, 527, 477           49.491,74 
15158/13 SC EDITORA GRÁFICA LTDA 878, 898             5.727,02 
12271/13 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA 9788, 9794                315,98 
10331/10 SODEXO PASS DO BRASIL SERV 578102      2.286.846,18 
39488/13 SP LOCAÇÃO DE GERADORES LDTA 99             4.125,00 

Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico

Arnaldo Ribeiro Pinto
Secretário

CONTRATO Nº 7.387/14 - PROCESSO Nº 3.953/14 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: 
ALESSANDRA APARECIDA CONTRERA- EPP - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta 
devidamente anexada ao processo nº 3.953/14, a confeccionar e instalar para o CONTRATANTE 03 (TRÊS) TOTENS EM 
ESTRUTURA METÁLICA MEDINDO 4,00 X 2,00 METROS, ABAOLADO, REVESTIDO DE ACM RECORTADO 
COM ILUMINAÇÃO INTERNA DUPLA FACE DEVIDAMENTE INSTALADOS, de acordo com os Anexos I e VIII 
do Edital nº 148/14. - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 28.500,00 – MODALIDADE: Pregão Presencial nº 
049/14 – PROPONENTE: 01 - ASSINATURA: 06/06/14, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

EXTRATOS 
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Secretaria do Meio Ambiente
Valcirlei Gonçalves da Silva

Secretário
Avenida Alfredo Maia, 1-10 – Vila Falcão – Fone:- 3239-2766 e 3234-6849

Horário de atendimento:- de Segunda à Sexta-feira, das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 H
INTERNET:- E-mail: meioambiente@bauru.sp.gov.br

ARBORIZAÇÃO URBANA

ATENÇÃO
*A substituição ou a supressão de árvore só poderá ser realizada após a publicação do deferimento (autorização) no Diário 
Oficial	sob	pena	de	multa	de	R$ 500,00 prevista no Artigo 56 do Decreto 6.514/2008.
*Para solicitar a autorização procure o Poupa Tempo com comprovante de propriedade do imóvel (cópia simples) 
conforme Lei nº 4.368/99.
*As	despesas	com	a	substituição	ou	a	supressão,	ficarão	a	cargo	do	requerente.
*Após	a	publicação	do	deferimento	no	Diário	Oficial,	terá	o	requerente	o	prazo de 30 (trinta) dias para efetuar o corte e 
de 15 (quinze) dias a partir daí, para plantar uma árvore (artigo 34 da Lei n.o 4.714/01).
*As mudas deverão ter altura igual ou superior a 1,50 metro e serem plantadas com tutor e estarem protegidas com gradil 
(parágrafo único do art. 1.o do Decreto nº 8.806/00).
* A poda de árvore em domínio público somente será permitida a: servidor da prefeitura, Empresas responsáveis pela 
infra-estrutura urbana, Equipe do Corpo de Bombeiros e Pessoas credenciadas pela SEMMA conforme artigo 21 da Lei 
n.o. 4.368/99).

ESPÉCIES ADEQUADAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA

Sob rede de iluminação pública

*Árvores de pequeno porte e arbustos:
Exemplos:, Cereja-do-Rio-Grande, Resedá, Dedaleiro, Castanha-do-Maranhão, Bacupari, Uvaia, Pitanga, Capororoca, 
Mulungu, Ipê-branco, Ipê-amarelo-pequeno, Tamanqueira, Murici, Araçá, Gabiroba, Goiabeira, Flamboyanzinho, 
Marolo, Chupa-ferro, Guaçatonga, Grumixama, Candeia, Urucum, Pimenta-de-macaco, Grevílea-anã, Escova-de-garrafa, 
Caliandra, Lixa, Tiborna, Sangra d’ água e Falsa-murta.

Oposto à rede de iluminação pública

*Árvores de médio porte:
Exemplos: Quaresmeira, Resedá Gigante, Falso-chorão, Unha-de-vaca, Tarumã, Aleluia, Pau-cigarra, Guatambu, Ipê-
rosa, Alecrim-de-Campinas, Cássia, Capixingui, Ipê-amarelo, Manacá-da-Serra, Aroeira-pimenteira, Carobinha, Jacarandá-
mimoso, Cabreúva, Pau-brasil, Aldrago, Jamboroxo, Sucupira-roxa e Oiti.

DZB - DEPARTAMENTO ZOOBOTÂNICO

PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:

PROCESSO(S) DEFERIDO(S): VÁLIDA COMO AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE 
ÁRVORE(S), APÓS 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS: 

PROCESSO: 30209/2014
INTERESSADA: Regina Maria Bombonato Rebuá
ENDEREÇO: Rua Paulo Garbino, nº 2-206, Vila Tecnológica
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Amendoim-do-campo localizado na lateral do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 22012/2014
INTERESSADO: Carlos Eduardo Paula de Medeiros
ENDEREÇO: Rua Doutor Fuas de Mattos Sabino, nº 17-91, Jardim Europa
ESPÉCIE DEFERIDA: 02 Oitis, sendo 01 localizada À esquerda do imóvel e 01 localizada à direita do imóvel
SUBSTITUIR POR: 02 árvores de médio porte

PROCESSO: 24969/2014
INTERESSADO: Daniel Cherubim
ENDEREÇO: Rua Ana Caciola, nº 1-80, Jardim Dona Sarah
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Flamboyant localizado ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO(S) INDEFERIDO(S): 

PROCESSO: 30675/2014
INTERESSADA: Ilandina Bustamante Rodrigues
ENDEREÇO: Rua Pedro de Campos, nº 5-147, Núcleo Geisel
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Cássia localizada à esquerda do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Limpeza de copa executada pela Secretaria

PROCESSO: 32442/2014
INTERESSADA: Cintia dos Reis Vagliengo
ENDEREÇO: Rua Raposo Tavares, nº3-42, Higienópolis
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Sibipiruna localizada ao centro do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO: 24002/2014 
INTERESSADA: Hilda Neves Tambara
ENDEREÇO: Rua Agenor Meira, nº 6-71, Centro
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Palmeira-rabo-de-peixe
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - No momento, nenhuma ação é recomendada

PROCESSO: 25493/2014
INTERESSADO: Ama Comércio de Aparelhos Auditivos Ltda - ME
ENDEREÇO: Rua Júlio de Mesquita Filho, nº 3-50, Vila Mesquita
ESPÉCIES INDEFERIDAS: 02 Paus-Brasil, sendo 01 localizado à direita do imóvel e 01 localizado na lateral do 
imóvel (Rua Olímpio de Macedo) e 01 Aroeira-salsa localizada à esquerda do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Levantamento de copa executada pela Secretaria

PROCESSO: 23556/2014
INTERESSADO: João Maurício Bolzan
ENDEREÇO: Rua Joaquim de Souza, nº 2-71, Vila Nova Santa Clara
ESPÉCIES INDEFERIDAS: 02 Sibipirunas, sendo 01 localizada à direita do imóvel e 01 localizada à esquerda do 
imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Limpeza de copa executada pela Secretaria

PROCESSO: 24278/2014
INTERESSADA: Marcilene Moraes de Assis
ENDEREÇO: Rua Jamil Gebara, nº 3-78, Jardim Paulista
ESPÉCIES INDEFERIDAS: 02 Patas-de-vaca, sendo 01 localizada à direita do imóvel e 01 localizada à esquerda 
do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Limpeza e levantamento de copa executadas pela Secretaria

PROCESSO: 23780/2014
INTERESSADO:	Gilson	Teófilo	Leal
ENDEREÇO: Rua Primeiro de Agosto, nº 3-39, Centro
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Aroeira-pimenteira localizada ao centro do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - No momento, nenhuma ação é recomendada

PROCESSO: 30491/2014
INTERESSADA: Marisa Lopes Pereira
ENDEREÇO: Rua Torquato Gonçalves Andrade, nº 8-94, Jardim Prudência
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Oiti localizado à esquerda do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - No momento, nenhuma ação é recomendada

PROCESSO: 25932/2014
INTERESSADO: Kleber Cristiano Salomão
ENDEREÇO: Rua Benedito Florentino de Moares, nº 1-9, Bauru I
ESPÉCIES INDEFERIDAS: 01 Flamboyant localizado à direita do imóvel (árvore mais próxima ao portão), 01 Oiti 
localizado ao centro do imóvel (2ª árvore a partir do portão), 01 Pata-de-vaca localizada à esquerda do imóvel (3ª 
árvore a partir do portão) e 01 Fruto-de-pombo localizado à esquerda do imóvel (última árvore próxima à esquina)
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Limpeza e levantamento de copa executadas pela Secretaria

PROCESSO: 29453/2014
INTERESSADA: Edna Bologna de Souza Aranha
ENDEREÇO: Rua Gustavo Maciel, nº 31-18, Vila Mariana
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Monguba localizada à esquerda do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Limpeza de copa executada pela Secretaria

PROCESSO: 25961/2014
INTERESSADO: Moisés Pereira da Silva
ENDEREÇO: Rua Victor Leandro Domingues, nº 1-49, Mary Dota
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Ficus localizada ao centro do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Rebaixamento de copa executada pela Secretaria
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO(S) PARCIALMENTE DEFERIDO(S): VÁLIDA COMO AUTORIZAÇÃO PARA ESPÉCIE 
DISCRIMINADA, APÓS 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS

PROCESSO: 24866/2014
INTERESSADA: Renata Villarinho Galli Cardoso
ENDEREÇO: Avenida Affonso José Aiello, PMB 02/3078/02, Residencial Cidade Jardim
ESPÉCIES DEFERIDAS: 05 Ipês: sendo 02 localizados perto do prédio da Assuã (1ª e 2ª árvore da esquerda 
pra direita) e 03 localizados próximas à rotatória (à esquerda, ao centro e à direita do canteiro de obras).
SUBSTITUIR POR: 05 árvores de médio porte
ESPÉCIES INDEFERIDAS: 05 Ipês localizados perto do prédio da Assuã (3ª à 7ª árvore da esquerda pra 
direita)
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - No momento, nenhuma ação é recomendada

8090/13 SULMATEL COM DE MAT  EQUIP 2981             2.061,08 
66112/13 TABOADO MATOGROSSENSE COML 2145                450,00 
44984/12 TECH  LASER COM DE CARTUCHOS 1469, 1470             4.020,00 
13389/13 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENT 13678, 13679                344,30 
57634/13 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENT 13610, 13611                383,43 
30034/14 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENT 13671, 13615           17.938,34 
12589/13 V C M THEODORO - EPP 4262                407,85 
18996/13 VCE DISTRIBUIDORA LTDA -ME 3594           16.170,00 
21789/13 WOOMED IND E COM DE PRODS 4239             9.430,00 
44984/12 WORLD PRINT SUPRIMENTOS INFO 4183             7.990,00 
39368/13 WORK VIX COM INFOMÁTICA 1847             2.517,60 
4991/14 WORK VIX COM INFOMÁTICA 1845, 1848           11.239,62 

MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
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PORTARIA S.O Nº 009/14
Sidnei Rodrigues, Secretário Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE
 Com base no decreto nº 10088 de 20 de Setembro de 2.005, AUTORIZAR os servidores abaixo 
relacionados	a	dirigir	a	Viaturas	Oficial	no	atendimento	dos	serviços	da		Secretaria	Municipal	de	Obras,	por	
um	período	de	06	(seis)	meses		com	todas	as	responsabilidade	cabíveis	,quando	da	insuficiência,	aferida	no	
momento da utilização, dos servidores ocupantes de cargo de motoristas.

Nome Matricula CNH Categoria
André Luis Cunha 30.165 01314962142 AE
José Valentim 23.348 01712376638 AD
Alexandre Antonio Ferraz 30.468 02417558264 B
Delmar Baptista dos Santos 28.654 01366410048 B
Fernando Machado da Silva 29.643 01997805925 AD
Elaine de Cássia Orti Araujo 11.597 01799219539 B
Luiz José Santoro Penna 26.071 01818098324 AB
Paula Sumie Watanabe 29.641 03443202608 B
Pérola Mota Zanotto 30.382 02272316433 B
Waldomiro Fantini Junior 21.043 00697943312 B

REGISTRE-SE E CUMPRE-SE
Bauru, SP, 25 de Junho de 2014.

SIDNEI RODRIGUES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

Secretaria de Planejamento
Paulo Roberto Ferrari

Secretário
E D I T A L

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO – COMÉRCIO

COMUNICADO
Comunicamos que a empresa Armazén Bar Ltda Me encontra-se DESINTERDITADA, por estar 

de	posse	do	Certificado	de	Licenciamento	Integrado	nº	174311.2013-24.

COMUNICADO
Comunicamos referente à denúncia feita através do processo nº 27675/2014, de que o 

estabelecimento	foi	vistoriado	e	notificado,	apresentando	devida	Licença	de	Uso	e	Ocupação	do	Solo.	

E D I T A L
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

NOTIFICAÇÃO
	 Notificamos	 sob	 nº	 Ofício	 Lei	 5825/09	 –	 Nº	 600/14,	 o	 Senhor	 CARLOS	 MASSANORI	
MORIMOTO, RUA WALDOMIRO FERNANDES, 189, JAMAICA, LONDRINA - PR, em cumprimento 
aos dispostos no Artigo 5º da Lei Municipal nº 5825/09 “É proibido nos passeios, canteiros, jardins, vias, 
áreas	e	 logradouros	públicos,	exceto	nos	casos	em	que	exista	uma	legislação	especifica	autorizando,	ou	
um alvará expresso e circunstanciado, de uso temporário, a obstrução através da exposição ou depósito 
de animais, mercadorias, objetos, mostruários, materiais de construção, entulhos, terra e resíduos de 
qualquer natureza, a colocação de cartazes, faixas, placas e assemelhados, pouco importando as dimensões 
do mesmo, bem como executar atividades que possam derramar óleo, gordura, graxa, tinta, líquidos de 
tinturarias, nata de cal ou de cimento, preparar concreto ou argamassa, lavar ou reparar veículos ou qualquer 
tipo de equipamento, bem como outras situações assemelhadas às descritas acima. § 2º Constitui-se como 
obstrução	do	passeio	ou	logradouro	público,	a	colocação	de	materiais,	objetos	fixos	ou	móveis,	de	qualquer	
tamanho, tipo ou espécie, que impeça total ou parcialmente, ainda que por um curto período de tempo, o 
trânsito	de	pedestres,	de	carrinhos	de	bebê	ou	assemelhados,	e	de	pessoas	portadoras	de	deficiência	física.”,	
informamos que estamos NOTIFICANDO Vossa Senhoria, para que no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, contados da publicação deste documento, providencie a desobstrução do passeio público(remoção 
de resíduos no passeio), referente ao imóvel situado a RUA BOA ESPERANÇA, 11-33, PARQUE BOA 
VISTA, cadastrado na P.M.B. 4/0428/019, onde consta Vossa Senhoria como responsável. Face o exposto, 
informamos que caso não adote providencias até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da 
citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$ 625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais 
e trinta centavos). (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
	 Notificamos	 sob	 nº	 Ofício	 Lei	 5825/09	 –	 Nº	 576/14,	 a	 Senhora	 DALVA	 CARDOSO	 DE	
SOUZA, RUA VITAL BRASIL, 3-61, VILA MARTHA, BAURU - SP, , em cumprimento aos dispostos no 
Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, 
a qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio 
público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus 
ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais 
normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que 
no	prazo	de	30	(trinta)	dias,	contados	da	publicação	desta	Notificação,	providencie	o	 reparo	do	passeio	
público, referente ao imóvel situado a RUA VITAL BRASIL, 3-61, VILA MARTHA, cadastrado na P.M.B. 

5/0271/006, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá 
ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Face o exposto, informamos que caso 
não adote providencias até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com 
a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta 
centavos).   (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
	 Notificamos	sob	nº	Ofício	Lei	5825/09	–	Nº	53/14,	o	Senhor	ALCIDES	FERNANDES,	RUA	
BERNARDINO DE CAMPOS, 05-46, VILA FALCÃO, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no 
Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, 
a qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio 
público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus 
ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais 
normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no 
prazo	de	30	(trinta)	dias,	contados	da	publicação	desta	Notificação,	providencie	o	reparo	do	passeio	público,	
referente ao imóvel situado a RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 05-46, VILA FALCÃO, cadastrado na 
P.M.B. 5/0216/026, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, 
deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Face o exposto, informamos 
que caso não adote providencias até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, 
com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta 
centavos).    (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
	 Notificamos	sob	nº	Ofício	Lei	5825/09	–	Nº	726/14,	o	Senhor	RUA	ENG.	XERXES	RIBEIRO	
DOS SANTOS, 7-41, JD. CAROLINA, BAURU - SP, , em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da 
Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer 
título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em 
frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, 
bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre 
acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 30 
(trinta)	dias,	contados	da	publicação	desta	Notificação,	providencie	o	reparo	do	passeio	público,	referente	
ao imóvel situado a RUA ENG. XERXES RIBEIRO DOS SANTOS,  qt. 7, JD. CAROLINA, cadastrado na 
P.M.B. 3/0408/023, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, 
deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Face o exposto, informamos 
que caso não adote providencias até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, 
com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta 
centavos).   (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
	 Notificamos	 sob	 nº	 Ofício	 1218/13,	 a	 Senhora	 MARIA	 DA	 SILVA,	 ALAMEDA	 NOSSA	
SENHORA DO ROSARIO, 08-19, PARQUE NOVO SÃO GERALDO, BAURU - SP, para que no prazo 
de	30	(trinta)	dias,	contados	da	publicação	desta	Notificação,	 	providencie	o	reparo	do	passeio	público,	
no imóvel situado à RUA CORONEL ALVES SEABRA, 7-69, cadastrado na P.M.B. como 4/0314/029, 
onde consta Vossa Senhoria como proprietária. Face o exposto, informamos que a atual situação  no local 
caracteriza-se como infração ao Artigo 1° da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, 
ou	a	omissão,	do	conteúdo	explícito	desta	Notificação,	implicará	na	aplicação	do	Artigo	15º	b)	da	citada	
Lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$ 591,94 (quinhentos e noventa e um reais e 
noventa e quatro centavos). (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
	 Notificamos	 sob	 nº	 Ofício	 Lei	 5825/09	 –	 Nº	 680/14,	 a	 empresa	 EMPREENDIMENTOS	
GLOBAL VR LTDA, ALAMEDA RIO NEGRO, 350, SALA 1, IND. ALPHAVILLE, BARUERI - SP, 
em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de 
proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que situados em vias providas de guia 
e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do 
passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, 
NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta 
Notificação,	 providencie	 a	 construção	 do	 passeio	 público,	 referente	 ao	 imóvel	 situado	 a	RUA	CEZAR	
CRUZ CIAFREI, JD. MENDONÇA, cadastrado na P.M.B. 4/3199/001, onde consta essa empresa como 
responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 
5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, 
informamos que caso não adote providencias até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da 
citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais 
e trinta centavos).  (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
	 Notificamos	 sob	 nº	 Ofício	 Lei	 5825/09	 –	 Nº	 681/14,	 a	 empresa	 EMPREENDIMENTOS	
GLOBAL VR LTDA, ALAMEDA RIO NEGRO, 350, SALA 1, IND. ALPHAVILLE, BARUERI - SP, 
em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de 
proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e 
sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio 
sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR 
(Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira 
de	Normas	Técnicas)”,	para	que	no	prazo	de	90	(noventa)	dias,	contados	da	publicação	desta	Notificação,	
providencie a construção do passeio público, referente ao imóvel situado a RUA VALDIR CAMPOS, 
JD. MENDONÇA, cadastrado na P.M.B. 4/3199/028, onde consta essa empresa como responsável, caso 
o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º 
§ 6º). Se for lote vago, deverá ser construída mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos 
que caso não adote providencias até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, 
com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta 
centavos).  (AR não recebido)

Secretaria de Obras
Sidnei Rodrigues

Secretário
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NOTIFICAÇÃO
	 Notificamos	sob	nº	Ofício	Lei	5825/09	–	Nº	134/14,	a	Senhora	ILDA	DE	OLIVEIRA	LIMA	
GALVÃO, RUA TEN. JOSE GIMENEZ MOJANO, 1-28, VILA GARCIA, BAURU - SP, em cumprimento 
aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou 
possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - 
Construir passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, 
saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 
9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas)”,	para	que	no	prazo	de	90	(noventa)	dias,	contados	da	publicação	desta	Notificação,	providencie	
a construção do passeio público, referente ao imóvel situado a RUA TEN. JOSE GIMENEZ MOJANO, 
1-28, VILA GARCIA, cadastrado na P.M.B. 4/3345/003, onde consta Vossa Senhoria como responsável, 
caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 
1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos 
que caso não adote providencias até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, 
com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta 
centavos).  (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
	 Notificamos	sob	nº	Ofício	Lei	5825/09	–	Nº	602/14,	o	Senhor	ARLINDO	NERIS	DA	SILVA,	
ALAMEDA DAMA DA NOITE, 2-92, PARQUE VISTA ALEGRE - SP, em cumprimento aos dispostos no 
Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, 
a qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio 
público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus 
ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais 
normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no 
prazo	de	90	(noventa)	dias,	contados	da	publicação	desta	Notificação,	providencie	a	construção	do	passeio	
público, referente ao imóvel situado a ALAMEDA DAMA DA NOITE, 2-92, PARQUE VISTA ALEGRE, 
cadastrado na P.M.B. 4/0617/004, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público 
seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote 
vago, deverá ser construída mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote 
providencias até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de 
penalidade de multa, no valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).  (AR não 
recebido)

NOTIFICAÇÃO
	 Notificamos	sob	nº	Ofício	Lei	5825/09	–	Nº	270/14,	o	Senhor	SANDRO	LEME	DA	SILVA,	RUA	
CLOVIS BARRETO MELCHERT, 3-43, JD. EUROPA, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no 
Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, 
a qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público 
em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou 
rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas 
sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 
90	(noventa)	dias,	contados	da	publicação	desta	Notificação,	providencie	a	construção	do	passeio	público,	
referente ao imóvel situado a RUA LUIS FERRARI, PARQUE DAS NAÇÕES, cadastrado na P.M.B. 
2/3023/003, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá 
ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída 
mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providencias até o prazo 
estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no 
valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos). (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
	 Notificamos	sob	nº	Ofício	Lei	5825/09	–	Nº	735/14,	o	Senhor	BERNARDINO	GUILHERME	
DA SILVA, RUA BASILIO STRINGHETTA, 01-01, PARQUE HIPODROMO, BAURU - SP, em 
cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de 
proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que situados em vias providas de guia 
e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do 
passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, 
NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta 
Notificação,	providencie	a	construção	do	passeio	público,	referente	ao	imóvel	situado	a	RUA	BASILIO	
STRINGHETTA, PARQUE HIPODROMO, cadastrado na P.M.B. 3/0957/014, onde consta Vossa Senhoria 
como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade 
(Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o 
exposto, informamos que caso não adote providencias até o prazo estipulado, implicará na aplicação do 
Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte 
e cinco reais e trinta centavos).   (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
	 Notificamos	sob	nº	Ofício	Lei	5825/09	–	Nº	243/14,	a	Senhor	ODAIR	DA	COSTA	SEVILHANO,	
RUA CHILE, 07-26, VL. INDEPENDENCIA, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 
1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a 
qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público 
em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou 
rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas 
sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 
90	(noventa)	dias,	contados	da	publicação	desta	Notificação,	providencie	a	construção	do	passeio	público,	
referente ao imóvel situado a RUA LUIS FERRARI, PARQUE DAS NAÇÕES, cadastrado na P.M.B. 
2/3021/002, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá 
ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída 
mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providencias até o prazo 
estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no 
valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).  (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
	 Notificamos	sob	nº	Ofício	Lei	5825/09	–	Nº	244/14,	o	Senhor	ODAIR	DA	COSTA	SEVILHANO,	
RUA CHILE, 07-26, VL. INDEPENDENCIA, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 
1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a 
qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público 
em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou 
rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas 
sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 
90	(noventa)	dias,	contados	da	publicação	desta	Notificação,	providencie	a	construção	do	passeio	público,	
referente ao imóvel situado a RUA LUIS FERRARI, PARQUE DAS NAÇÕES, cadastrado na P.M.B. 
2/3021/003 onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá 
ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída 
mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providencias até o prazo 
estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no 
valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).  (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
	 Notificamos	 sob	 nº	 Ofício	 Lei	 5825/09	 –	 Nº	 186/14,	 o	 Senhor	 VAGNER	 OLIVEIRO	
DOMINGUES, ALAMEDA DR. OCTAVIO PINHEIRO BRISOLLA, 07-29, VL. STA. TEREZA, BAURU 
- SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de 
proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que situados em vias providas de guia 
e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do 
passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, 
NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta 
Notificação,	 providencie	 a	 construção	 do	 passeio	 público,	 referente	 ao	 imóvel	 situado	 a	 RUA	 LUIS	
FERRARI, PARQUE DAS NAÇÕES, cadastrado na P.M.B. 2/3015/012, onde consta Vossa Senhoria como 
responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 
5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, 
informamos que caso não adote providencias até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da 
citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais 
e trinta centavos).  (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
	 Notificamos	 sob	 nº	 Ofício	 Lei	 5825/09	 –	 Nº	 185/14,	 o	 Senhor	 VAGNER	 OLIVEIRO	
DOMINGUES, ALAMEDA DR. OCTAVIO PINHEIRO BRISOLLA, 07-29, VL. STA. TEREZA, BAURU 
- SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de 
proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que situados em vias providas de guia 
e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do 
passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, 
NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta 
Notificação,	 providencie	 a	 construção	 do	 passeio	 público,	 referente	 ao	 imóvel	 situado	 a	 RUA	 LUIS	
FERRARI, PARQUE DAS NAÇÕES, cadastrado na P.M.B. 2/3015/011, onde consta Vossa Senhoria como 
responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 
5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, 
informamos que caso não adote providencias até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da 
citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais 
e trinta centavos).  (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
	 Notificamos	 sob	 nº	 Ofício	 Lei	 5825/09	 –	 Nº	 184/14,	 o	 Senhor	 VAGNER	 OLIVEIRO	
DOMINGUES, ALAMEDA DR. OCTAVIO PINHEIRO BRISOLLA, 07-29, VL. STA. TEREZA, BAURU 
- SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de 
proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que situados em vias providas de guia 
e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do 
passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, 
NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta 
Notificação,	 providencie	 a	 construção	 do	 passeio	 público,	 referente	 ao	 imóvel	 situado	 a	 RUA	 LUIS	
FERRARI, PARQUE DAS NAÇÕES, cadastrado na P.M.B. 2/3015/010, onde consta Vossa Senhoria como 
responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 
5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, 
informamos que caso não adote providencias até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da 
citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais 
e trinta centavos).  (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
	 Notificamos	sob	nº	Ofício	Lei	5825/09	–	Nº	225/14,	o	Senhor	JULIO	BARACHO	CAMARA,	
RUA ALFREDO RUIZ, 12-39, VL MESQUITA, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 
1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a 
qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público 
em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou 
rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais 
normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no 
prazo	de	90	(noventa)	dias,	contados	da	publicação	desta	Notificação,	providencie	a	construção	do	passeio	
público, referente ao imóvel situado a RUA MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVEIRA, PARQUE 
DAS NAÇÕES, cadastrado na P.M.B. 2/3019/009, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso 
o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º 
§ 6º). Se for lote vago, deverá ser construída mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos 
que caso não adote providencias até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, 
com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta 
centavos).   (Recebido por AR)
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NOTIFICAÇÃO
	 Notificamos	 sob	 nº	 Ofício	 Lei	 5825/09	 –	 Nº	 384/14,	 a	 Senhora	 MARCIA	 FERREIRA	
MAGALHAES, RUA MONS. CLARO, 03-56, CENTRO, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no 
Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, 
a qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público 
em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou 
rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas 
sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 
90	(noventa)	dias,	contados	da	publicação	desta	Notificação,	providencie	a	construção	do	passeio	público,	
referente ao imóvel situado a RUA AUGUSTO BASTAZINI, PARQUE DAS NAÇÕES, cadastrado na 
P.M.B. 2/3029/024, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, 
deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser 
construída mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providencias até 
o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de 
multa, no valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).  (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
	 Notificamos	sob	nº	Ofício	Lei	5825/09	–	Nº	378/14,	a	Senhora	VANEID	VENANCIO	DA	SILVA	
FERNANDES, RUA LUIS FERRARI, 8-90, PARQUE DAS NAÇÕES, BAURU - SP, em cumprimento aos 
dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores 
de imóveis, a qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir 
passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, 
degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e 
demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para 
que	no	prazo	de	90	(noventa)	dias,	contados	da	publicação	desta	Notificação,	providencie	a	construção	do	
passeio público, referente ao imóvel situado a RUA LUIS FERRARI, qt. 8, PARQUE DAS NAÇÕES, 
cadastrado na P.M.B. 2/3029/010, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público 
seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote 
vago, deverá ser construída mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote 
providencias até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de 
penalidade de multa, no valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).  (Recebido 
por AR)

NOTIFICAÇÃO
	 Notificamos	sob	nº	Ofício	Lei	5825/09	–	Nº	715/14,	o	Senhor	CRISTIANO	DOS	SANTOS	
KINA, RUA OIAPOQUE, 26, PE. MIGUEL, RIO DE JANEIRO - RJ, em cumprimento aos dispostos no 
Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, 
a qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público 
em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou 
rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas 
sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 
90	(noventa)	dias,	contados	da	publicação	desta	Notificação,	providencie	a	construção	do	passeio	público,	
referente ao imóvel situado a RUA ZACARIAS MARTINS, qt. 2, JD MARILIA, cadastrado na P.M.B. 
4/3185/003, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá 
ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída 
mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providencias até o prazo 
estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no 
valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).  (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
	 Notificamos	sob	nº	Ofício	Lei	5825/09	–	Nº	408/14,	a	empresa	TOTAL	IMOVEIS,	RUA	MONS.	
CLARO, 3-56, CENTRO, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 
5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que 
situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; 
II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo 
às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas 
na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados 
da	publicação	desta	Notificação,	providencie	a	construção	do	passeio	público,	referente	ao	imóvel	situado	
a RUA ALBINO RIBEIRO, JD MARILIA, cadastrado na P.M.B. 4/3176/013, onde consta essa empresa 
como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade 
(Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o 
exposto, informamos que caso não adote providencias até o prazo estipulado, implicará na aplicação do 
Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte 
e cinco reais e trinta centavos).  (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
	 Notificamos	sob	nº	Ofício	Lei	5825/09	–	Nº	558/14,	a	empresa	EDISON	VAZ	BAURU	ME,	
RUA JOSE BOMBINI, 1-57, VL SÃO PAULO, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 
1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a 
qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público 
em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou 
rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas 
sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 
90	(noventa)	dias,	contados	da	publicação	desta	Notificação,	providencie	a	construção	do	passeio	público,	
referente ao imóvel situado a AVENIDA MARCOS DE PAULA RAPHAEL, qt. 26, MARY DOTA, 
cadastrado na P.M.B. 4/1587/002, onde consta essa empresa como responsável, caso o passeio público 
seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote 
vago, deverá ser construída mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote 
providencias até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de 
penalidade de multa, no valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).  (Recebido 
por AR)

NOTIFICAÇÃO
	 Notificamos	 sob	 nº	Ofício	 Lei	 5825/09	 –	Nº	 1022/14,	 o	 Senhor	GERALDO	BUGNI,	RUA	
HUGO MARTINI, 441, JD. CANADA, RIBEIRÃO PRETO - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 
1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a 
qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público 
em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou 
rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas 
sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 
90	(noventa)	dias,	contados	da	publicação	desta	Notificação,	providencie	a	construção	do	passeio	público,	
referente ao imóvel situado a RUA PROF. AURO CUSTODIO ALVES, CIDADE JARDIM, cadastrado na 
P.M.B. 4/1435/012, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, 
deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser 
construída mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providencias até 
o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de 
multa, no valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).  (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
	 Notificamos	sob	nº	Ofício	Lei	5825/09	–	Nº	183/14,	o	Senhor	RAFAEL	MACHADO	SOARES,	
RUA SABADINO SCRIPTORE, 05-28, VL. FALCÃO, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no 
Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, 
a qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público 
em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou 
rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas 
sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 
90	(noventa)	dias,	contados	da	publicação	desta	Notificação,	providencie	a	construção	do	passeio	público,	
referente ao imóvel situado a RUA LUIS FERRARI, PARQUE DAS NAÇÕES, cadastrado na P.M.B. 
2/3015/009, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá 
ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída 
mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providencias até o prazo 
estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no 
valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).  (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
	 Notificamos	sob	nº	Ofício	Lei	5825/09	–	Nº	368/14,	o	Senhor	BELMIRO	ALVES	TEIXEIRA,	
RUA FERES KUDSE NETTO, 01-08, PARQUE DAS NAÇÕES, BAURU - SP, em cumprimento aos 
dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores 
de imóveis, a qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir 
passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, 
degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e 
demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para 
que	no	prazo	de	90	(noventa)	dias,	contados	da	publicação	desta	Notificação,	providencie	a	construção	do	
passeio público, referente ao imóvel situado a RUA LUIS FERRARI, 8-145, PARQUE DAS NAÇÕES, 
cadastrado na P.M.B. 2/3028/013, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público 
seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote 
vago, deverá ser construída mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote 
providencias até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de 
penalidade de multa, no valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).  (Recebido 
por AR)

NOTIFICAÇÃO
	 Notificamos	sob	nº	Ofício	Lei	5825/09	–	Nº	394/14,	o	Senhor	BELMIRO	ALVES	TEIXEIRA,	
RUA FERES KUDSE NETTO, 07-08, PARQUE DAS NAÇÕES, BAURU - SP, em cumprimento aos 
dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores 
de imóveis, a qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir 
passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, 
degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e 
demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para 
que	no	prazo	de	90	(noventa)	dias,	contados	da	publicação	desta	Notificação,	providencie	a	construção	do	
passeio público, referente ao imóvel situado a RUA AUGUSTO BASTAZINI, PARQUE DAS NAÇÕES, 
cadastrado na P.M.B. 2/3030/001, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público 
seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote 
vago, deverá ser construída mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote 
providencias até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de 
penalidade de multa, no valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).  (Recebido 
por AR)

José Fernando Casquel Monti
 Secretário

Secretaria de Saúde

PUBLICAÇÃO DE:  24/06/2014  a  25/06/2014

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
67306/11 OSMAR CARLOS DE OLIVEIRA ME
67309/11 OSMAR CARLOS DE OLIVEIRA ME
13514/13 PANETTERIA BUONA PASTA LTDA – ME
7735/14 MODOLIN CHIES & CIA LTDA EPP
72898/13 JOSÉ HENRIQUE 29428685895
72443/13 PAULO CESAR FRANCISCHONE
8622/14 RENATA DASTRE VILAS BOAS
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6583/14 LUIZ CARLOS GARCIA BETTING
2926/14 PEDRO TOBIAS
33141/13 ORTOCLÍNICA PLUS – ORTOPEDIA E FRATURAS LTDA – EPP
10416/14 MAURA ROSANE VALÉRIO IKOMA
28300/14 JOSÉ BENTO DO NASCIMENTO FILHO
26054/14 SONIA APARECIDA DE CASTRO FERREIRA
29031/14 ROSANGELA DE OLIVEIRA PINTO
7074/10 SANTOS & IQUEDA LANCHONETE LTDA ME
3135/11 CELSO MADI LANCHONETE – ME
35783/13 TATIANI MARQUES
72446/13 TELMA REGINA DA CUNHA GOBBI
31309/14 DI PASCALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
46975/10 VF ALIMENTOS E PIZZARIA LTDA – EPP
10420/14 CARLOS AUGUSTO DE MENDONÇA BEATO
28403/13 LUCIANA MAIO PINZAN
5094/13 CARMEN LYGIA ANTUNES BORO
1590/11 VIVIANE DA SILVA PAES LEME
6799/14 FABRICA DE CONSERVAS PORCO DE OURO LTDA ME
57318/13 LUCIA SOUZA DA SILVA 05149224863
56302/11 OSMAR CARLOS DE OLIVEIRA – ME

23304/13 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
EEPG  PROF. ANTONIO SERRALVO SOBRINHO

23209/13 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
E.E. PROFª MERCEDES PAZ BUENO

30909/14 ALAIS CONTRERAS ALVES MOREIRA
36642/13 JULIANA JAQUELINE DE MATOS LOPES
14514/11 CASA DO BEBE CRIARTE EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA – EPP
31923/14 MONDELEZ BRASIL LTDA
4982/11 RFM  LANCHONETE LTDA – ME
8014/13 INSTITUTO H. NARY DE ODONTOLOGIA LTDA
6548/13 MAURILIO MARTINS AÇOUGUE – ME
19718/11 CASA DE SUCOS IGUANA LTDA ME
11883/14 SILVA ARÃO & CIA LTDA – ME

32872/14 BISPADO DE BAURU – CURIA DIOCESANA
PARÓQUIA DO SENHOR BOM JESUS ( EVENTO )

44147/13 M.R. DE SOUZA – CANTINA ME
61957/12 FABIO JEFERSON FORATO – EPP
36432/11 ANTONIO LUIZ DOS SANTOS RESTAURANTE – ME
24409/12 ANTONIO LUIZ DOS SANTOS RESTAURANTE – ME
24410/12 ANTONIO LUIZ DOS SANTOS RESTAURANTE – ME
54919/13 RITA MOREIRA DE OLIVEIRA
17174/14 DROGALUZ BAURU LTDA ME
24453/14 FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ESPORTIVOS LTDA  EPP
30369/14 INÊS APARECIDA NUNES VIEIRA – EPP
38238/13 ISABELLA HOTTA
13886/14 SILMARA CARDOSO ZABAGLIA DA CUNHA ME
71299/13 FABIO BRANDINI QUINTEIRO DROGARIA ME
30083/13 PAULO ROBERTO GRIJO EPP
15555/14 JOSÉ CARLOS MANZZUTI
33863/14 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI
33490/14 LIFE ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
34366/14 ANA LUCIA VENÂNCIO DE OLIVEIRA – ME 27046/E-1
34368/14 ANA LUCIA VENÂNCIO DE OLIVEIRA – ME 27395/E-1
35103/14 J.D. FOLHA MINIMERCADO – ME 33210/E-1
35104/14 J.D. FOLHA MINIMERCADO – ME 27394/E-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
31792/14 LUIZ HENRIQUE PALUDO CHURRASCARIA EPP 40 037576/C-1
31626/14 PANIFICADORA DELICIAS BUONA PASTA LTDA ME 60 30446/E-1
32491/14 CAMPOS E OLIVEIRA MERCEARIA LTDA – EPP 30 27041/E-1
32528/14 PORTO SEGURO ÁGUA MINERAL LTDA – ME 45 27043/E-1
32994/14 VICTOR HIPÓLITO DE OLIVEIRA SILVA 35592253885 90 27044/E-1

RECURSO DEFERIDO PARCIALMENTE DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
31629/14 PANIFICADORA DELICIAS BUONA PASTA LTDA ME 50 26800/E-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
31627/14 PANIFICADORA DELICIAS BUONA PASTA LTDA ME 33173/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA: 
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
12030/14 ANA LUCIA VENÂNCIO DE OLIVEIRA – ME 19795/E-1
31300/14 DI PASCALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 19700/E-1

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA ALTERADO PARA AUTO DE 
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
67306/11 OSMAR CARLOS DE OLIVEIRA ME 3492/E-1
67309/11 OSMAR CARLOS DE OLIVEIRA ME 3494/E-1
13514/13 PANETTERIA BUONA PASTA LTDA – ME 12001/E-1
7735/14 MODOLIN CHIES & CIA LTDA EPP 14042/E-1
72898/13 JOSÉ HENRIQUE 29428685895 14040/E-1

RECURSO DEFERIDO PARCIALMENTE DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
MULTA:
PROCESSO INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
10123/14 ANTONIO CARLOS CERVANTES CAMPOS – ME 30 19639/E-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
65870/13 SKINA – CHURRASCARIA E GRELHADOS LTDA – ME 14018/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
8167/14 CREPALDI  E ALMEIDA PADARIA LTDA – ME 0603/E-1/C-1

RECURSO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA NÃO APRECIADO POR 
NÃO CABER RECURSO NESTA FASE DO PROCESSO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO 
VIGENTE:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
65670/12 SKINA – CHURRASCARIA E GRELHADOS LTDA – ME 1969/E-1
67079/13 THIAGO APARECIDO ALVES DA SILVA 4220/E-1

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 
PROCESSO 35073/14
INTERESSADO DROGARIA VILA FALCÃO LTDA – ME
REQUERENTE LAUNIZA OLIVEIRA DE SOUZA
CPF 121.286.998-27
CRF/SP 18.053

PROCESSO 34630/14
INTERESSADO FERREIRA & SOUZA DROGARIA LTDA - ME
REQUERENTE CRISTIANE DANIELE GONÇALVES FERREIRA
CPF 219.379.688-20
CRF/SP 57.076

PROCESSO 34632/14
INTERESSADO ISABELLA  HOTTA
REQUERENTE ISABELLA  HOTTA
CPF 356.268.978-01
CREFITO/SP 50.138-LTF

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 35073/14
INTERESSADO DROGARIA VILA FALCÃO LTDA – ME
REQUERENTE LUIS EDUARDO DIORIO PERES
CPF 170.602.098-83
CRF/SP 23.074

ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL:
PROCESSO 17171/01
NOME (DE) ESCOLA INFANTIL 14 BIS S/C LTDA
CNPJ 03.052.138/0001-22
NOME (PARA) BRAGUES & CAMPANELLI CRECHE LTDA – ME
CNPJ 03.052.138/0001-22

AUTORIZAÇÃO VS 13/14

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA, HELOISA FERRARI LOMBARDI, 
COMUNICA QUE O ESTABELECIMENTO ABAIXO RELACIONADO FOI AUTORIZADO 
A FAZER ESCRITURAÇÃO DOS LIVROS PARA REGISTRO DE MEDICAMENTOS 
ENTORPECENTES, PSICOTRÓPICOS E SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL  DA PORTARIA 
SVS/MS 344/98, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO.

PROCESSO 38257/10
RAZÃO SOCIAL DROGARIA CERAMITARO & MORETTI LTDA – ME
NOME FANTASIA MULT FARMA  DROGARIA
ENDEREÇO RUA SANTOS DUMONT, 14-86 – VILA LEMOS – BAURU/SP
CNPJ 12.127.985/0001-08
RESPONSÁVEL TÉCNICO FRANCINE CERAMITARO MORETTI
CPF 214.319.088-35
CRF/SP 45.907

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE BAURU defere as seguintes solicitações de licença 
de funcionamento:

No. Protocolo:   32914/2014                       Data de Protocolo: 06/06/2014
No. CEVS:        350600301-863-000986-1-2         Data de Vencimento:09/06/2015
Razão Social:    INSTITUTO BAURU DE SAÚDE - IBS                              
CNPJ/CPF:        005.598.343/0001-13(   )
Endereço:        RUA ANTONIO ALVES,17-12  CENTRO
ATIVIDADE ECONOMICA-CNAE 8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para 
realização de exames complementares    

Nº PROTOCOLO: 25611/2014 DATA DO PROTOCOLO: 02/05/2014
Nº CEVS: 350600301-865-000272-1-9/data de validade 20/06/2015
RAZÃO SOCIAL: GUSTAVO ORLANDELI MARQUES 
CNPJ / CPF: 29820783844
LOGRADOURO: RUA ALBERTO SEGALLA NÚMERO: 1-75
COMPLEMENTO: SALA 203BAIRRO: JARDIM INFANTE DOM HENRIQUE 
ATIVIDADE	ECONÔMICA-CNAE:	8650-0/03	ATIVIDADES	DE	PSICOLOGIA	E	PSICANÁLISE
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Nº PROCESSO: 26499/2014
Nº CEVS: 350600301-865-000564-1-3
Nº PROTOCOLO: 26499/2014 Data do Protocolo: 07/05/2014
RAZÃO SOCIAL: MARIA CLAUDIA DE ARAUJO MONTEIRO 
CPF: 11061450899data de validade 10/06/2015
LOGRADOURO: RUA AZARIAS LEITE NÚMERO: 12-22
BAIRRO: VILA MESQUITA
MUNICÍPIO: BAURU 
ATIVIDADE	ECONÔMICA-CNAE:	8650-0/04	Atividades	de	fisioterapia

Nº CEVS: 350600301-865-000048-1-2    Data de vencimento: 10/06/2015
Nº PROCESSO: 28343/2014
Nº PROTOCOLO: 28343/2014                          Data do Protocolo: 15/05/2014
RAZÃO SOCIAL: MARIA CLAUDINA GISBERT ARGILÉS CURY 
CPF: 82442282887
LOGRADOURO: RUA ALBERTO SEGALLA NÚMERO: 1-75
COMPLEMENTO: SALA 215
BAIRRO: JARDIM INFANTE DOM HENRIQUE
ATIVIDADE	ECONÔMICA-CNAE:	8650-0/03	Atividades	de	psicologia	e	psicanálise

Nº CEVS: 350600301-865-000415-1-3    DATA DE VALIDADE: 10/06/2015
Nº PROCESSO: 28596/2014
Nº PROTOCOLO: 28596/2014 Data do Protocolo: 16/05/2014
RAZÃO SOCIAL: GIOVANA BORGATO CAPOBIANCO MANFLIN 
 CPF: 21638965870
LOGRADOURO: RUA JULIO DE MESQUITA FILHO NÚMERO: 5-44
BAIRRO: VILA CIDADE UNIVERSITÁRIA
ATIVIDADE	ECONÔMICA-CNAE:	8650-0/03	Atividades	de	psicologia	e	psicanálise

Nº PROCESSO: 1364/2013 data de validade :10/06/2015
Nº CEVS: 350600301-863-001642-1-6
Nº PROTOCOLO: 23230 Data do Protocolo: 08/01/2013
RAZÃO SOCIAL: ODONTO FLEX SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME 
CNPJ / CPF: 07.894.408/0001-01
LOGRADOURO: RUA PADRE JOÃO NÚMERO: 10-26
BAIRRO: VILA SANTA TEREZA
ATIVIDADE	ECONÔMICA-CNAE:	8630-5/04	ATIVIDADE	ODONTOLÓGICA

Nº PROCESSO: 47846/2012            DATA DE VALIDADE 10/06/2015
Nº PROTOCOLO: 23102 Data do Protocolo: 04/10/2012
Nº CEVS: 350600301-863-001558-1-0
RAZÃO SOCIAL: JOSE GUILHERME REGINO CASERIO 
CPF: 22010984846
LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO NÚMERO: 14-26
ATIVIDADE	ECONÔMICA-CNAE:	8630-5/04	ATIVIDADE	ODONTOLÓGICA

Nº CEVS: 350600301-863-001497-1-3   DATA DE VALIDADE: 11/06/2015
Nº PROCESSO: 7280/2014
Nº PROTOCOLO: 24502
RAZÃO SOCIAL: VICTOR ZILLO BOSI
CNPJ / CPF: 13087829854
LOGRADOURO: RUA DOUTOR ALIPIO DOS SANTOS, 8-07
ATIVIDADE	ECONÔMICA-CNAE:	8630-5/01	ATIVIDADE	MÉDICA	AMBULATORIAL	COM	
RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

Nº CEVS: 350600301-863-001498-1-0   DATA DE VALIDADE: 11/06/2014
Nº PROCESSO: 7276/2014
Nº PROTOCOLO: 24503 Data do Protocolo: 05/02/2014
RAZÃO SOCIAL: JULIANA CARONI BOZOLA BOSI 
CNPJ / CPF: 18457120808
LOGRADOURO: RUA DOUTOR ALÍPIO DOS SANTOS NÚMERO: 08-07
BAIRRO: VILA UNIVERSITÁRIA
ATIVIDADE	ECONÔMICA-CNAE:	8630-5/01	ATIVIDADE	MÉDICA	AMBULATORIAL	COM	
RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

Nº CEVS: 350600301-863-003097-1-0    DATA DE VALIDADE: 11/06/2015
Nº PROCESSO: 6494/2013
Nº PROTOCOLO: 6494/2013 Data do Protocolo: 05/02/2013
RAZÃO SOCIAL: CLÍNICA DANIELA HUEB MEDICINA E ESTÉTICA LTDA EPP 
CNPJ / CPF: 07.375.185/0001-68
LOGRADOURO: RUA MANOEL BENTO CRUZ ,        NÚMERO: 5-53
ATIVIDADE	ECONÔMICA-CNAE:	8630-5/01	ATIVIDADE	MÉDICA	AMBULATORIAL	COM	
RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS
Nº CEVS: 350600301-863-001306-1-3     DATA DE VALIDADE: 11/06/2015
Nº PROCESSO: 13024/2014
Nº PROTOCOLO: 25071       Data do Protocolo: 08/03/2014
RAZÃO SOCIAL: RODRIGO BIZELI
CNPJ / CPF: 17254519802
LOGRADOURO: RUA TREZE DE MAIO NÚMERO: 15-41
BAIRRO: VILA NOEMY
ATIVIDADE	ECONÔMICA-CNAE:	8630-5/02	ATIVIDADE	MÉDICA	AMBULATORIAL	COM	
RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE
EXAMES COMPLEMENTARES

Nº CEVS: 350600301-863-000314-1-0     DATA DE VALIDADE: 11/06/2015
Nº PROCESSO: 15.454/2013
Nº PROTOCOLO: 23677 Data do Protocolo: 26/03/2013
RAZÃO SOCIAL: PATRÍCIA ESTROZI CARVALLIO 
CNPJ / CPF: 21326128892
LOGRADOURO: RUA JOAQUIM DA SILVA MARTHA NÚMERO: 13-27
ATIVIDADE	ECONÔMICA-CNAE:	8630-5/04	ATIVIDADE	ODONTOLÓGICA

Nº CEVS: 350600301-863-000315-1-8 DATA DE VALIDADE: 11/06/2015
Nº PROCESSO: 15.454/2013
Nº PROTOCOLO: 23677 Data do Protocolo: 26/03/2013
RAZÃO SOCIAL: PATRÍCIA ESTROZI CARVALLIO 
CNPJ / CPF: 21326128892
LOGRADOURO: RUA JOAQUIM DA SILVA MARTHA NÚMERO: 13-27
BAIRRO: VILA SANTA IZABEL
ATIVIDADE	ECONÔMICA-CNAE:	8630-5/04	ATIVIDADE	ODONTOLÓGICA	-	EQUIPAMENTO

Nº CEVS: 350600301-863-001658-1-6   DATA DE VALIDADE: 11/06/2015
Nº PROCESSO: 20.448/2014
Nº PROTOCOLO: 20.448/2014 Data do Protocolo: 08/04/2014
RAZÃO SOCIAL: LEONOR DE FÁTIMA SANTOS
CNPJ / CPF: 09638527870
LOGRADOURO: RUA JORGE NASRALLA NÚMERO: 2-70
BAIRRO: VILA GUEDES DE AZEVEDO
ATIVIDADE	ECONÔMICA-CNAE:	8630-5/06	Serviços	de	vacinação	e	imunização	humana
Nº CEVS: 350600301-863-001666-1-8     DATA DE VALIDADE: 11/06/2015
Nº PROCESSO: 20.450/2014
Nº PROTOCOLO: 20.450/2014 Data do Protocolo: 08/04/2013
RAZÃO SOCIAL: LEONOR DE FÁTIMA SANTOS
CNPJ / CPF: 09638527870
LOGRADOURO: RUA JORGE NASRALLA NÚMERO: 2-70
BAIRRO: VILA GUEDES DE AZEVEDO
ATIVIDADE	ECONÔMICA-CNAE:	8630-5/03	ATIVIDADE	MÉDICA	AMBULATORIAL	
RESTRITA A CONSULTA
Nº PROCESSO: 30291/2013
Nº PROTOCOLO: 30291/2013 Data do Protocolo: 12/06/2013
Nº CEVS: 350600301-863-003096-1-3 DATA DE VALIDADE: 10/06/2015
ATIVIDADE	ECONÔMICA-CNAE:	8630-5/01	ATIVIDADE	MÉDICA	AMBULATORIAL	COM	
RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS
RAZÃO SOCIAL: SADAMITSU NAKANDAKARI
CNPJ / CPF: 01557127808
LOGRADOURO: RUA ANTONIO ALVES NÚMERO: 5-41
Nº CEVS: 350600301-865-000038-1-6    DATA DE VALIDADE: 11/06/2015
Nº PROCESSO: 15.680/2014
Nº PROTOCOLO: 25129   Data do Protocolo: 24/03/2014
RAZÃO SOCIAL: NANCY FATIMA NICOLIELO TORRES 
CNPJ / CPF: 04670924869
LOGRADOURO: RUA PREFEITO DOMICIANO SILVA NÚMERO: 10-28
BAIRRO: VILA SANTA CLARA
ATIVIDADE	ECONÔMICA-CNAE:	8650-0/03	Atividades	de	psicologia	e	psicanálise

Nº CEVS: 350600301-863-000328-1-6     DATA DE VALIDADE: 11/06/2015
Nº PROCESSO: 20.452/2014
Nº PROTOCOLO: 20.452/2014 Data do Protocolo: 08/04/2014
RAZÃO SOCIAL: MARCIA SOLANO RACHMAN
CNPJ / CPF: 67709931715
LOGRADOURO: RUA JORGE NASRALLA NÚMERO: 2-70
BAIRRO: VILA GUEDES DE AZEVEDO
ATIVIDADE	ECONÔMICA-CNAE:	8630-5/03	ATIVIDADE	MÉDICA	AMBULATORIAL	
RESTRITA A CONSULTA

Nº CEVS: 350600301-851-001555-2-7 DATA DEFERIMENTO: 13/06/2014
RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL JOÃO PAULO 
CNPJ / CPF: 51.503.670/0001-61
LOGRADOURO: RUA ALEXANDRE JORGE NASRALLA NÚMERO: 1-68
BAIRRO: BEIJA FLOR
ATIVIDADE	ECONÔMICA-CNAE:	8511-2/00	EDUCAÇÃO	INFANTIL	-	CRECHES

Nº CEVS: 350600301-851-001556-2-4 DATA DEFERIMENTO: 13/06/2014
RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
CNPJ / CPF: 46.137.410/0001-80
LOGRADOURO: RUA ZORAIDE RIBEIRO BUZO NÚMERO: Q - 3
COMPLEMENTO: S/Nº
BAIRRO: JARDIM CHAPADÃO
ATIVIDADE	ECONÔMICA-CNAE:	8511-2/00	EDUCAÇÃO	INFANTIL	-	CRECHES
Nº CEVS: 350600301-863-000275-1-0    DATA DE VALIDADE: 13/06/2015
Nº PROCESSO: 20.431/2014
Nº PROTOCOLO: 20.431/2014   Data do Protocolo: 08/04/2014
RAZÃO SOCIAL: MARIA APARECIDA MARTINS MACHADO RUGGIERO
CNPJ / CPF: 12005831832
LOGRADOURO: RUA JORGE NASRALLA NÚMERO: 2-70
BAIRRO: VILA GUEDES DE AZEVEDO
ATIVIDADE	ECONÔMICA-CNAE:	8630-5/03	ATIVIDADE	MÉDICA	AMBULATORIAL	
RESTRITA A CONSULTA
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Nº CEVS: 350600301-851-001557-2-1   DATA DEFERIMENTO: 17/06/2014
Nº PROCESSO: 15328/2011 A
Nº PROTOCOLO: 15328/2011 A Data do Protocolo: 28/03/2011
RAZÃO SOCIAL: PEDACINHO DO CÉU CENTRO DE RECREACÃO
INFANTIL LTDA - ME CNPJ ALBERGANTE:
CNPJ / CPF: 57.272.957/0001-04
LOGRADOURO: RUA FERNANDO ZUICKER NÚMERO: 9-09
COMPLEMENTO:
BAIRRO: VILA CORDEIRO
ATIVIDADE	ECONÔMICA-CNAE:	8511-2/00	EDUCAÇÃO	INFANTIL	-	CRECHES
Nº CEVS: 350600301-863-001415-1-8 DATA DE VALIDADE: 13/06/2015
Nº PROCESSO: 20.435/2014
Nº PROTOCOLO: 20.435/2014 Data do Protocolo: 08/04/2014
RAZÃO SOCIAL: JAIME ALFONSO BARROS ZIMMERMANN 
CNPJ / CPF: 05303581748
LOGRADOURO: RUA JORGE NASRALLA NÚMERO: 2-70
BAIRRO: VILA GUEDES DE AZEVEDO
ATIVIDADE	ECONÔMICA-CNAE:	8630-5/03	ATIVIDADE	MÉDICA	AMBULATORIAL	
RESTRITA A CONSULTA
Nº CEVS: 350600301-863-000282-1-5  DATA DE VALIDADE: 13/06/2015
Nº PROCESSO: 20.433/2014
Nº PROTOCOLO: 20.433/2014 Data do Protocolo: 08/04/2014
RAZÃO SOCIAL: ADRIANA BARBIERI HORIKAWA
 CNPJ / CPF: 08259987864
LOGRADOURO: RUA JORGE NASRALLA NÚMERO: 2-70
BAIRRO: VILA GUEDES DE AZEVEDO
ATIVIDADE	ECONÔMICA-CNAE:	8630-5/03	ATIVIDADE	MÉDICA	AMBULATORIAL	
RESTRITA A CONSULTA
Nº CEVS: 350600301-863-000277-1-5 DATA DE VALIDADE: 13/06/2015
Nº PROCESSO: 20436/2014
Nº PROTOCOLO: 20436/2014 Data do Protocolo: 08/04/2014
RAZÃO SOCIAL: PATRÍCIA MANZINI DE OLIVEIRA ROSOSCHANSKY 
CNPJ / CPF: 25883557813
LOGRADOURO: RUA JORGE NASRALLA NÚMERO: 2-70
BAIRRO: VILA GUEDES DE AZEVEDO
ATIVIDADE	ECONÔMICA-CNAE:	8630-5/03	ATIVIDADE	MÉDICA	AMBULATORIAL	
RESTRITA A CONSULTA
Nº CEVS: 350600301-863-001304-1-9 DATA DE VALIDADE: 13/06/2015
Nº PROCESSO: 20445/2014
Nº PROTOCOLO: 20445/2014 Data do Protocolo: 08/04/2014
RAZÃO SOCIAL: SANDRA MARIA FURQUIM CARNEIRO 
CNPJ / CPF: 04772572830
LOGRADOURO: RUA JORGE NASRALLA NÚMERO: 2-70
BAIRRO: VILA GUEDES DE AZEVEDO
ATIVIDADE	ECONÔMICA-CNAE:	8630-5/03	ATIVIDADE	MÉDICA	AMBULATORIAL	
RESTRITA A CONSULTA
Nº CEVS: 350600301-750-000035-1-4     DATA DE VALIDADE: 13/06/2015
Nº PROCESSO: 29753/2014
Nº PROTOCOLO: 29753/2014                        Data do Protocolo: 22/05/2014
RAZÃO SOCIAL: PRONTOVET BAURU COMERCIO DE PRODUTOS
VETERINARIOS LTDA ME 
CNPJ / CPF: 00.978.345/0001-14
LOGRADOURO: RUA EDUARDO VERGUEIRO DE LORENA 
NÚMERO: 2-22
BAIRRO: JARDIM PLANALTO
Nº CEVS: 350600301-863-003093-1-1 DATA DE VALIDADE: 13/06/2015
Nº PROCESSO: 32260/2014
Nº PROTOCOLO: 32260/2014 Data do Protocolo: 04/06/2014
RAZÃO SOCIAL: FERRAZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP 
CNPJ / CPF: 16.899.523/0001-51
LOGRADOURO: RUA Engenheiro Saint Martin NÚMERO: 15-06
BAIRRO: Centro
ATIVIDADE	ECONÔMICA-CNAE:	8630-5/02	ATIVIDADE	MÉDICA	AMBULATORIAL	COM	
RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE
EXAMES COMPLEMENTARES
Nº CEVS: 350600301-863-001386-1-4   DATA DE VALIDADE: 13/06/2015
Nº PROCESSO: 31088/2013
Nº PROTOCOLO: 31088/2013 Data do Protocolo: 17/06/2013
RAZÃO SOCIAL: PERIO-E INSTITUTO DE PERIODONTIA E PROTESE
LTDA
CNPJ / CPF: 04.595.459/0001-36
LOGRADOURO: RUA FELICIO SOUBHIE NÚMERO: 3-74
BAIRRO: JARDIM PLANALTO
ATIVIDADE	ECONÔMICA-CNAE:	8630-5/04	ATIVIDADE	ODONTOLÓGICA
Nº CEVS: 350600301-863-001635-1-1     DATA DE VALIDADE: 12/06/2015
Nº PROCESSO: 64340/2012
Nº PROTOCOLO: 23214                                     Data do Protocolo: 05/12/2012
RAZÃO SOCIAL: CENTRO OFTALMOLOGICO MR LTDA
 CNPJ / CPF: 01.785.017/0001-64
LOGRADOURO: RUA PADRE JOÃO NÚMERO: 12-73
BAIRRO: VILA SANTA TEREZA
ATIVIDADE	ECONÔMICA-CNAE:	8630-5/01	ATIVIDADE	MÉDICA	AMBULATORIAL	COM	
RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

Nº CEVS: 350600301-863-001334-1-8 DATA DE VALIDADE: 18/06/2015
Nº PROCESSO: 33393/2014 A
Nº PROTOCOLO: 33393/2014 A                  Data do Protocolo: 10/06/2014
RAZÃO SOCIAL: EDGARD JOSÉ FRANCO MELLO JUNIOR 
CNPJ / CPF: 10209723866
LOGRADOURO: RUA RIO BRANCO NÚMERO: 13-83
BAIRRO: CENTRO
ATIVIDADE	ECONÔMICA-CNAE:8630-5/02	ATIVIDADE	MÉDICA	AMBULATORIAL	COM	
RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE
EXAMES COMPLEMENTARES

Responsável(s) dos respectivos estabelecimentos acima assume(m) cumprir a legislação  vigente e 
observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não 
cumprimento	de	tais	exigências,	ficando	inclusive		sujeito(s)	ao	cancelamento	da	licença	de	funcionamento	
emitida por esta Vigilância Sanitária.

Seção III
Editais

COMUNICADO
O Conselho Municipal de Educação, nos uso de suas atribuições legais e regimentais, com fundamento 
no art. 6º, parágrafo 2º do Regimento Interno, torna público que em Reunião Extraordinária realizada 
em 15/05/2014 decidiu, por unanimidade, excluir os membros que não participam das reuniões a que 
são	 convocados	 por	Publicação	 no	Diário	Oficial	 do	Município,	 ou	 por	 outros	meios,	 como	 telefone	 e	
via e-mail, tendo em vista a ocorrência de RENÚNCIA TÁCITA do mandato. Para tanto, segue lista dos 
membros com mandatos extintos:

GESTÃO 2013/2014
MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AUSENTES ÀS REUNIÕES
ENTIDADE TITULAR SUPLENTE
Secretaria Municipal de Saúde Pedro Luiz Pereira Rosilene Maria dos Santos Reigota
Secretaria Municipal de Cultura Sivaldo Camargo Gilson Miguel Aude
Associações de Moradores Marilene Rodrigues Moço Adalgizo W. Martins Ferreira
Associações de Pais e Mestres Adilson de Oliveira Camila Cristina Oliveira Jatobá
Associações de Pais e Mestres Francisca Aleniza de L. A. Silva Florisvaldo Carvalho da Silva
Associações de Pais e Mestres Guilherme Bertoche Nelma Gomes de Freitas
Associações de Pais e Mestres Inês Santa Rosa Costa Xavier Aparecida de Fátima P. de Carvalho
Associações de Pais e Mestres Lyvia Maria Fernandes Canho Fátima Aparecida Crispim
Sindicatos dos Professores Suzi da Silva Idenilde de Almeida Conceição
Sindicato dos Professores Sebastião Clementino da Silva Marco Aurélio do Prado
Diretoria Regional de Ensino José Angelo Thimóteo da Silva Angela Maria Furquim Carneiro

Diretoria Regional de Ensino Henriette Scaraboto Padovani 
de Moraes – solicitou exclusão Nilcéia Maria Arantes Marcelino

Escolas de Ensino Superior Patrícia Soares Baltazar Bodoni Marisol Gelamos
Corpo Discente – Secundaristas Gabriel Sacata Aranda Fernanda Vigo Duarte de Freitas
Corpo Discente – Universitários Rafael Sacata Aranda Beatriz Faulim Gamba
Conselho Municipal da Pessoa 
Deficiente Eduardo Jannone da Silva Fujika Kassai Fernandes Silva

Servidores de Apoio da Secretaria 
Municipal de Educação

Maria das Dores Eduardo 
Aguilhera Cristiane Valéria André

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 138/2014 - PROCESSO Nº 4.653/2014 - CONTRATANTE:- 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: D. COSTA NETO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS 
- ME - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONFECÇÕES PARA 
FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE UNIFORMES - Interessada: Secretarias Municipais 
de Administração, de Cultura, de Educação, de Finanças, de Negócios Jurídicos, de Bem Estar Social, de 
Administrações Regionais, de Meio Ambiente, de Obras, de Planejamento, de Agricultura e Abastecimento, 
de	 Esportes	 e	 Lazer,	 de	 Desenvolvimento	 Econômico,	 de	 Saúde	 e	 o	 Gabinete	 do	 Prefeito,	 conforme	
descrito	nos	Anexo	I	–	Especificação	técnica	e	Anexo	I	do	Edital	nº	171/14	-	do	Processo	Administrativo	
n.º 4.653/14, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente 
anexada ao processo administrativo e preços abaixo consignados:

LOTE Nº 01 
OBJETO: DIVERSOS TIPOS DE CAMISETAS.

Item Especificações Mínimas
Qtd.  

Estimada 
Anual

Marca V. Unitário 
(R$)

01

Camiseta branca confeccionada em meia malha 
100% algodão com gramatura 150g/m, gola 
e na manga, em malha sanfonada tipo ribana, 
composta por 100% algodão com gramatura de 
220 g/m2 com 2,0 cm de largura, bainha da barra 
com 2,0cm de largura costurada na cobertura 
2 agulhas, as demais partes da peça deverão 
ser costuradas em maquina overloque, linha de 
costura 100% poliéster 120, estampa do brasão 
do município no lado esquerdo do peito de 
quem veste, as gramaturas dos tecidos utilizados 
podem variar em ate 5%, tamanho P.

947 Styllus 18,50
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02

Camiseta branca confeccionada em meia malha 
100% algodão com gramatura 150g/m, gola 
e na manga, em malha sanfonada tipo ribana, 
composta por 100% algodão com gramatura de 
220 g/m2 com 2,0 cm de largura, bainha da barra 
com 2,0cm de largura costurada na cobertura 
2 agulhas, as demais partes da peça deverão 
ser costuradas em maquina overloque, linha de 
costura 100% poliéster 120, estampa do brasão 
do município no lado esquerdo do peito de 
quem veste, as gramaturas dos tecidos utilizados 
podem variar em ate 5%, tamanho M. 

1275 Styllus 18,50

03

Camiseta branca confeccionada em meia malha 
100% algodão com gramatura 150g/m, gola 
e na manga, em malha sanfonada tipo ribana, 
composta por 100% algodão com gramatura de 
220 g/m2 com 2,0 cm de largura, bainha da barra 
com 2,0cm de largura costurada na cobertura 
2 agulhas, as demais partes da peça deverão 
ser costuradas em maquina overloque, linha de 
costura 100% poliéster 120, estampa do brasão 
do município no lado esquerdo do peito de 
quem veste, as gramaturas dos tecidos utilizados 
podem variar em ate 5%, tamanho G.

1922 Styllus 18,50

04

Camiseta branca confeccionada em meia malha 
100% algodão com gramatura 150g/m, gola 
e na manga, em malha sanfonada tipo ribana, 
composta por 100% algodão com gramatura de 
220 g/m2 com 2,0 cm de largura, bainha da barra 
com 2,0cm de largura costurada na cobertura 
2 agulhas, as demais partes da peça deverão 
ser costuradas em maquina overloque, linha de 
costura 100% poliéster 120, estampa do brasão 
do município no lado esquerdo do peito de 
quem veste, as gramaturas dos tecidos utilizados 
podem variar em ate 5%, tamanho GG.

1353 Styllus 18,50

05

Camiseta branca confeccionada em meia malha 
100% algodão com gramatura 150g/m, gola 
e na manga, em malha sanfonada tipo ribana, 
composta por 100% algodão com gramatura de 
220 g/m2 com 2,0 cm de largura, bainha da barra 
com 2,0cm de largura costurada na cobertura 
2 agulhas, as demais partes da peça deverão 
ser costuradas em maquina overloque, linha de 
costura 100% poliéster 120, estampa do brasão 
do município no lado esquerdo do peito de 
quem veste, as gramaturas dos tecidos utilizados 
podem variar em ate 5%, tamanho EXG.

761 Styllus 18,50

06

Camiseta branca confeccionada em meia 
malha 100% algodão com gramatura 150g/m, 
gola e na manga, em malha sanfonada tipo 
ribana, composta por 100% algodão com 
gramatura de 220 g/m2 com 2,0 cm de largura, 
bainha da barra com 2,0cm de largura costurada 
na cobertura 2 agulhas, as demais partes da 
peça deverão ser costuradas em maquina 
overloque, linha de costura 100% poliéster 120, 
com logo a ser definido no pedido, brasão 
da Prefeitura Municipal na manga esquerda e 
nome da “Secretaria Municipal da Educação” 
na manga direita, as gramaturas dos tecidos 
utilizados podem variar em ate 5%, tamanho P.  
A escrita e o logo serão coloridos.

100 Styllus 18,50

07

Camiseta branca confeccionada em meia 
malha 100% algodão com gramatura 150g/m, 
gola e na manga, em malha sanfonada tipo 
ribana, composta por 100% algodão com 
gramatura de 220 g/m2 com 2,0 cm de largura, 
bainha da barra com 2,0cm de largura costurada 
na cobertura 2 agulhas, as demais partes da 
peça deverão ser costuradas em maquina 
overloque, linha de costura 100% poliéster 120, 
com logo a ser definido no pedido, brasão 
da Prefeitura Municipal na manga esquerda e 
nome da “Secretaria Municipal da Educação” 
na manga direita, as gramaturas dos tecidos 
utilizados podem variar em ate 5%, tamanho 
M.  A escrita e o logo serão coloridos.

100 Styllus 18,50

08

Camiseta branca confeccionada em meia 
malha 100% algodão com gramatura 150g/m, 
gola e na manga, em malha sanfonada tipo 
ribana, composta por 100% algodão com 
gramatura de 220 g/m2 com 2,0 cm de largura, 
bainha da barra com 2,0cm de largura costurada 
na cobertura 2 agulhas, as demais partes da 
peça deverão ser costuradas em maquina 
overloque, linha de costura 100% poliéster 120, 
com logo a ser definido no pedido, brasão 
da Prefeitura Municipal na manga esquerda e 
nome da “Secretaria Municipal da Educação” 
na manga direita, as gramaturas dos tecidos 
utilizados podem variar em ate 5%, tamanho G.  
A escrita e o logo serão coloridos.

150 Styllus 18,50

09

Camiseta branca confeccionada em meia 
malha 100% algodão com gramatura 150g/m, 
gola e na manga, em malha sanfonada tipo 
ribana, composta por 100% algodão com 
gramatura de 220 g/m2 com 2,0 cm de largura, 
bainha da barra com 2,0cm de largura costurada 
na cobertura 2 agulhas, as demais partes da 
peça deverão ser costuradas em maquina 
overloque, linha de costura 100% poliéster 120, 
com logo a ser definido no pedido, brasão 
da Prefeitura Municipal na manga esquerda e 
nome da “Secretaria Municipal da Educação” 
na manga direita, as gramaturas dos tecidos 
utilizados podem variar em ate 5%, tamanho 
GG.  A escrita e o logo serão coloridos.

100 Styllus 18,50

10

Camiseta branca confeccionada em meia 
malha 100% algodão com gramatura 150g/m, 
gola e na manga, em malha sanfonada tipo 
ribana, composta por 100% algodão com 
gramatura de 220 g/m2 com 2,0 cm de largura, 
bainha da barra com 2,0cm de largura costurada 
na cobertura 2 agulhas, as demais partes da 
peça deverão ser costuradas em maquina 
overloque, linha de costura 100% poliéster 120, 
com logo a ser definido no pedido, brasão 
da Prefeitura Municipal na manga esquerda e 
nome da “Secretaria Municipal da Educação” 
na manga direita, as gramaturas dos tecidos 
utilizados podem variar em ate 5%, tamanho 
EXG.  A escrita e o logo serão coloridos.

50 Styllus 18,50

11

Camiseta azul marinho, confeccionada em 
meia malha PV 67% poliéster 33% viscose, 
com gramatura 150g/m, gola e na manga, em 
malha sanfonada tipo ribana, composta por 67% 
poliéster 33% viscose, com gramatura de 220 
g/m2 com 2,0 cm de largura, bainha da barra 
com 2,0cm de largura costurada na cobertura 
2 agulhas, as demais partes da peça deverão 
ser costuradas em maquina overloque, linha de 
costura 100% poliéster 120, estampa do brasão 
do município no lado esquerdo do peito de 
quem veste, as gramaturas dos tecidos utilizados 
podem variar em ate 5%, tamanho EXG.

20 Styllus 18,50

12

Camiseta preta, confeccionada em meia malha 
100% algodão, com gramatura de 150g/m2, gola 
e na manga, em malha sanfonada tipo ribana, 
composta por 100% algodão com gramatura 
de 220 g/m2 com 2,0cm de largura, bainha 
de barra com 2,0cm de largura costurada na 
cobertura, 2 agulhas, as demais partes da peça 
deverão ser costuradas em maquina overloque, 
linha de costura 100% poliéster 120, estampa a 
ser definida no ato do pedido, as gramaturas 
dos tecidos utilizados podem variar em até 5%, 
Tamanho P. A estampa poderá ser colorida.

310 Styllus 18,50

13

Camiseta preta, confeccionada em meia malha 
100% algodão, com gramatura de 150g/m2, gola 
e na manga, em malha sanfonada tipo ribana, 
composta por 100% algodão com gramatura 
de 220 g/m2 com 2,0cm de largura, bainha 
de barra com 2,0cm de largura costurada na 
cobertura, 2 agulhas, as demais partes da peça 
deverão ser costuradas em maquina overloque, 
linha de costura 100% poliéster 120, estampa a 
ser definida no ato do pedido, as gramaturas 
dos tecidos utilizados podem variar em até 5%, 
Tamanho M. A estampa poderá ser colorida.

560 Styllus 18,50
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14

Camiseta preta, confeccionada em meia malha 
100% algodão, com gramatura de 150g/m2, gola 
e na manga, em malha sanfonada tipo ribana, 
composta por 100% algodão com gramatura 
de 220 g/m2 com 2,0cm de largura, bainha 
de barra com 2,0cm de largura costurada na 
cobertura, 2 agulhas, as demais partes da peça 
deverão ser costuradas em maquina overloque, 
linha de costura 100% poliéster 120, estampa a 
ser definida no ato do pedido, as gramaturas 
dos tecidos utilizados podem variar em até 5%, 
Tamanho G. A estampa poderá ser colorida.

1050 Styllus 18,50

15

Camiseta preta, confeccionada em meia malha 
100% algodão, com gramatura de 150g/m2, gola 
e na manga, em malha sanfonada tipo ribana, 
composta por 100% algodão com gramatura 
de 220 g/m2 com 2,0cm de largura, bainha 
de barra com 2,0cm de largura costurada na 
cobertura, 2 agulhas, as demais partes da peça 
deverão ser costuradas em maquina overloque, 
linha de costura 100% poliéster 120, estampa a 
ser definida no ato do pedido, as gramaturas 
dos tecidos utilizados podem variar em até 5%, 
Tamanho GG. A estampa poderá ser colorida.

530 Styllus 18,50

16

Secretaria Cultura - Camiseta preta, 
confeccionada em meia malha 100% algodão, 
com gramatura de 150g/m2, gola e na manga, 
em malha sanfonada tipo ribana, composta por 
100% algodão com gramatura de 220 g/m2 com 
2,0cm de largura, bainha de barra com 2,0cm 
de largura costurada na cobertura, 2 agulhas, as 
demais partes da peça deverão ser costuradas 
em maquina overloque, linha de costura 100% 
poliéster 120, estampa do logo da Secretaria 
de Cultura com brasão do Município do lado 
esquerdo do peito de quem veste, as gramaturas 
dos tecidos utilizados podem variar em até 5%, 
Tamanho P.

10 Styllus 18,50

17

Secretaria Cultura - Camiseta preta, 
confeccionada em meia malha 100% algodão, 
com gramatura de 150g/m2, gola e na manga, 
em malha sanfonada tipo ribana, composta por 
100% algodão com gramatura de 220 g/m2 com 
2,0cm de largura, bainha de barra com 2,0cm 
de largura costurada na cobertura, 2 agulhas, as 
demais partes da peça deverão ser costuradas 
em maquina overloque, linha de costura 100% 
poliéster 120, estampa do logo da Secretaria 
de Cultura com brasão do Município do lado 
esquerdo do peito de quem veste, as gramaturas 
dos tecidos utilizados podem variar em até 5%, 
Tamanho M.

10 Styllus 18,50

18

Secretaria Cultura - Camiseta preta, 
confeccionada em meia malha 100% algodão, 
com gramatura de 150g/m2, gola e na manga, 
em malha sanfonada tipo ribana, composta por 
100% algodão com gramatura de 220 g/m2 com 
2,0cm de largura, bainha de barra com 2,0cm 
de largura costurada na cobertura, 2 agulhas, as 
demais partes da peça deverão ser costuradas 
em maquina overloque, linha de costura 100% 
poliéster 120, estampa do logo da Secretaria 
de Cultura com brasão do Município do lado 
esquerdo do peito de quem veste, as gramaturas 
dos tecidos utilizados podem variar em até 5%, 
Tamanho G.

20 Styllus 18,50

19

Secretaria Cultura - Camiseta preta, 
confeccionada em meia malha 100% algodão, 
com gramatura de 150g/m2, gola e na manga, 
em malha sanfonada tipo ribana, composta por 
100% algodão com gramatura de 220 g/m2 com 
2,0cm de largura, bainha de barra com 2,0cm 
de largura costurada na cobertura, 2 agulhas, as 
demais partes da peça deverão ser costuradas 
em maquina overloque, linha de costura 100% 
poliéster 120, estampa do logo da Secretaria 
de Cultura com brasão do Município do lado 
esquerdo do peito de quem veste, as gramaturas 
dos tecidos utilizados podem variar em até 5%, 
Tamanho GG.

20 Styllus 18,50

20

Secretaria Cultura - Camiseta preta, 
confeccionada em meia malha 100% algodão, 
com gramatura de 150g/m2, gola e na manga, 
em malha sanfonada tipo ribana, composta por 
100% algodão com gramatura de 220 g/m2 com 
2,0cm de largura, bainha de barra com 2,0cm 
de largura costurada na cobertura, 2 agulhas, as 
demais partes da peça deverão ser costuradas 
em maquina overloque, linha de costura 100% 
poliéster 120, estampa do logo da Secretaria 
de Cultura com brasão do Município do lado 
esquerdo do peito de quem veste, as gramaturas 
dos tecidos utilizados podem variar em até 5%, 
Tamanho EXG.

10 Styllus 18,50

21

Divisão de Praças e Áreas Verdes - Camiseta 
Manga Curta: camiseta malha PV ou PA, tecido 
antimicrobial, decote em V, manga curta, com 
faixa	 refletiva	 com	 largura	mínima	 de	 5cm	 no	
torax e mangas, cor amarelo canário, logotipo 
estampado em silk frente e costas, e estampado 
também nas costas "DIPAVE", Tamanho P. 

30 Styllus 21,00

22

Divisão de Praças e Áreas Verdes - Camiseta 
Manga Curta: camiseta malha PV ou PA, tecido 
antimicrobial, decote em V, manga curta, com 
faixa	 refletiva	 com	 largura	mínima	 de	 5cm	 no	
tórax e mangas, cor amarelo canário, logotipo 
estampado em silk frente e costas e   estampado 
também nas costas "DIPAVE", Tamanho M.

130 Styllus 21,00

23

Divisão de Praças e Áreas Verdes - Camiseta 
Manga Curta: camiseta malha PV ou PA, tecido 
antimicrobial, decote em V, manga curta, com 
faixa	 refletiva	 com	 largura	mínima	 de	 5cm	 no	
tórax e mangas, cor amarelo canário, logotipo 
estampado em silk frente e costas e   estampado 
também nas costas "DIPAVE", Tamanho G.

205 Styllus 21,00

24

Divisão de Praças e Áreas Verdes - Camiseta 
Manga Curta: camiseta malha PV ou PA, tecido 
antimicrobial, decote em V, manga curta, com 
faixa	 refletiva	 com	 largura	mínima	 de	 5cm	 no	
tórax e mangas, cor amarelo canário, logotipo 
estampado em silk frente e costas e   estampado 
também nas costas "DIPAVE", Tamanho GG.

125 Styllus 21,00

25

Divisão de Praças e Áreas Verdes - Camiseta 
Manga Curta: camiseta malha PV ou PA, tecido 
antimicrobial, decote em V, manga curta, com 
faixa	 refletiva	 com	 largura	mínima	 de	 5cm	 no	
tórax e mangas, cor amarelo canário, logotipo 
estampado em silk frente e costas e   estampado 
também nas costas "DIPAVE", Tamanho EXG.

30 Styllus 21,00

26

Camiseta em malha, manga curta na cor verde 
musgo, com descrição P.M.B. - D.A.M. e brasão 
do Município, em silk, na frente lado esquerdo, 
tamanho M.

17 Styllus 21,00

27

Camiseta em malha, manga curta na cor verde 
musgo, com descrição P.M.B. - D.A.M. e brasão 
do Município, em silk, na frente lado esquerdo, 
tamanho G. 

5 Styllus 21,00

28

Camiseta em malha, manga curta na cor verde 
musgo, com descrição P.M.B. - D.A.M. e brasão 
do Município, em silk, na frente lado esquerdo, 
tamanho GG

3 Styllus 21,00

29

Camiseta tipo t-shirt básica em malha PV 67% 
poliéster 33% viscose gramatura de 160 g m2 
na cor royal, com bordado do brasão da PMB 
no bolso e estampado Secretaria Municipal de 
Obras nas costas,  Tamanho P.

26 Styllus 21,00

30

Camiseta tipo t- shirt básica em malha PV 67% 
poliéster 33% viscose gramatura de 160g M2 na 
cor royal, com bordado no bolso do brasão da 
PMB e estampado Secretaria Municipal de 
Obras nas costas, Tamanho M.

1008 Styllus 21,00

31

Camiseta tipo t- shirt básica em malha PV 67% 
poliéster 33% viscose gramatura de 160g M2 na 
cor royal, com bordado no bolso do brasão da 
PMB e estampado Secretaria Municipal de 
Obras nas costas, Tamanho G.

1310 Styllus 21,00

32

Camiseta tipo t- shirt básica em malha PV 67% 
poliéster 33% viscose gramatura de 160g M2 na 
cor royal, com bordado no bolso do brasão da 
PMB e estampado Secretaria Municipal de 
Obras nas costas, Tamanho GG.

544 Styllus 21,00

33

Camiseta tipo t- shirt básica em malha PV 67% 
poliéster 33% viscose gramatura de 160g M2 na 
cor royal, com bordado no bolso do brasão da 
PMB e estampado Secretaria Municipal de 
Obras nas costas, Tamanho EG.

306 Styllus 21,00
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34

Coleta Seletiva - Camiseta Manga Curta: 
camiseta malha PV ou PA, tecido antimicrobial, 
decote	 em	V,	manga	 curta,	 com	 faixa	 refletiva	
com largura mínima de 5cm no tórax e mangas, 
cor amarelo canário, logotipo estampado em 
silk frente e costas, e estampado também nas 
costas "Coleta Seletiva”, Tamanho M.

40 Styllus 21,00

35

Coleta Seletiva - Camiseta Manga Curta: 
camiseta malha PV ou PA, tecido antimicrobial, 
decote	 em	V,	manga	 curta,	 com	 faixa	 refletiva	
com largura mínima de 5cm no tórax e mangas, 
cor amarelo canário, logotipo estampado em 
silk frente e costas, e estampado também nas 
costas "Coleta Seletiva”, Tamanho G.

150 Styllus 21,00

36

Coleta Seletiva - Camiseta Manga Curta: 
camiseta malha PV ou PA, tecido antimicrobial, 
decote	 em	V,	manga	 curta,	 com	 faixa	 refletiva	
com largura mínima de 5cm no tórax e mangas, 
cor amarelo canário, logotipo estampado em 
silk frente e costas, e estampado também nas 
costas "Coleta Seletiva”, Tamanho GG.

180 Styllus 21,00

37

Coleta Seletiva - Camiseta Manga Curta: 
camiseta malha PV ou PA, tecido antimicrobial, 
decote	 em	V,	manga	 curta,	 com	 faixa	 refletiva	
com largura mínima de 5cm no tórax e mangas, 
cor amarelo canário, logotipo estampado em 
silk frente e costas, e estampado também nas 
costas "Coleta Seletiva”, Tamanho EXG.

25 Styllus 21,00

38

Divisão Zoológico - Camiseta Manga Curta: 
camiseta em malha poliviscose (PV malha 
fria), na cor Verde Musgo, manga curta, 
personalizado na frente do lado esquerdo com a 
descrição ZOO/BAURU, Tamanho P. 

40 Styllus 21,00

39

Divisão Zoológico - Camiseta Manga Curta: 
camiseta em malha poliviscose (PV malha fria), 
decote em V, na cor Verde Musgo, manga curta, 
personalizado na frente do lado esquerdo com a 
descrição ZOO/BAURU, Tamanho M.

74 Styllus 21,00

40

Divisão Zoológico - Camiseta Manga Curta:  
camiseta em malha poliviscose (PV malha fria), 
decote em V, na cor Verde Musgo, manga curta, 
personalizado na frente do lado esquerdo com a 
descrição ZOO/BAURU, Tamanho G.

70 Styllus 21,00

41

Divisão Zoológico - Camiseta Manga Curta:  
camiseta em malha poliviscose (PV malha fria), 
decote em V, na cor Verde Musgo, manga curta, 
personalizado na frente do lado esquerdo com a 
descrição ZOO/BAURU, Tamanho GG.

48 Styllus 21,00

42

Divisão Zoológico - Camiseta Manga Curta: 
camiseta em malha poliviscose (PV malha fria), 
decote em V, na cor Verde Musgo, manga curta, 
personalizado na frente do lado esquerdo com a 
descrição ZOO/BAURU, Tamanho EXG.

29 Styllus 21,00

43

Divisão Zoológico - Camiseta Manga Curta: 
camiseta	em	malha	poliviscose	(PV	malha	fia),	
na cor Branco, manga curta, personalizado na 
frente do lado esquerdo com a descrição ZOO/
BAURU, Tamanho P

36 Styllus 21,00

44

Divisão Zoológico - Camiseta Manga Curta:  
camiseta em malha poliviscose (PV malha 
fria), decote em V, na cor Branco, manga curta, 
personalizado na frente do lado esquerdo com a 
descrição ZOO/BAURU, Tamanho M.

6 Styllus 21,00

45

Divisão Zoológico - Camiseta Manga Curta:  
camiseta em malha poliviscose (PV malha 
fria), decote em V, na cor Branco, manga curta, 
personalizado na frente do lado esquerdo com a 
descrição ZOO/BAURU, Tamanho G.

50 Styllus 21,00

46

Divisão Zoológico - Camiseta Manga Curta:  
camiseta em malha poliviscose (PV malha 
fria), decote em V, na cor Branco, manga curta, 
personalizado na frente do lado esquerdo com a 
descrição ZOO/BAURU, Tamanho GG.

15 Styllus 21,00

47

Divisão Zoológico - Camiseta Manga Curta: 
camiseta em malha poliviscose (PV malha 
fria), decote em V, na cor Branco, manga curta, 
personalizado na frente do lado esquerdo com a 
descrição ZOO/BAURU, Tamanho EXG.

35 Styllus 21,00

48

Camiseta Manga Curta: camiseta malha PV 
ou PA, tecido antimicrobial, decote em V, manga 
curta,	 com	 faixa	 refletiva	 com	 largura	 mínima	
de 5 cm no tórax e mangas, cor Cinza, logotipo 
estampado em silk frente e costas, e estampado 
também nas costas “SEAR”, Tamanho M.

30 Styllus 21,00

49

Camiseta Manga Curta: camiseta malha PV 
ou PA, tecido antimicrobial, decote em V, manga 
curta,	 com	 faixa	 refletiva	 com	 largura	 mínima	
de 5 cm no tórax e mangas, cor Cinza, logotipo 
estampado em silk frente e costas, e estampado 
também nas costas “SEAR”, Tamanho G.

120 Styllus 21,00

50

Camiseta Manga Curta: camiseta malha PV 
ou PA, tecido antimicrobial, decote em V, manga 
curta,	 com	 faixa	 refletiva	 com	 largura	 mínima	
de 5 cm no tórax e mangas, cor Cinza, logotipo 
estampado em silk frente e costas, e estampado 
também nas costas “SEAR”, Tamanho GG.

120 Styllus 21,00

51

Camiseta Manga Curta: camiseta malha 
PV ou PA, tecido antimicrobial, decote em V, 
manga curta, cor Branca, logotipo da “SEAR” 
estampado em silk frente lado esquerdo, e 
estampado do brasão da Prefeitura na manga 
direita, Tamanho P.

20 Styllus 21,00

52

Camiseta Manga Curta: camiseta malha 
PV ou PA, tecido antimicrobial, decote em V, 
manga curta, cor Branca, logotipo da “SEAR” 
estampado em silk frente lado esquerdo, e 
estampado do brasão da Prefeitura na manga 
direita, Tamanho M.

50 Styllus 21,00

53

Camiseta Manga Curta: camiseta malha 
PV ou PA, tecido antimicrobial, decote em V, 
manga curta, cor Branca, logotipo da “SEAR” 
estampado em silk frente lado esquerdo, e 
estampado do brasão da Prefeitura na manga 
direita, Tamanho G.

80 Styllus 21,00

54

Camiseta Manga Curta: camiseta malha 
PV ou PA, tecido antimicrobial, decote em V, 
manga curta, cor Branca, logotipo da “SEAR” 
estampado em silk frente lado esquerdo, e 
estampado do brasão da Prefeitura na manga 
direita, Tamanho XG.

30 Styllus 21,00

55

Camiseta branca confeccionada em meia 
malha 100% algodão com gramatura 150g/m, 
gola e na manga, em malha sanfonada tipo 
ribana, composta por 100% algodão com 
gramatura de 220 g/m2 com 2,0 cm de largura, 
bainha da barra com 2,0cm de largura costurada 
na cobertura 2 agulhas, as demais partes da peça 
deverão ser costuradas em maquina overloque, 
linha de costura 100% poliéster 120, estampa do  
logan da Secretaria SAGRA (modelo anexo XII 
(F)) do lado esquerdo do peito de quem veste, as 
gramaturas dos tecidos utilizados podem variar 
em até 5%, Tamanho M.

40 Styllus 21,00

56

Camiseta branca confeccionada em meia 
malha 100% algodão com gramatura 150g/m, 
gola e na manga, em malha sanfonada tipo 
ribana, composta por 100% algodão com 
gramatura de 220 g/m2 com 2,0 cm de largura, 
bainha da barra com 2,0cm de largura costurada 
na cobertura 2 agulhas, as demais partes da peça 
deverão ser costuradas em maquina overloque, 
linha de costura 100% poliéster 120, estampa do  
logan da Secretaria SAGRA (modelo anexo XII 
(F)) do lado esquerdo do peito de quem veste, as 
gramaturas dos tecidos utilizados podem variar 
em até 5%, Tamanho G.

40 Styllus 21,00

57

Camiseta branca confeccionada em meia 
malha 100% algodão com gramatura 150g/m, 
gola e na manga, em malha sanfonada tipo 
ribana, composta por 100% algodão com 
gramatura de 220 g/m2 com 2,0 cm de largura, 
bainha da barra com 2,0cm de largura costurada 
na cobertura 2 agulhas, as demais partes da peça 
deverão ser costuradas em maquina overloque, 
linha de costura 100% poliéster 120, estampa do  
logan da Secretaria SAGRA (modelo anexo XII 
(F)) do lado esquerdo do peito de quem veste, as 
gramaturas dos tecidos utilizados podem variar 
em até 5%, Tamanho GG.

40 Styllus 21,00

58

Camiseta branca confeccionada em meia 
malha 100% algodão com gramatura 150g/m, 
gola e na manga, em malha sanfonada tipo 
ribana, composta por 100% algodão com 
gramatura de 220 g/m2 com 2,0 cm de largura, 
bainha da barra com 2,0cm de largura costurada 
na cobertura 2 agulhas, as demais partes da peça 
deverão ser costuradas em maquina overloque, 
linha de costura 100% poliéster 120, estampa do  
logan da Secretaria SAGRA (modelo anexo XII 
(F)) do lado esquerdo do peito de quem veste, as 
gramaturas dos tecidos utilizados podem variar 
em até 5%, Tamanho EG.

40 Styllus 21,00



15DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 26 DE JUNHO DE 2.014

59

Camiseta na cor Verde Musgo confeccionada 
em meia malha 100% algodão com gramatura 
150g/m, gola e na manga, em malha sanfonada 
tipo ribana, composta por 100% algodão com 
gramatura de 220 g/m2 com 2,0 cm de largura, 
bainha da barra com 2,0cm de largura costurada 
na cobertura 2 agulhas, as demais partes da peça 
deverão ser costuradas em maquina overloque, 
linha de costura 100% poliéster 120, estampa 
do logan da Secretaria SAGRA (Modelo 
Anexo XII (F) no bolso  lado esquerdo do 
peito de quem veste, as gramaturas dos tecidos 
utilizados podem variar em até 5%, Tamanho 
M., com descrição nas costas na cor Branca 
“PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU” 
abaixo “FISCALIZAÇÃO”.

40 Styllus 21,00

60

Camiseta na cor Verde Musgo confeccionada 
em meia malha 100% algodão com gramatura 
150g/m, gola e na manga, em malha sanfonada 
tipo ribana, composta por 100% algodão com 
gramatura de 220 g/m2 com 2,0 cm de largura, 
bainha da barra com 2,0cm de largura costurada 
na cobertura 2 agulhas, as demais partes da peça 
deverão ser costuradas em maquina overloque, 
linha de costura 100% poliéster 120, estampa 
do logan da Secretaria SAGRA (Modelo 
Anexo XII (F) no bolso  lado esquerdo do 
peito de quem veste, as gramaturas dos tecidos 
utilizados podem variar em até 5%, Tamanho 
G., com descrição nas costas na cor Branca 
“PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU” 
abaixo “FISCALIZAÇÃO”.

40 Styllus 21,00

61

Camiseta na cor Verde Musgo confeccionada 
em meia malha 100% algodão com gramatura 
150g/m, gola e na manga, em malha sanfonada 
tipo ribana, composta por 100% algodão com 
gramatura de 220 g/m2 com 2,0 cm de largura, 
bainha da barra com 2,0cm de largura costurada 
na cobertura 2 agulhas, as demais partes da peça 
deverão ser costuradas em maquina overloque, 
linha de costura 100% poliéster 120, estampa 
do logan da Secretaria SAGRA (Modelo 
Anexo XII (F) no bolso  lado esquerdo do 
peito de quem veste, as gramaturas dos tecidos 
utilizados podem variar em até 5%, Tamanho 
GG., com descrição nas costas na cor Branca 
“PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU” 
abaixo “FISCALIZAÇÃO”.

40 Styllus 21,00

62

Camiseta na cor Verde Musgo confeccionada 
em meia malha 100% algodão com gramatura 
150g/m, gola e na manga, em malha sanfonada 
tipo ribana, composta por 100% algodão com 
gramatura de 220 g/m2 com 2,0 cm de largura, 
bainha da barra com 2,0cm de largura costurada 
na cobertura 2 agulhas, as demais partes da peça 
deverão ser costuradas em maquina overloque, 
linha de costura 100% poliéster 120, estampa 
do logan da Secretaria SAGRA (Modelo 
Anexo XII (F) no bolso  lado esquerdo do 
peito de quem veste, as gramaturas dos tecidos 
utilizados podem variar em até 5%, Tamanho 
EG., com descrição nas costas na cor Branca 
“PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU” 
abaixo “FISCALIZAÇÃO”.

40 Styllus 21,00

63

Camiseta na cor Verde Musgo confeccionada 
em meia malha 100% algodão com gramatura 
150g/m, gola e na manga, em malha sanfonada 
tipo ribana, composta por 100% algodão com 
gramatura de 220 g/m2 com 2,0 cm de largura, 
bainha da barra com 2,0cm de largura costurada 
na cobertura 2 agulhas, as demais partes da peça 
deverão ser costuradas em maquina overloque, 
linha de costura 100% poliéster 120, estampa do 
logan da Secretaria SAGRA no lado esquerdo 
do peito de quem veste, as gramaturas dos 
tecidos utilizados podem variar em até 5%, 
Tamanho M.

40 Styllus 21,00

64

Camiseta na cor Verde Musgo confeccionada 
em meia malha 100% algodão com gramatura 
150g/m, gola e na manga, em malha sanfonada 
tipo ribana, composta por 100% algodão com 
gramatura de 220 g/m2 com 2,0 cm de largura, 
bainha da barra com 2,0cm de largura costurada 
na cobertura 2 agulhas, as demais partes da peça 
deverão ser costuradas em maquina overloque, 
linha de costura 100% poliéster 120, estampa do 
logan da Secretaria SAGRA no lado esquerdo 
do peito de quem veste, as gramaturas dos 
tecidos utilizados podem variar em até 5%, 
Tamanho G.

40 Styllus 21,00

65

Camiseta na cor Verde Musgo confeccionada 
em meia malha 100% algodão com gramatura 
150g/m, gola e na manga, em malha sanfonada 
tipo ribana, composta por 100% algodão com 
gramatura de 220 g/m2 com 2,0 cm de largura, 
bainha da barra com 2,0cm de largura costurada 
na cobertura 2 agulhas, as demais partes da peça 
deverão ser costuradas em maquina overloque, 
linha de costura 100% poliéster 120, estampa do 
logan da Secretaria SAGRA no lado esquerdo 
do peito de quem veste, as gramaturas dos 
tecidos utilizados podem variar em ate 5%, 
Tamanho GG.

40 Styllus 21,00

66

Camiseta na cor Verde Musgo confeccionada 
em meia malha 100% algodão com gramatura 
150g/m, gola e na manga, em malha sanfonada 
tipo ribana, composta por 100% algodão com 
gramatura de 220 g/m2 com 2,0 cm de largura, 
bainha da barra com 2,0cm de largura costurada 
na cobertura 2 agulhas, as demais partes da peça 
deverão ser costuradas em maquina overloque, 
linha de costura 100% poliéster 120, estampa do 
logan da Secretaria SAGRA no lado esquerdo 
do peito de quem veste, as gramaturas dos 
tecidos utilizados podem variar em até 5%, 
Tamanho EG.

40 Styllus 21,00

67

Camiseta em “Malha Fria” cor Verde Musgo, 
gola polo, com silk ou bordado nas costas com as 
seguintes impressões na cor Branca "Secretaria 
Municipal de Agricultura e Abastecimento" e 
na frente o brasão do Município, Tamanho P.

40 Styllus 21,00

68

Camiseta em “Malha Fria” cor Verde Musgo, 
gola polo, com silk ou bordado nas costas com as 
seguintes impressões na cor Branca "Secretaria 
Municipal de Agricultura e Abastecimento" e 
na frente o brasão do Município, Tamanho M.

40 Styllus 21,00

69

Camiseta em “Malha Fria” cor Verde Musgo, 
gola polo, com silk ou bordado nas costas com as 
seguintes impressões na cor Branca "Secretaria 
Municipal de Agricultura e Abastecimento" e 
na frente o brasão do Município, Tamanho G.

40 Styllus 21,00

70

Camiseta em “Malha Fria” cor Verde Musgo, 
gola polo, com silk ou bordado nas costas com as 
seguintes impressões na cor Branca "Secretaria 
Municipal de Agricultura e Abastecimento" e 
na frente o brasão do Município, Tamanho GG.

40 Styllus 21,00

71

Camiseta em “Malha Fria” cor Verde Musgo, 
gola polo, com silk ou bordado nas costas com as 
seguintes impressões na cor Branca "Secretaria 
Municipal de Agricultura e Abastecimento" 
e na frente o brasão do Município, Tamanho 
EXG.

40 Styllus 21,00

72

Camiseta branca, manga curta, confeccionada 
em meia malha 100% algodão com gramatura 
150g/m, gola em malha sanfonada tipo ribana, 
composta por 100% algodão com gramatura 
de 220 g/m2 com 2,0 cm de largura, bainha da 
barra e manga com 2,0cm de largura costurada 
na cobertura 2 agulhas, as demais partes da peça 
deverão ser costuradas em maquina overloque, 
linha de costura 100% poliéster 120, estampada 
com o logotipo do Jardim Botânico Municipal 
de Bauru em silk, na frente, no centro, medindo 
11cm altura por 20 cm de largura. As gramaturas 
dos tecidos utilizados podem variar em até 5%, 
Tamanho PP.

6 Styllus 20,00

73

Camiseta branca, manga curta, confeccionada 
em meia malha 100% algodão com gramatura 
150g/m, gola em malha sanfonada tipo ribana, 
composta por 100% algodão com gramatura 
de 220 g/m2 com 2,0 cm de largura, bainha da 
barra e manga com 2,0cm de largura costurada 
na cobertura 2 agulhas, as demais partes da peça 
deverão ser costuradas em maquina overloque, 
linha de costura 100% poliéster 120, estampada 
com o logotipo do Jardim Botânico Municipal 
de Bauru em silk, na frente, no centro, medindo 
11cm altura por 20 cm de largura. As gramaturas 
dos tecidos utilizados podem variar em até 5%, 
Tamanho P.

10 Styllus 20,00
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74

Camiseta branca, manga curta, confeccionada 
em meia malha 100% algodão com gramatura 
150g/m, gola em malha sanfonada tipo ribana, 
composta por 100% algodão com gramatura 
de 220 g/m2 com 2,0 cm de largura, bainha da 
barra e manga com 2,0cm de largura costurada 
na cobertura 2 agulhas, as demais partes da peça 
deverão ser costuradas em maquina overloque, 
linha de costura 100% poliéster 120, estampada 
com o logotipo do Jardim Botânico Municipal 
de Bauru em silk, na frente, no centro, medindo 
11cm altura por 20 cm de largura. As gramaturas 
dos tecidos utilizados podem variar em até 5%, 
Tamanho M.

20 Styllus 20,00

75

Camiseta branca, manga curta, confeccionada 
em meia malha 100% algodão com gramatura 
150g/m, gola em malha sanfonada tipo ribana, 
composta por 100% algodão com gramatura 
de 220 g/m2 com 2,0 cm de largura, bainha da 
barra e manga com 2,0cm de largura costurada 
na cobertura 2 agulhas, as demais partes da peça 
deverão ser costuradas em maquina overloque, 
linha de costura 100% poliéster 120, estampada 
com o logotipo do Jardim Botânico Municipal 
de Bauru em silk, na frente, no centro, medindo 
11cm altura por 20 cm de largura. As gramaturas 
dos tecidos utilizados podem variar em até 5%, 
Tamanho G.

20 Styllus 20,00

76

Camiseta branca, manga curta, confeccionada 
em meia malha 100% algodão com gramatura 
150g/m, gola em malha sanfonada tipo ribana, 
composta por 100% algodão com gramatura 
de 220 g/m2 com 2,0 cm de largura, bainha da 
barra e manga com 2,0cm de largura costurada 
na cobertura 2 agulhas, as demais partes da peça 
deverão ser costuradas em maquina overloque, 
linha de costura 100% poliéster 120, estampada 
com o logotipo do Jardim Botânico Municipal 
de Bauru em silk, na frente, no centro, medindo 
11cm altura por 20 cm de largura. As gramaturas 
dos tecidos utilizados podem variar em até 5%, 
Tamanho GG.

10 Styllus 20,00

77

Camiseta branca, manga curta, confeccionada 
em meia malha 100% algodão com gramatura 
150g/m, gola em malha sanfonada tipo ribana, 
composta por 100% algodão com gramatura 
de 220 g/m2 com 2,0 cm de largura, bainha da 
barra e manga com 2,0cm de largura costurada 
na cobertura 2 agulhas, as demais partes da peça 
deverão ser costuradas em maquina overloque, 
linha de costura 100% poliéster 120, estampada 
com o logotipo do Jardim Botânico Municipal 
de Bauru em silk, na frente, no centro, medindo 
11 cm altura por 20 cm de largura e a inscrição 
"Guarda Parque" no centro superior das costas 
em letras verdes, tipo (fonte) Arial no tamanho 
44. As gramaturas dos tecidos utilizados podem 
variar em ate 5%, Tamanho P. 

4 Styllus 20,00

78

Camiseta branca, manga curta, confeccionada 
em meia malha 100% algodão com gramatura 
150g/m, gola em malha sanfonada tipo ribana, 
composta por 100% algodão com gramatura 
de 220 g/m2 com 2,0 cm de largura, bainha da 
barra e manga com 2,0cm de largura costurada 
na cobertura 2 agulhas, as demais partes da peça 
deverão ser costuradas em maquina overloque, 
linha de costura 100% poliéster 120, estampada 
com o logotipo do Jardim Botânico Municipal 
de Bauru em silk, na frente, no centro, medindo 
11 cm altura por 20 cm de largura e a inscrição 
"Guarda Parque" no centro superior das costas 
em letras verdes, tipo (fonte) Arial no tamanho 
44. As gramaturas dos tecidos utilizados podem 
variar em ate 5%, Tamanho M.

12 Styllus 20,00

79

Camiseta branca, manga curta, confeccionada 
em meia malha 100% algodão com gramatura 
150g/m, gola em malha sanfonada tipo ribana, 
composta por 100% algodão com gramatura 
de 220 g/m2 com 2,0 cm de largura, bainha da 
barra e manga com 2,0cm de largura costurada 
na cobertura 2 agulhas, as demais partes da peça 
deverão ser costuradas em maquina overloque, 
linha de costura 100% poliéster 120, estampada 
com o logotipo do Jardim Botânico Municipal 
de Bauru em silk, na frente, no centro, medindo 
11 cm altura por 20 cm de largura e a inscrição 
"Guarda Parque" no centro superior das costas 
em letras verdes, tipo (fonte) Arial no tamanho 
44. As gramaturas dos tecidos utilizados podem 
variar em ate 5%, Tamanho G.

6 Styllus 20,00

80

Camiseta branca, manga curta, confeccionada 
em meia malha 100% algodão com gramatura 
150g/m, gola em malha sanfonada tipo ribana, 
composta por 100% algodão com gramatura 
de 220 g/m2 com 2,0 cm de largura, bainha da 
barra e manga com 2,0cm de largura costurada 
na cobertura 2 agulhas, as demais partes da peça 
deverão ser costuradas em maquina overloque, 
linha de costura 100% poliéster 120, estampada 
com o logotipo do Jardim Botânico Municipal 
de Bauru em silk, na frente, no centro, medindo 
11 cm altura por 20 cm de largura e a inscrição 
"Guarda Parque" no centro superior das costas 
em letras verdes, tipo (fonte) Arial no tamanho 
44. As gramaturas dos tecidos utilizados podem 
variar em ate 5%, Tamanho GG.

4 Styllus 20,00

81

Camiseta branca, manga longa, confeccionada 
em meia malha 100% algodão com gramatura 
150g/m, gola e punho em malha sanfonada 
tipo ribana, composta por 100% algodão com 
gramatura de 220 g/m2 com 2,0 cm de largura, 
bainha da barra com 2,0cm de largura costurada 
na cobertura 2 agulhas, as demais partes da peça 
deverão ser costuradas em maquina overloque, 
linha de costura 100% poliéster 120, estampada 
com o logotipo do Jardim Botânico Municipal 
de Bauru em silk, na frente, no centro, medindo 
11 cm altura por 20 cm de largura. As gramaturas 
dos tecidos utilizados podem variar em ate 5%, 
Tamanho PP.

6 Styllus 20,00

82

Camiseta branca, manga longa, confeccionada 
em meia malha 100% algodão com gramatura 
150g/m, gola e punho em malha sanfonada 
tipo ribana, composta por 100% algodão com 
gramatura de 220 g/m2 com 2,0 cm de largura, 
bainha da barra com 2,0cm de largura costurada 
na cobertura 2 agulhas, as demais partes da peça 
deverão ser costuradas em maquina overloque, 
linha de costura 100% poliéster 120, estampada 
com o logotipo do Jardim Botânico Municipal 
de Bauru em silk, na frente, no centro, medindo 
11 cm altura por 20 cm de largura. As gramaturas 
dos tecidos utilizados podem variar em ate 5%, 
Tamanho P.

6 Styllus 20,00

83

Camiseta branca, manga longa, confeccionada 
em meia malha 100% algodão com gramatura 
150g/m, gola e punho em malha sanfonada 
tipo ribana, composta por 100% algodão com 
gramatura de 220 g/m2 com 2,0 cm de largura, 
bainha da barra com 2,0cm de largura costurada 
na cobertura 2 agulhas, as demais partes da peça 
deverão ser costuradas em maquina overloque, 
linha de costura 100% poliéster 120, estampada 
com o logotipo do Jardim Botânico Municipal 
de Bauru em silk, na frente, no centro, medindo 
11 cm altura por 20 cm de largura. As gramaturas 
dos tecidos utilizados podem variar em ate 5%, 
Tamanho M.

10 Styllus 20,00

84

Camiseta branca, manga longa, confeccionada 
em meia malha 100% algodão com gramatura 
150g/m, gola e punho em malha sanfonada 
tipo ribana, composta por 100% algodão com 
gramatura de 220 g/m2 com 2,0 cm de largura, 
bainha da barra com 2,0cm de largura costurada 
na cobertura 2 agulhas, as demais partes da peça 
deverão ser costuradas em maquina overloque, 
linha de costura 100% poliéster 120, estampada 
com o logotipo do Jardim Botânico Municipal 
de Bauru em silk, na frente, no centro, medindo 
11 cm altura por 20 cm de largura. As gramaturas 
dos tecidos utilizados podem variar em ate 5%, 
Tamanho G.

10 Styllus 20,00

85

Camiseta branca, manga longa, confeccionada 
em meia malha 100% algodão com gramatura 
150g/m, gola e punho em malha sanfonada 
tipo ribana, composta por 100% algodão com 
gramatura de 220 g/m2 com 2,0 cm de largura, 
bainha da barra com 2,0cm de largura costurada 
na cobertura 2 agulhas, as demais partes da peça 
deverão ser costuradas em maquina overloque, 
linha de costura 100% poliéster 120, estampada 
com o logotipo do Jardim Botânico Municipal 
de Bauru em silk, na frente, no centro, medindo 
11 cm altura por 20 cm de largura. As gramaturas 
dos tecidos utilizados podem variar em ate 5%, 
Tamanho GG.

6 Styllus 20,00
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86

Camiseta branca, manga longa, confeccionada 
em meia malha 100% algodão com gramatura 
150g/m, gola e punho em malha sanfonada 
tipo ribana, composta por 100% algodão com 
gramatura de 220 g/m2 com 2,0 cm de largura, 
bainha da barra com 2,0cm de largura costurada 
na cobertura 2 agulhas, as demais partes da peça 
deverão ser costuradas em maquina overloque, 
linha de costura 100% poliéster 120, estampada 
com o logotipo do Jardim Botânico Municipal 
de Bauru em silk, na frente, no centro, medindo 
11 cm altura por 20 cm de largura e a inscrição 
"Guarda Parque" no centro superior das costas 
em letras verdes, tipo (fonte) Ariel no tamanho 
44. As gramaturas dos tecidos utilizados podem 
variar em ate 5%, Tamanho P.

4 Styllus 20,00

87

Camiseta branca, manga longa, confeccionada 
em meia malha 100% algodão com gramatura 
150g/m, gola e punho em malha sanfonada 
tipo ribana, composta por 100% algodão com 
gramatura de 220 g/m2 com 2,0 cm de largura, 
bainha da barra com 2,0cm de largura costurada 
na cobertura 2 agulhas, as demais partes da peça 
deverão ser costuradas em maquina overloque, 
linha de costura 100% poliéster 120, estampada 
com o logotipo do Jardim Botânico Municipal 
de Bauru em silk, na frente, no centro, medindo 
11 cm altura por 20 cm de largura e a inscrição 
"Guarda Parque" no centro superior das costas 
em letras verdes, tipo (fonte) Ariel no tamanho 
44. As gramaturas dos tecidos utilizados podem 
variar em ate 5%, Tamanho M.

6 Styllus 20,00

88

Camiseta branca, manga longa, confeccionada 
em meia malha 100% algodão com gramatura 
150g/m, gola e punho em malha sanfonada 
tipo ribana, composta por 100% algodão com 
gramatura de 220 g/m2 com 2,0 cm de largura, 
bainha da barra com 2,0cm de largura costurada 
na cobertura 2 agulhas, as demais partes da peça 
deverão ser costuradas em maquina overloque, 
linha de costura 100% poliéster 120, estampada 
com o logotipo do Jardim Botânico Municipal 
de Bauru em silk, na frente, no centro, medindo 
11 cm altura por 20 cm de largura e a inscrição 
"Guarda Parque" no centro superior das costas 
em letras verdes, tipo (fonte) Ariel no tamanho 
44. As gramaturas dos tecidos utilizados podem 
variar em ate 5%, Tamanho G.

6 Styllus 20,00

89

Camiseta branca, manga longa, confeccionada 
em meia malha 100% algodão com gramatura 
150g/m, gola e punho em malha sanfonada 
tipo ribana, composta por 100% algodão com 
gramatura de 220 g/m2 com 2,0 cm de largura, 
bainha da barra com 2,0cm de largura costurada 
na cobertura 2 agulhas, as demais partes da peça 
deverão ser costuradas em maquina overloque, 
linha de costura 100% poliéster 120, estampada 
com o logotipo do Jardim Botânico Municipal 
de Bauru em silk, na frente, no centro, medindo 
11 cm altura por 20 cm de largura e a inscrição 
"Guarda Parque" no centro superior das costas 
em letras verdes, tipo (fonte) Ariel no tamanho 
44. As gramaturas dos tecidos utilizados podem 
variar em ate 5%, Tamanho GG.

4 Styllus 20,00

LOTE Nº 02
OBJETO: CAMISETE, CAMISETA E CAMISA POLO.

Item Especificações Mínimas

Qtd.  
Estimada 

Anual
Marca V. Unitário 

(R$)

01

Camisete polo em malha poliviscose (PV 
malha fria), sem bolso com brasão PMB e logo 
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
bordados do lado esquerdo de quem veste. Sem 
nada nas costas, na cor Preta, Tamanho P.

20 Styllus 27,00

02

Camisete polo em malha poliviscose (PV 
malha fria), sem bolso com brasão PMB e logo 
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
bordados do lado esquerdo de quem veste. Sem 
nada nas costas, na cor Preta, Tamanho M.

30 Styllus 27,00

03

Camisete polo em malha poliviscose (PV 
malha fria), sem bolso com brasão PMB e logo 
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
bordados do lado esquerdo de quem veste. Sem 
nada nas costas, na cor Preta, Tamanho G.

20 Styllus 27,00

04

Camisete polo em malha poliviscose (PV 
malha fria), sem bolso com brasão PMB e logo 
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
bordados do lado esquerdo de quem veste. Sem 
nada nas costas, na cor Preta, Tamanho GG.

20 Styllus 27,00

05

Camisete polo em malha poliviscose (PV 
malha fria), sem bolso com brasão PMB e logo 
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
bordados do lado esquerdo de quem veste. Sem 
nada nas costas, na cor Branca, Tamanho P.

20 Styllus 27,00

06

Camisete polo em malha poliviscose (PV 
malha fria), sem bolso com brasão PMB e logo 
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
bordados do lado esquerdo de quem veste. Sem 
nada nas costas, na cor Branca, Tamanho M.

30 Styllus 27,00

07

Camisete polo em malha poliviscose (PV 
malha fria), sem bolso com brasão PMB e logo 
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
bordados do lado esquerdo de quem veste. Sem 
nada nas costas, na cor Branca, Tamanho G.

20 Styllus 27,00

08

Camisete polo em malha poliviscose (PV 
malha fria), sem bolso com brasão PMB e logo 
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
bordados do lado esquerdo de quem veste. Sem 
nada nas costas, na cor Branca, Tamanho GG.

20 Styllus 27,00

09
Camiseta polo em malha piquet, 50% poliéster, 
50% algodão, na cor azul royal, com bordado 
do brasão da PMB no bolso, Tamanho M.

183 Styllus 27,00

10
Camiseta polo em malha piquet, 50% poliéster, 
50% algodão, na cor azul royal, com bordado 
do brasão da PMB no bolso, Tamanho G. 

199 Styllus 27,00

11
Camiseta polo em malha piquet, 50% poliéster, 
50% algodão, na cor azul royal, com bordado 
do brasão da PMB no bolso, Tamanho GG.

138 Styllus 27,00

12
Camiseta polo em malha piquet, 50% poliéster, 
50% algodão, na cor azul royal, com bordado 
do brasão da PMB no bolso, Tamanho EXG.

32 Styllus 27,00

13

Camiseta polo em malha piquet, FEMININA, 
50% poliéster, 50% algodão, na cor azul royal, 
com bordado do brasão da PMB no bolso, 
Tamanho M.

44 Styllus 27,00

14

Camiseta polo em malha piquet, FEMININA, 
50% poliéster, 50% algodão, na cor azul royal, 
com bordado do brasão da PMB no bolso, 
Tamanho G.

128 Styllus 27,00

15

Camiseta polo em malha piquet, FEMININA, 
50% poliéster, 50% algodão, na cor azul royal, 
com bordado do brasão da PMB no bolso, 
Tamanho GG.

36 Styllus 27,00

16

Camiseta polo em malha poliviscose (PV 
malha fria), sem bolso com brasão PMB e logo 
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
bordados do lado esquerdo de quem veste, sem 
nada nas costas, na cor Preta, Tamanho P.

20 Styllus 27,00

17

Camiseta polo em malha poliviscose (PV 
malha fria), sem bolso com brasão PMB e logo 
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
bordados do lado esquerdo de quem veste, sem 
nada nas costas, na cor Preta, Tamanho M.

20 Styllus 27,00

18

Camiseta polo em malha poliviscose (PV 
malha fria), sem bolso com brasão PMB e logo 
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
bordados do lado esquerdo de quem veste, sem 
nada nas costas, na cor Preta, Tamanho G.

20 Styllus 27,00

19

Camiseta polo em malha poliviscose (PV 
malha fria), sem bolso com brasão PMB e logo 
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
bordados do lado esquerdo de quem veste, sem 
nada nas costas, na cor Preta, Tamanho GG.

20 Styllus 27,00

20

Camiseta polo em malha poliviscose (PV 
malha fria), sem bolso com brasão PMB e logo 
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
bordados do lado esquerdo de quem veste, sem 
nada nas costas, na cor Branca, Tamanho P.

20 Styllus 27,00

21

Camiseta polo em malha poliviscose (PV 
malha fria), sem bolso com brasão PMB e logo 
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
bordados do lado esquerdo de quem veste, sem 
nada nas costas, na cor Branca, Tamanho M.

20 Styllus 27,00

22

Camiseta polo em malha poliviscose (PV 
malha fria), sem bolso com brasão PMB e logo 
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
bordados do lado esquerdo de quem veste, sem 
nada nas costas, na cor Branca, Tamanho G.

20 Styllus 27,00

23

Camiseta polo em malha poliviscose (PV 
malha fria), sem bolso com brasão PMB e logo 
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
bordados do lado esquerdo de quem veste, sem 
nada nas costas, na cor Branca, Tamanho GG.

20 Styllus 27,00
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24

Camisa polo em algodão penteado, na cor 
Branca, com gola em PA com 02 botões, manga 
curta com acabamento em PA, com estampa em 
silk do logo do Jardim Botânico na altura do 
peito, lado esquerdo de quem veste, no tamanho 
de 4,5 x 08 cm, Tamanho PP.

6 Styllus 27,00

25

Camisa polo em algodão penteado, na cor 
Branca, com gola em PA com 02 botões, manga 
curta com acabamento em PA, com estampa em 
silk do logo do Jardim Botânico na altura do 
peito, lado esquerdo de quem veste, no tamanho 
de 4,5 x 08 cm, Tamanho P.

10 Styllus 27,00

26

Camisa polo em algodão penteado, na cor 
Branca, com gola em PA com 02 botões, manga 
curta com acabamento em PA, com estampa em 
silk do logo do Jardim Botânico na altura do 
peito, lado esquerdo de quem veste, no tamanho 
de 4,5 x 08 cm, Tamanho M.

16 Styllus 27,00

27

Camisa polo em algodão penteado, na cor 
Branca, com gola em PA com 02 botões, manga 
curta com acabamento em PA, com estampa em 
silk do logo do Jardim Botânico na altura do 
peito, lado esquerdo de quem veste, no tamanho 
de 4,5 x 08 cm, Tamanho G.

15 Styllus 27,00

28

Camisa polo em algodão penteado, na cor 
Branca, com gola em PA com 02 botões, manga 
curta com acabamento em PA, com estampa em 
silk do logo do Jardim Botânico na altura do 
peito, lado esquerdo de quem veste, no tamanho 
de 4,5 x 08 cm, Tamanho GG.

8 Styllus 27,00

29

Camisa polo em algodão penteado, na cor 
Verde Esmeralda, com gola em PA com 02 
botões, manga curta com acabamento em 
PA, com estampa em silk do logo do Jardim 
Botânico na altura do peito, lado esquerdo 
de quem veste, no tamanho de 4,5 x 08 cm, 
Tamanho PP.

4 Styllus 27,00

30

Camisa polo em algodão penteado, na cor 
Verde Esmeralda, com gola em PA com 02 
botões, manga curta com acabamento em 
PA, com estampa em silk do logo do Jardim 
Botânico na altura do peito, lado esquerdo 
de quem veste, no tamanho de 4,5 x 08 cm, 
Tamanho P.

10 Styllus 27,00

31

Camisa polo em algodão penteado, na cor 
Verde Esmeralda, com gola em PA com 02 
botões, manga curta com acabamento em 
PA, com estampa em silk do logo do Jardim 
Botânico na altura do peito, lado esquerdo 
de quem veste, no tamanho de 4,5 x 08 cm, 
Tamanho M.

10 Styllus 27,00

32

Camisa polo em algodão penteado, na cor 
Verde Esmeralda, com gola em PA com 02 
botões, manga curta com acabamento em 
PA, com estampa em silk do logo do Jardim 
Botânico na altura do peito, lado esquerdo 
de quem veste, no tamanho de 4,5 x 08 cm, 
Tamanho G.

15 Styllus 27,00

33

Camisa polo em algodão penteado, na cor 
Verde Esmeralda, com gola em PA com 02 
botões, manga curta com acabamento em 
PA, com estampa em silk do logo do Jardim 
Botânico na altura do peito, lado esquerdo 
de quem veste, no tamanho de 4,5 x 08 cm, 
Tamanho GG.

6 Styllus 27,00

34

Camisa Tipo Polo na cor branca com gola e 
punho em malha sanfonada tipo ribana azul, 
confeccionada em tecido malha fria PV 33% 
poliéster e 67% viscose com gramatura de 220 
gm2 com 2,0 cm de largura, bainha da barra 
com 2,0 cm de largura costurada na cobertura 
2 agulhas as demais partes da peça deverão 
ser costuradas em maquina overloque estampa 
do logo e o nome da Secretaria azul no lado 
esquerdo do peito de quem veste, Tamanho  M.

830 Styllus 27,00

35

Camisa Tipo Polo na cor branca com gola e 
punho em malha sanfonada tipo ribana azul, 
confeccionada em tecido malha fria PV 33% 
poliéster e 67% viscose com gramatura de 220 
gm2 com 2,0 cm de largura, bainha da barra 
com 2,0 cm de largura costurada na cobertura 
2 agulhas as demais partes da peça deverão 
ser costuradas em maquina overloque estampa 
do logo e o nome da Secretaria azul no lado 
esquerdo do peito de quem veste, Tamanho  G.

1040 Styllus 27,00

36

Camisa Tipo Polo na cor branca com gola e 
punho em malha sanfonada tipo ribana azul, 
confeccionada em tecido malha fria PV 33% 
poliéster e 67% viscose com gramatura de 220 
gm2 com 2,0 cm de largura, bainha da barra 
com 2,0 cm de largura costurada na cobertura 
2 agulhas as demais partes da peça deverão 
ser costuradas em maquina overloque estampa 
do logo e o nome da Secretaria azul no lado 
esquerdo do peito de quem veste, Tamanho  
GG.

840 Styllus 27,00

37

Camisa Tipo Polo na cor branca com gola e 
punho em malha sanfonada tipo ribana azul, 
confeccionada em tecido malha fria PV 33% 
poliéster e 67% viscose com gramatura de 220 
gm2 com 2,0 cm de largura, bainha da barra 
com 2,0 cm de largura costurada na cobertura 
2 agulhas as demais partes da peça deverão 
ser costuradas em maquina overloque estampa 
do logo e o nome da Secretaria azul no lado 
esquerdo do peito de quem veste, Tamanho  
EXG.

430 Styllus 27,00

38

Camisa Tipo Polo na cor branca com gola 
e punho em malha sanfonada tipo ribana azul 
(cor do logo SEAR), confeccionada em tecido 
67% poliéster e 33% algodão, com gramatura 
de 150 gm2 com 2,0 cm de largura, costuradas 
em máquina overloque, estampa do logo SEAR 
e o brasão da PMB do lado esquerdo do peito de 
quem veste, Tamanho P.

30 Styllus 27,00

39

Camisa Tipo Polo na cor branca com gola 
e punho em malha sanfonada tipo ribana azul 
(cor do logo SEAR), confeccionada em tecido 
67% poliéster e 33% algodão, com gramatura 
de 150 gm2 com 2,0 cm de largura, costuradas 
em máquina overloque, estampa do logo SEAR 
e o brasão da PMB do lado esquerdo do peito de 
quem veste, Tamanho M.

70 Styllus 27,00

40

Camisa Tipo Polo na cor branca com gola 
e punho em malha sanfonada tipo ribana azul 
(cor do logo SEAR), confeccionada em tecido 
67% poliéster e 33% algodão, com gramatura 
de 150 gm2 com 2,0 cm de largura, costuradas 
em máquina overloque, estampa do logo SEAR 
e o brasão da PMB do lado esquerdo do peito de 
quem veste, Tamanho G.

50 Styllus 27,00

41

Camisa Tipo Polo na cor branca com gola 
e punho em malha sanfonada tipo ribana azul 
(cor do logo SEAR), confeccionada em tecido 
67% poliéster e 33% algodão, com gramatura 
de 150 gm2 com 2,0 cm de largura, costuradas 
em máquina overloque, estampa do logo SEAR 
e o brasão da PMB do lado esquerdo do peito de 
quem veste, Tamanho GG.

30 Styllus 27,00

42

Camisa Tipo Polo na cor branca com gola 
e punho em malha sanfonada tipo ribana azul 
(cor do logo SEAR), confeccionada em tecido 
67% poliéster e 33% algodão, com gramatura  
de 150 gm2 com 2,0 cm de largura, costuradas 
em máquina overloque, estampa do logo SEAR 
e o brasão da PMB do lado esquerdo do peito de 
quem veste, Tamanho EXG.

30 Styllus 27,00

43

Camisa Tipo Polo na cor branca com gola 
e punho em malha sanfonada tipo ribana azul 
(cor do logo SEAR), confeccionada em tecido 
67% poliéster e 33% algodão, com gramatura 
de 150 gm2 com 2,0 cm de largura, costuradas 
em máquina overloque, estampa do logo SEAR 
e o brasão da PMB do lado esquerdo do peito de 
quem veste, Tamanho XG.

20 Styllus 27,00

44

Camisa Tipo Polo na cor branca, manga curta 
e bolso, três botões, com gola e punho em malha 
sanfonada tipo ribana verde, confeccionada 
em tecido algodão penteado 50% e viscose 
50% com gramatura de 220 gm2 com 2,0 cm 
de largura, costuradas em maquina overloque 
estampa no bolso, do brasão da PMB no lado 
esquerdo do peito de quem veste, e estampa 
nas costas, na cor verde, "SECRETARIA 
MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO", 
Tamanho P.

6 Styllus 27,00
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45

Camisa Tipo Polo na cor branca, manga curta 
e bolso, três botões, com gola e punho em malha 
sanfonada tipo ribana verde, confeccionada 
em tecido algodão penteado 50% e viscose 
50% com gramatura de 220 gm2 com 2,0 cm 
de largura, costuradas em maquina overloque 
estampa no bolso, do brasão da PMB no lado 
esquerdo do peito de quem veste, e estampa 
nas costas, na cor verde, "SECRETARIA 
MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO", 
Tamanho M.

10 Styllus 27,00

46

Camisa Tipo Polo na cor branca, manga curta 
e bolso, três botões, com gola e punho em malha 
sanfonada tipo ribana verde, confeccionada 
em tecido algodão penteado 50% e viscose 
50% com gramatura de 220 gm2 com 2,0 cm 
de largura, costuradas em maquina overloque 
estampa no bolso, do brasão da PMB no lado 
esquerdo do peito de quem veste, e estampa 
nas costas, na cor verde, "SECRETARIA 
MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO", 
Tamanho G.

4 Styllus 27,00

47

Camisa tipo polo na cor cinza com gola e 
punho em malha sanfonada tipo ribana verde, 
confeccionada em tecido algodão 50% e 
viscose 50% com gramatura de 220 gm2 com 
2,0 cm de largura, bainha da barra com 2,0 cm 
de largura costurada na cobertura 2 agulhas as 
demais partes da peça deverão ser costuradas 
em maquina overloque estampa do logo e o 
nome da secretaria verde no lado esquerdo do 
peito de quem veste, Tamanho P.

20 Styllus 27,00

48

Camisa tipo polo na cor cinza com gola e 
punho em malha sanfonada tipo ribana verde, 
confeccionada em tecido algodão 50% e 
viscose 50% com gramatura de 220 gm2 com 
2,0 cm de largura, bainha da barra com 2,0 cm 
de largura costurada na cobertura 2 agulhas as 
demais partes da peça deverão ser costuradas 
em maquina overloque estampa do logo e o 
nome da secretaria verde no lado esquerdo do 
peito de quem veste, Tamanho M.

20 Styllus 27,00

49

Camisa tipo polo na cor cinza com gola e 
punho em malha sanfonada tipo ribana verde, 
confeccionada em tecido algodão 50% e 
viscose 50% com gramatura de 220 gm2 com 
2,0 cm de largura, bainha da barra com 2,0 cm 
de largura costurada na cobertura 2 agulhas as 
demais partes da peça deverão ser costuradas 
em maquina overloque estampa do logo e o 
nome da secretaria verde no lado esquerdo do 
peito de quem veste, Tamanho G.

20 Styllus 27,00

50

Camisa tipo polo na cor cinza com gola e 
punho em malha sanfonada tipo ribana verde, 
confeccionada em tecido algodão 50% e 
viscose 50% com gramatura de 220 gm2 com 
2,0 cm de largura, bainha da barra com 2,0 cm 
de largura costurada na cobertura 2 agulhas as 
demais partes da peça deverão ser costuradas 
em maquina overloque estampa do logo e o 
nome da secretaria verde no lado esquerdo do 
peito de quem veste, Tamanho GG.

20 Styllus 27,00

51

Camisa tipo polo na cor cinza com gola e 
punho em malha sanfonada tipo ribana verde, 
confeccionada em tecido algodão 50% e 
viscose 50% com gramatura de 220 gm2 com 
2,0 cm de largura, bainha da barra com 2,0 cm 
de largura costurada na cobertura 2 agulhas as 
demais partes da peça deverão ser costuradas 
em maquina overloque estampa do logo e o 
nome da secretaria verde no lado esquerdo do 
peito de quem veste, Tamanho XG.

20 Styllus 27,00

LOTE Nº 03 
OBJETO: CAMISA SOCIAL, BRIM E TÁTICA.

Item Especificações Mínimas

Qtd.  
Estimada 

Anual
Marca V. Unitário 

(R$)

01 Camisa social na cor azul, bordado do 
brasão da PMB no bolso, Tamanho M. 212 Styllus 46,00

02 Camisa social na cor azul, bordado do 
brasão da PMB no bolso, Tamanho G. 267 Styllus 46,00

03 Camisa social na cor azul, bordado do 
brasão da PMB no bolso, Tamanho GG. 208 Styllus 46,00

04 Camisa social na cor azul, bordado do 
brasão da PMB no bolso, Tamanho EG. 93 Styllus 46,00

05

Divisão de Praças e Áreas Verdes - 
Camisa Brim - manga longa, brim leve, 
fechada tecido antimicrobial, gola tipo polo, 
com	bolso,	com	faixa	refletiva	com	largura	
mínima de 5cm no tórax e mangas, cor 
amarelo canário, logotipo estampado em 
silk frente e costas, e  estampado também 
nas costas "DIPAVE”, Tamanho P.

30 Styllus 39,00

06

Divisão de Praças e Áreas Verdes - 
Camisa Brim - manga longa, brim leve, 
fechada tecido antimicrobial, gola tipo polo, 
com	bolso,	com	faixa	refletiva	com	largura	
mínima de 5cm no tórax e mangas, cor 
amarelo canário, logotipo estampado em 
silk frente e costas, e  estampado também 
nas costas "DIPAVE”, Tamanho M.

135 Styllus 39,00

07

Divisão de Praças e Áreas Verdes - 
Camisa Brim - manga longa, brim leve, 
fechada tecido antimicrobial, gola tipo polo, 
com	bolso,	com	faixa	refletiva	com	largura	
mínima de 5cm no tórax e mangas, cor 
amarelo canário, logotipo estampado em 
silk frente e costas, e  estampado também 
nas costas "DIPAVE”, Tamanho G.

205 Styllus 39,00

08

Divisão de Praças e Áreas Verdes - 
Camisa Brim - manga longa, brim leve, 
fechada tecido antimicrobial, gola tipo polo, 
com	bolso,	com	faixa	refletiva	com	largura	
mínima de 5cm no tórax e mangas, cor 
amarelo canário, logotipo estampado em 
silk frente e costas, e  estampado também 
nas costas "DIPAVE”, Tamanho GG.

125 Styllus 39,00

09

Divisão de Praças e Áreas Verdes - 
Camisa Brim - manga longa, brim leve, 
fechada tecido antimicrobial, gola tipo 
polo,	 com	 bolso,	 com	 faixa	 refletiva	 com	
largura mínima de 5cm no tórax e mangas, 
cor amarelo canário, logotipo estampado 
em silk frente e costas, e  estampado 
também nas costas "DIPAVE”, Tamanho 
EXG.

20 Styllus 39,00

10

Coleta Seletiva - Camisa Brim: 
manga longa, brim leve, fechada tecido 
antimicrobial, gola tipo polo, com bolso, 
com	 faixa	 refletiva	 com	 largura	 mínima	
de 5cm no tórax e mangas, cor amarelo 
canário, logotipo estampado em silk frente 
e costas, e estampado também nas costas 
"COLETA SELETIVA", Tamanho M.

25 Styllus 39,00

11

Coleta Seletiva - Camisa Brim: 
manga longa, brim leve, fechada tecido 
antimicrobial, gola tipo polo, com bolso, 
com	 faixa	 refletiva	 com	 largura	 mínima	
de 5cm no tórax e mangas, cor amarelo 
canário, logotipo estampado em silk frente 
e costas, e  estampado também nas costas 
"COLETA SELETIVA”, Tamanho G.

80 Styllus 39,00

12

Coleta Seletiva - Camisa Brim: 
manga longa, brim leve, fechada tecido 
antimicrobial, gola tipo polo, com bolso, 
com	 faixa	 refletiva	 com	 largura	 mínima	
de 5cm no tórax e mangas, cor amarelo 
canário, logotipo estampado em silk frente 
e costas, e  estampado também nas costas 
"COLETA SELETIVA”, Tamanho GG.

90 Styllus 39,00

13

Coleta Seletiva - Camisa Brim: 
manga longa, brim leve, fechada tecido 
antimicrobial, gola tipo polo, com bolso, 
com	 faixa	 refletiva	 com	 largura	 mínima	
de 5cm no tórax e mangas, cor amarelo 
canário, logotipo estampado em silk frente 
e costas, e  estampado também nas costas 
"COLETA SELETIVA”, Tamanho EXG.

15 Styllus 39,00

14

Divisão de Zoológico - Camisa em brim 
profissional, 100% algodão, sarja 2x1, com 
gramatura média 210 g/m², na cor Verde 
Musgo. Modelo: gola esporte prespontada, 
frente aberta com fechamento através de 
botões e caseados no sentido vertical, 
mangas	 curtas	 com	 bainhas	 fixas	 com	 a	
descrição SEMMA na manga esquerda, 
01 bolso chapado com 05 cantos na frente 
do lado esquerdo com a descrição P.M. 
BAURU, costas em tecido único com a 
descrição ZOO/BAURU, Tamanho P.

36 Styllus 39,00
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15

Divisão de Zoológico - Camisa em brim 
profissional, 100% algodão, sarja 2x1, com 
gramatura média 210 g/m², na cor Verde 
Musgo. Modelo: gola esporte prespontada, 
frente aberta com fechamento através de 
botões e caseados no sentido vertical, 
mangas	 curtas	 com	 bainhas	 fixas	 com	 a	
descrição SEMMA na manga esquerda, 
01 bolso chapado com 05 cantos na frente 
do lado esquerdo com a descrição P.M. 
BAURU, costas em tecido único com a 
descrição ZOO/BAURU, Tamanho M.

86 Styllus 39,00

16

Divisão de Zoológico - Camisa em brim 
profissional, 100% algodão, sarja 2x1, com 
gramatura média 210 g/m², na cor Verde 
Musgo. Modelo: gola esporte prespontada, 
frente aberta com fechamento através de 
botões e caseados no sentido vertical, 
mangas	 curtas	 com	 bainhas	 fixas	 com	 a	
descrição SEMMA na manga esquerda, 
01 bolso chapado com 05 cantos na frente 
do lado esquerdo com a descrição P.M. 
BAURU, costas em tecido único com a 
descrição ZOO/BAURU, Tamanho G.

68 Styllus 39,00

17

Divisão de Zoológico - Camisa em brim 
profissional, 100% algodão, sarja 2x1, com 
gramatura média 210 g/m², na cor Verde 
Musgo. Modelo: gola esporte prespontada, 
frente aberta com fechamento através de 
botões e caseados no sentido vertical, 
mangas	 curtas	 com	 bainhas	 fixas	 com	 a	
descrição SEMMA na manga esquerda, 
01 bolso chapado com 05 cantos na frente 
do lado esquerdo com a descrição P.M. 
BAURU, costas em tecido único com a 
descrição ZOO/BAURU, Tamanho GG.

40 Styllus 39,00

18

Camisa Tática: Confecção em brim leve 
(cedro) Azul Ferreti c/ marca d’agua com 
02 (dois) bolsos frontais com entrada p/
caneta sobre o bolso o bordado do brasão 
da Prefeitura (padrão, manga c/ encaixe do 
fiel	c/	apito,	c/	botões	na	lapeira		e		frente,	
Tamanho P.

8 Styllus 51,00

19

Camisa Tática: Confecção em brim leve 
(cedro) Azul Ferreti c/ marca d’agua com 
02 (dois) bolsos frontais com entrada p/
caneta sobre o bolso o bordado do brasão 
da Prefeitura (padrão, manga c/ encaixe do 
fiel	 c/	 apito,	 c/	 botões	 na	 lapeira	 e	 frente,	
Tamanho M.

140 Styllus 51,00

20

Camisa Tática: Confecção em brim leve 
(cedro) Azul Ferreti c/ marca d’agua com 
02 (dois) bolsos frontais com entrada p/
caneta sobre o bolso o bordado do brasão 
da Prefeitura (padrão, manga c/ encaixe do 
fiel	c/	apito,	c/	botões	na	lapeira		e		frente,	
Tamanho G.

164 Styllus 51,00

21

Camisa Tática: Confecção em brim leve 
(cedro) Azul Ferreti c/ marca d’agua com 
02 (dois) bolsos frontais com entrada p/
caneta sobre o bolso o bordado do brasâo 
da Prefeitura (padrão, manga c/ encaixe do 
fiel	c/	apito,	c/	botões	na	lapeira		e		frente,	
Tamanho GG.

74 Styllus 51,00

22

Camisa Tática: Confecção em brim leve 
(cedro) Azul Ferreti c/ marca d’agua com 
02 (dois) bolsos frontais com entrada p/
caneta sobre o bolso o bordado do brasão 
da Prefeitura (padrão, manga c/ encaixe do 
fiel	c/	apito,	c/	botões	na	lapeira		e		frente,	
Tamanho EXG.

4 Styllus 51,00

23

Jardim Botânico: Camisa em sarja leve 
cor areia, costura linha 30 cor ferrugem, 
dois bolsos cargo no peito. Abotoamento 
por botões e casas. Detalhes na aba dos 
bolsos, lapela do ombro, punho de manga 
e pé-de-gola na cor verde oliva. Silk  da 
bandeira de Bauru no canto da aba do 
bolso esquerdo, maga esquerda bandeira 
de Bauru no tamanho 5,5 x 7,3cm  e 
direta logo ‘SEMMA” no tamanho de 4 
x 7,5cm. Silk nas costas com logo grande 
do “Jardim Botânico” no tamanho de 15 x 
28,5  e escrito “Guarda Parque” em cima 
com letras no tamanho de 02 cm na cor 
verde igual a do logo do Jardim Botânico, 
Tamanho P.

2 Styllus 47,00

24

Jardim Botânico: Camisa em sarja leve 
cor areia, costura linha 30 cor ferrugem, 
dois bolsos cargo no peito. Abotoamento 
por botões e casas. Detalhes na aba dos 
bolsos, lapela do ombro, punho de manga 
e pé-de-gola na cor verde oliva. Silk  da 
bandeira de Bauru no canto da aba do 
bolso esquerdo, maga esquerda bandeira 
de Bauru no tamanho 5,5 x 7,3cm  e 
direta logo ‘SEMMA” no tamanho de 4 
x 7,5cm. Silk nas costas com logo grande 
do “Jardim Botânico” no tamanho de 15 x 
28,5  e escrito “Guarda Parque” em cima 
com letras no tamanho de 02 cm na cor 
verde igual a do logo do Jardim Botânico, 
Tamanho M.

10 Styllus 47,00

25

Jardim Botânico: Camisa em sarja leve 
cor areia, costura linha 30 cor ferrugem, 
dois bolsos cargo no peito. Abotoamento 
por botões e casas. Detalhes na aba dos 
bolsos, lapela do ombro, punho de manga 
e pé-de-gola na cor verde oliva. Silk  da 
bandeira de Bauru no canto da aba do 
bolso esquerdo, maga esquerda bandeira 
de Bauru no tamanho 5,5 x 7,3cm  e 
direta logo ‘SEMMA” no tamanho de 4 
x 7,5cm. Silk nas costas com logo grande 
do “Jardim Botânico” no tamanho de 15 x 
28,5  e escrito “Guarda Parque” em cima 
com letras no tamanho de 02 cm na cor 
verde igual a do logo do Jardim Botânico, 
Tamanho G.

10 Styllus 47,00

26

Jardim Botânico: Camisa em sarja leve 
cor areia, costura linha 30 cor ferrugem, 
dois bolsos cargo no peito. Abotoamento 
por botões e casas. Detalhes na aba dos 
bolsos, lapela do ombro, punho de manga 
e pé-de-gola na cor verde oliva. Silk  da 
bandeira de Bauru no canto da aba do 
bolso esquerdo, maga esquerda bandeira 
de Bauru no tamanho 5,5 x 7,3cm  e 
direta logo ‘SEMMA” no tamanho de 4 
x 7,5cm. Silk nas costas com logo grande 
do “Jardim Botânico” no tamanho de 15 x 
28,5  e escrito “Guarda Parque” em cima 
com letras no tamanho de 02 cm na cor 
verde igual a do logo do Jardim Botânico, 
Tamanho GG.

4 Styllus 47,00

27

Camisa em brim profissional tipo leve 
100% algodão, sarja 2x1, com gramatura 
média 210 g/m², na cor cáqui, gola esporte 
prespontada, frente aberta, com fechamento 
por botões e caseados no sentido vertical, 
mangas curtas	 com	 bainha	 fixas,	 com	 a	
inscrição “SEMMA” na manga esquerda 
em letras brancas de 2 cm e “P.M. BAURU” 
na manga direita em letras brancas de 2 cm, 
com um  bolso  chapado com cinco cantos 
na frente  do lado esquerdo, com o logo do 
Jardim Botânico estampado no tamanho 
de 5,5 x 10 cm (no bolso), costas em tecido 
único com silk do logo do Jardim Botânico 
no tamanho 15 x 27, Tamanho P.

4 Styllus 40,00

28

Camisa em brim profissional tipo leve 
100% algodão, sarja 2x1, com gramatura 
média 210 g/m², na cor cáqui, gola esporte 
prespontada, frente aberta, com fechamento 
por botões e caseados no sentido vertical, 
mangas curtas	 com	 bainha	 fixas,	 com	 a	
inscrição “SEMMA” na manga esquerda 
em letras brancas de 2 cm e “P.M. BAURU” 
na manga direita em letras brancas de 2 cm, 
com um  bolso  chapado com cinco cantos 
na frente  do lado esquerdo, com o logo do 
Jardim Botânico estampado no tamanho 
de 5,5 x 10 cm (no bolso), costas em tecido 
único com silk do logo do Jardim Botânico 
no tamanho 15 x 27, Tamanho M.

10 Styllus 40,00
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29

Camisa em brim profissional tipo leve 
100% algodão, sarja 2x1, com gramatura 
média 210 g/m², na cor cáqui, gola esporte 
prespontada, frente aberta, com fechamento 
por botões e caseados no sentido vertical, 
mangas curtas	 com	 bainha	 fixas,	 com	 a	
inscrição “SEMMA” na manga esquerda 
em letras brancas de 2 cm e “P.M. BAURU” 
na manga direita em letras brancas de 2 cm, 
com um  bolso  chapado com cinco cantos 
na frente  do lado esquerdo, com o logo do 
Jardim Botânico estampado no tamanho 
de 5,5 x 10 cm (no bolso), costas em tecido 
único com silk do logo do Jardim Botânico 
no tamanho 15 x 27, Tamanho G.

10 Styllus 40,00

30

Camisa em brim profissional tipo leve 
100% algodão, sarja 2x1, com gramatura 
média 210 g/m², na cor cáqui, gola esporte 
prespontada, frente aberta, com fechamento 
por botões e caseados no sentido vertical, 
mangas curtas	 com	 bainha	 fixas,	 com	 a	
inscrição “SEMMA” na manga esquerda 
em letras brancas de 2 cm e “P.M. BAURU” 
na manga direita em letras brancas de 2 cm, 
com um  bolso  chapado com cinco cantos 
na frente  do lado esquerdo, com o logo do 
Jardim Botânico estampado no tamanho 
de 5,5 x 10 cm (no bolso), costas em tecido 
único com silk do logo do Jardim Botânico 
no tamanho 15 x 27, Tamanho GG.

4 Styllus 40,00

31

Camisa em brim profissional tipo leve 
100% algodão, sarja 2x1, com gramatura 
média 210 g/m², na cor cáqui, gola esporte 
prespontada, frente aberta, com fechamento 
por botões e caseados no sentido vertical, 
mangas longas, com a inscrição 
“SEMMA” na manga esquerda em letras 
brancas de 2 cm e “P.M. BAURU” na 
manga direita em letras brancas de 2 cm, 
com um  bolso  chapado com cinco cantos 
na frente  do lado esquerdo, com o logo do 
Jardim Botânico estampado no tamanho 
de 6 x 10 cm (no bolso), costas em tecido 
único com silk do logo do Jardim Botânico 
no tamanho 15 x 27, Tamanho P.

2 Styllus 40,00

32

Camisa em brim profissional tipo leve 
100% algodão, sarja 2x1, com gramatura 
média 210 g/m², na cor cáqui, gola esporte 
prespontada, frente aberta, com fechamento 
por botões e caseados no sentido vertical, 
mangas longas, com a inscrição 
“SEMMA” na manga esquerda em letras 
brancas de 2 cm e “P.M. BAURU” na 
manga direita em letras brancas de 2 cm, 
com um  bolso  chapado com cinco cantos 
na frente  do lado esquerdo, com o logo do 
Jardim Botânico estampado no tamanho 
de 6 x 10 cm (no bolso), costas em tecido 
único com silk do logo do Jardim Botânico 
no tamanho 15 x 27, Tamanho M.

6 Styllus 40,00

33

Camisa em brim profissional tipo leve 
100% algodão, sarja 2x1, com gramatura 
média 210 g/m², na cor cáqui, gola esporte 
prespontada, frente aberta, com fechamento 
por botões e caseados no sentido vertical, 
mangas longas, com a inscrição 
“SEMMA” na manga esquerda em letras 
brancas de 2 cm e “P.M. BAURU” na 
manga direita em letras brancas de 2 cm, 
com um  bolso  chapado com cinco cantos 
na frente  do lado esquerdo, com o logo do 
Jardim Botânico estampado no tamanho 
de 6 x 10 cm (no bolso), costas em tecido 
único com silk do logo do Jardim Botânico 
no tamanho 15 x 27, Tamanho G.

4 Styllus 40,00

34

Camisa em brim profissional tipo leve 
100% algodão, sarja 2x1, com gramatura 
média 210 g/m², na cor cáqui, gola esporte 
prespontada, frente aberta, com fechamento 
por botões e caseados no sentido vertical, 
mangas longas, com a inscrição 
“SEMMA” na manga esquerda em letras 
brancas de 2 cm e “P.M. BAURU” na 
manga direita em letras brancas de 2 cm, 
com um  bolso  chapado com cinco cantos 
na frente  do lado esquerdo, com o logo do 
Jardim Botânico estampado no tamanho 
de 6 x 10 cm (no bolso), costas em tecido 
único com silk do logo do Jardim Botânico 
no tamanho 15 x 27, Tamanho GG.

4 Styllus 40,00

LOTE Nº 04 
OBJETO: CALÇAS BRIM, SARJA, OPERACIONAL, SOCIAL E TÁTICA.

Item Especificações Mínimas
Qtd.  

Estimada 
Anual

Marca
V. 

Unitário 
(R$)

01

Calça em sarja 2/1 e 67% algodão, 33% 
poliéster com meio elástico, bolso traseiro, na 
cor Branca, Tamanho P.

306 Styllus 36,00

02
Calça em sarja 2/1 e 67% algodão, 33% 
poliéster com meio elástico, bolso traseiro, na 
cor Branca, Tamanho M.

520 Styllus 36,00

03
Calça em sarja 2/1 e 67% algodão, 33% 
poliéster com meio elástico, bolso traseiro, na 
cor Branca, Tamanho G.

570 Styllus 36,00

04
Calça em sarja 2/1 e 67% algodão, 33% 
poliéster com meio elástico, bolso traseiro, na 
cor Branca, Tamanho GG.

470 Styllus 36,00

05
Calça em sarja 2/1 e 67% algodão, 33% 
poliéster com meio elástico, bolso traseiro, na 
cor Branca, Tamanho EXG.

360 Styllus 36,00

06

Calça Operacional Masculina, meio cós, meio 
elástico, com 7 passantes, com pala traseira, 
2 bolsos traseiros chapados, com fechamento 
com zíper e botão, em sarja 3 x 1, gramatura 
aproximada 260 g/m2, 100% algodão na cor 
Verde Pantone Claro, Tamanho 38.

53 Styllus 36,00

07

Calça Operacional Masculina, meio cós, meio 
elástico, com 7 passantes, com pala traseira, 
2 bolsos traseiros chapados, com fechamento 
com zíper e botão, em sarja 3 x 1, gramatura 
aproximada 260 g/m2, 100% algodão na cor 
Verde Pantone Claro, Tamanho 40.

43 Styllus 36,00

08

Calça Operacional Masculina, meio cós, meio 
elástico, com 7 passantes, com pala traseira, 
2 bolsos traseiros chapados, com fechamento 
com zíper e botão, em sarja 3 x 1, gramatura 
aproximada 260 g/m2, 100% algodão na cor 
Verde Pantone Claro, Tamanho 42.

67 Styllus 36,00

09

Calça Operacional Masculina, meio cós, meio 
elástico, com 7 passantes, com pala traseira, 
2 bolsos traseiros chapados, com fechamento 
com zíper e botão, em sarja 3 x 1, gramatura 
aproximada 260 g/m2, 100% algodão na cor 
Verde Pantone Claro, Tamanho 44.

50 Styllus 36,00

10

Calça Operacional Masculina, meio cós, meio 
elástico, com 7 passantes, com pala traseira, 
2 bolsos traseiros chapados, com fechamento 
com zíper e botão, em sarja 3 x 1, gramatura 
aproximada 260 g/m2, 100% algodão na cor 
Verde Pantone Claro, Tamanho 46.

45 Styllus 36,00

11

Calça Operacional Masculina, meio cós, meio 
elástico, com 7 passantes, com pala traseira, 
2 bolsos traseiros chapados, com fechamento 
com zíper e botão, em sarja 3 x 1, gramatura 
aproximada 260 g/m2, 100% algodão na cor 
Verde Pantone Claro, Tamanho 48.

40 Styllus 36,00

12

Calça Operacional Masculina, meio cós, meio 
elástico, com 7 passantes, com pala traseira, 
2 bolsos traseiros chapados, com fechamento 
com zíper e botão, em sarja 3 x 1, gramatura 
aproximada 260 g/m2, 100% algodão na cor 
Verde Pantone Claro, Tamanho 50.

40 Styllus 36,00

13

Calça Operacional Masculina, meio cós, meio 
elástico, com 7 passantes, com pala traseira, 
2 bolsos traseiros chapados, com fechamento 
com zíper e botão, em sarja 3 x 1, gramatura 
aproximada 260 g/m2, 100% algodão na cor 
Verde Pantone Claro, Tamanho 52.

45 Styllus 36,00

14

Calça Operacional Masculina, meio cós, meio 
elástico, com 7 passantes, com pala traseira, 
2 bolsos traseiros chapados, com fechamento 
com zíper e botão, em sarja 3 x 1, gramatura 
aproximada 260 g/m2, 100% algodão na cor 
Verde Pantone Claro, Tamanho 54.

40 Styllus 36,00

15

Calça Operacional Masculina, meio cós, meio 
elástico, com 7 passantes, com pala traseira, 
2 bolsos traseiros chapados, com fechamento 
com zíper e botão, em sarja 3 x 1, gramatura 
aproximada 260 g/m2, 100% algodão na cor 
Verde Pantone Claro, Tamanho 56.

40 Styllus 36,00

16

Calça Operacional Feminina, meio cós, meio 
elástico, com 7 passantes, com pala traseira, 
2 bolsos traseiros chapados, com fechamento 
com zíper e botão, em sarja 3 x 1, gramatura 
aproximada 260 g/m2, 100% algodão na cor 
Verde Pantone Claro, Tamanho 56.

40 Styllus 36,00
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17

Calça Operacional Masculina, meio cós, meio 
elástico, com 7 passantes, com pala traseira, 
2 bolsos traseiros chapados, com fechamento 
com zíper e botão, em sarja 3 x 1, gramatura 
aproximada 260 g/m2, 100% algodão na cor 
Cinza, Tamanho 36.

6 Styllus 36,00

18

Calça Operacional Masculina, meio cós, meio 
elástico, com 7 passantes, com pala traseira, 
2 bolsos traseiros chapados, com fechamento 
com zíper e botão, em sarja 3 x 1, gramatura 
aproximada 260 g/m2, 100% algodão na cor 
Cinza, Tamanho 38.

6 Styllus 36,00

19

Calça Operacional Masculina, meio cós, meio 
elástico, com 7 passantes, com pala traseira, 
2 bolsos traseiros chapados, com fechamento 
com zíper e botão, em sarja 3 x 1, gramatura 
aproximada 260 g/m2, 100% algodão na cor 
Cinza, Tamanho 40.

6 Styllus 36,00

20

Calça Operacional Masculina, meio cós, meio 
elástico, com 7 passantes, com pala traseira, 
2 bolsos traseiros chapados, com fechamento 
com zíper e botão, em sarja 3 x 1, gramatura 
aproximada 260 g/m2, 100% algodão na cor 
Cinza, Tamanho 42.

8 Styllus 36,00

21

Calça Operacional Masculina, meio cós, meio 
elástico, com 7 passantes, com pala traseira, 
2 bolsos traseiros chapados, com fechamento 
com zíper e botão, em sarja 3 x 1, gramatura 
aproximada 260 g/m2, 100% algodão na cor 
Cinza, Tamanho 44.

10 Styllus 36,00

22

Calça Operacional Masculina, meio cós, meio 
elástico, com 7 passantes, com pala traseira, 
2 bolsos traseiros chapados, com fechamento 
com zíper e botão, em sarja 3 x 1, gramatura 
aproximada 260 g/m2, 100% algodão na cor 
Cinza, Tamanho 46.

10 Styllus 36,00

23

Calça Operacional Masculina, meio cós, meio 
elástico, com 7 passantes, com pala traseira, 
2 bolsos traseiros chapados, com fechamento 
com zíper e botão, em sarja 3 x 1, gramatura 
aproximada 260 g/m2, 100% algodão na cor 
Cinza, Tamanho 48.

10 Styllus 36,00

24

Calça Operacional Masculina, meio cós, meio 
elástico, com 7 passantes, com pala traseira, 
2 bolsos traseiros chapados, com fechamento 
com zíper e botão, em sarja 3 x 1, gramatura 
aproximada 260 g/m2, 100% algodão na cor 
Cinza, Tamanho 50.

10 Styllus 36,00

25

Calça Operacional Masculina, meio cós, meio 
elástico, com 7 passantes, com pala traseira, 
2 bolsos traseiros chapados, com fechamento 
com zíper e botão, em sarja 3 x 1, gramatura 
aproximada 260 g/m2, 100% algodão na cor 
Cinza, Tamanho 52.

10 Styllus 36,00

26

Calça Operacional Masculina, meio cós, meio 
elástico, com 7 passantes, com pala traseira, 
2 bolsos traseiros chapados, com fechamento 
com zíper e botão, em sarja 3 x 1, gramatura 
aproximada 260 g/m2, 100% algodão na cor 
Cinza, Tamanho 54.

10 Styllus 36,00

27

Calça Operacional Masculina, meio cós, meio 
elástico, com 7 passantes, com pala traseira, 2 
bolsos traseiros chapados, 02  bolsos frontais 
embutidos com abertura tipo americano, 
2 bolso carga nas laterais, com fechamento 
com zíper e botão, em sarja 3 x 1, gramatura 
aproximada 260 g/m2, 100% algodão na cor 
Cinza, Tamanho 36.

12 Styllus 36,00

28

Calça Operacional Masculina, meio cós, meio 
elástico, com 7 passantes, com pala traseira, 2 
bolsos traseiros chapados, 02  bolsos frontais 
embutidos com abertura tipo americano, 
2 bolso carga nas laterais, com fechamento 
com zíper e botão, em sarja 3 x 1, gramatura 
aproximada 260 g/m2, 100% algodão na cor 
cinza, Tamanho 38.

12 Styllus 36,00

29

Calça Operacional Masculina, meio cós, meio 
elástico, com 7 passantes, com pala traseira, 2 
bolsos traseiros chapados, 02  bolsos frontais 
embutidos com abertura tipo americano, 
2 bolso carga nas laterais, com fechamento 
com zíper e botão, em sarja 3 x 1, gramatura 
aproximada 260 g/m2, 100% algodão na cor 
Cinza, Tamanho 40.

60 Styllus 41,00

30

Calça Operacional Masculina, meio cós, meio 
elástico, com 7 passantes, com pala traseira, 2 
bolsos traseiros chapados, 02  bolsos frontais 
embutidos com abertura tipo americano, 
2 bolso carga nas laterais, com fechamento 
com zíper e botão, em sarja 3 x 1, gramatura 
aproximada 260 g/m2, 100% algodão na cor 
Cinza, Tamanho 42.

110 Styllus 41,00

31

Calça Operacional Masculina, meio cós, meio 
elástico, com 7 passantes, com pala traseira, 2 
bolsos traseiros chapados, 02  bolsos frontais 
embutidos com abertura tipo americano, 
2 bolso carga nas laterais, com fechamento 
com zíper e botão, em sarja 3 x 1, gramatura 
aproximada 260 g/m2, 100% algodão na cor 
Cinza, Tamanho 44.

40 Styllus 41,00

32

Calça Operacional Masculina, meio cós, meio 
elástico, com 7 passantes, com pala traseira, 2 
bolsos traseiros chapados, 02  bolsos frontais 
embutidos com abertura tipo americano, 
2 bolso carga nas laterais, com fechamento 
com zíper e botão, em sarja 3 x 1, gramatura 
aproximada 260 g/m2, 100% algodão na cor 
Cinza, Tamanho 46.

40 Styllus 41,00

33

Calça Operacional Masculina, meio cós, meio 
elástico, com 7 passantes, com pala traseira, 2 
bolsos traseiros chapados, 02  bolsos frontais 
embutidos com abertura tipo americano, 
2 bolso carga nas laterais, com fechamento 
com zíper e botão, em sarja 3 x 1, gramatura 
aproximada 260 g/m2, 100% algodão na cor 
Cinza, Tamanho 48.

20 Styllus 41,00

34

Calça Operacional Masculina, meio cós, meio 
elástico, com 7 passantes, com pala traseira, 2 
bolsos traseiros chapados, 02  bolsos frontais 
embutidos com abertura tipo americano, 
2 bolso carga nas laterais, com fechamento 
com zíper e botão, em sarja 3 x 1, gramatura 
aproximada 260 g/m2, 100% algodão na cor 
Cinza, Tamanho 50.

12 Styllus 41,00

35

Calça Operacional Masculina, meio cós, meio 
elástico, com 7 passantes, com pala traseira, 2 
bolsos traseiros chapados, 02  bolsos frontais 
embutidos com abertura tipo americano, 
2 bolso carga nas laterais, com fechamento 
com zíper e botão, em sarja 3 x 1, gramatura 
aproximada 260 g/m2, 100% algodão na cor 
Cinza, Tamanho 52.

12 Styllus 41,00

36

Calça Operacional Masculina, meio cós, meio 
elástico, com 7 passantes, com pala traseira, 2 
bolsos traseiros chapados, 02  bolsos frontais 
embutidos com abertura tipo americano, 
2 bolso carga nas laterais, com fechamento 
com zíper e botão, em sarja 3 x 1, gramatura 
aproximada 260 g/m2, 100% algodão na cor 
Cinza, Tamanho 54.

12 Styllus 41,00

37

Calça Operacional Masculina, meio cós, meio 
elástico, com 7 passantes, com pala traseira, 2 
bolsos traseiros chapados, 02  bolsos frontais 
embutidos com abertura tipo americano, 
2 bolso carga nas laterais, com fechamento 
com zíper e botão, em sarja 3 x 1, gramatura 
aproximada 260 g/m2, 100% algodão na cor 
Cinza, Tamanho 56.

12 Styllus 41,00

38

Calça Operacional Masculina, meio cós, meio 
elástico, com 7 passantes, com pala traseira, 2 
bolsos traseiros chapados, 02  bolsos frontais 
embutidos com abertura tipo americano, 
2 bolso carga nas laterais, com fechamento 
com zíper e botão, em sarja 3 x 1, gramatura 
aproximada 260 g/m2, 100% algodão na cor 
Cinza, Tamanho 58.

12 Styllus 41,00

39

Divisão de Praças e Áreas Verdes - Calças em 
Brim Masculino - em brim grosso, cor Amarela 
Canário, tecido antimicrobial, meio elástico, 
cós, passador 4 (quatro) bolsos, costura dupla 
com	 faixa	 refletiva	 de	 largura	 mínima	 de	 5cm	
costura nas pernas – DIPAVE, Tamanho 56.

20 Styllus 41,00

40

Divisão de Praças e Áreas Verdes - Calças em 
Brim Masculino - em brim grosso, cor Amarela 
Canário, tecido antimicrobial, meio elástico, 
cós, passador 4 (quatro) bolsos, costura dupla 
com	 faixa	 refletiva	 de	 largura	 mínima	 de	 5cm	
costura nas pernas – DIPAVE, Tamanho 60.

20 Styllus 41,00
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41

Divisão de Praças e Áreas Verdes - Calças em 
Brim Feminino: em brim grosso, cor Amarela 
Canário, tecido antimicrobial, meio elástico, 
cós, passador 4 (quatro) bolsos, costura dupla 
com	 faixa	 refletiva	 de	 largura	 mínima	 de	 5cm	
costura nas pernas - DIPAVE, Tamanho 42.

200 Styllus 41,00

42

Divisão de Praças e Áreas Verdes - Calças em 
Brim Feminino: em brim grosso, cor Amarela 
Canário, tecido antimicrobial, meio elástico, 
cós, passador 4 (quatro) bolsos, costura dupla 
com	 faixa	 refletiva	 de	 largura	 mínima	 de	 5cm	
costura nas pernas - DIPAVE, Tamanho 44.

150 Styllus 41,00

43

Divisão de Praças e Áreas Verdes - Calças em 
Brim Feminino: em brim grosso, cor Amarela 
Canário, tecido antimicrobial, meio elástico, 
cós, passador 4 (quatro) bolsos, costura dupla 
com	 faixa	 refletiva	 de	 largura	 mínima	 de	 5cm	
costura nas pernas - DIPAVE, Tamanho 36.

10 Styllus 41,00

44

Divisão de Praças e Áreas Verdes - Calças em 
Brim Feminino: em brim grosso, cor Amarela 
Canário, tecido antimicrobial, meio elástico, 
cós, passador 4 (quatro) bolsos, costura dupla 
com	 faixa	 refletiva	 de	 largura	 mínima	 de	 5cm	
costura nas pernas - DIPAVE, Tamanho 38.

45 Styllus 41,00

45

Divisão de Praças e Áreas Verdes - Calças em 
Brim Feminino: em brim grosso, cor Amarela 
Canário, tecido antimicrobial, meio elástico, 
cós, passador 4 (quatro) bolsos, costura dupla 
com	 faixa	 refletiva	 de	 largura	 mínima	 de	 5cm	
costura nas pernas - DIPAVE, Tamanho 40.

55 Styllus 41,00

46

Divisão de Praças e Áreas Verdes - Calças em 
Brim Feminino: em brim grosso, cor Amarela 
Canário, tecido antimicrobial, meio elástico, 
cós, passador 4 (quatro) bolsos, costura dupla 
com	 faixa	 refletiva	 de	 largura	 mínima	 de	 5cm	
costura nas pernas - DIPAVE, Tamanho 46.

100 Styllus 41,00

47

Divisão de Praças e Áreas Verdes - Calças em 
Brim Feminino: em brim grosso, cor Amarela 
Canário, tecido antimicrobial, meio elástico, 
cós, passador 4 (quatro) bolsos, costura dupla 
com	 faixa	 refletiva	 de	 largura	 mínima	 de	 5cm	
costura nas pernas - DIPAVE, Tamanho 48.

40 Styllus 41,00

48

Divisão de Praças e Áreas Verdes - Calças em 
Brim Feminino: em brim grosso, cor Amarela 
Canário, tecido antimicrobial, meio elástico, 
cós, passador 4 (quatro) bolsos, costura dupla 
com	 faixa	 refletiva	 de	 largura	 mínima	 de	 5cm	
costura nas pernas - DIPAVE, Tamanho 50.

20 Styllus 41,00

49

Divisão de Praças e Áreas Verdes - Calças em 
Brim Feminino: em brim grosso, cor Amarela 
Canário, tecido antimicrobial, meio elástico, 
cós, passador 4 (quatro) bolsos, costura dupla 
com	 faixa	 refletiva	 de	 largura	 mínima	 de	 5cm	
costura nas pernas - DIPAVE, Tamanho 52.

5 Styllus 41,00

50

Coleta Seletiva - Calças em Brim: em 
brim grosso, cor Amarela Canário, tecido 
antimicrobial, meio elástico, cós, passador 4 
(quatro)	bolsos,	costura	dupla	com	faixa	refletiva	
de largura mínima de 5cm costura nas pernas, 
Tamanho 40.

80 Styllus 41,00

51

Coleta Seletiva - Calças em Brim: em 
brim grosso, cor Amarela Canário, tecido 
antimicrobial, meio elástico, cós, passador 4 
(quatro)	bolsos,	costura	dupla	com	faixa	refletiva	
de largura mínima de 5cm costura nas pernas, 
Tamanho 42.

80 Styllus 41,00

52

Coleta Seletiva - Calças em Brim: em 
brim grosso, cor Amarela Canário, tecido 
antimicrobial, meio elástico, cós, passador 4 
(quatro)	bolsos,	costura	dupla	com	faixa	refletiva	
de largura mínima de 5cm costura nas pernas, 
Tamanho 44.

120 Styllus 41,00

53

Coleta Seletiva - Calças em Brim: em 
brim grosso, cor Amarela Canário, tecido 
antimicrobial, meio elástico, cós, passador 4 
(quatro)	bolsos,	costura	dupla	com	faixa	refletiva	
de largura mínima de 5cm costura nas pernas, 
Tamanho 46.

60 Styllus 41,00

54

Coleta Seletiva - Calças em Brim: em 
brim grosso, cor Amarela Canário, tecido 
antimicrobial, meio elástico, cós, passador 4 
(quatro)	bolsos,	costura	dupla	com	faixa	refletiva	
de largura mínima de 5cm costura nas pernas, 
Tamanho 52.

20 Styllus 41,00

55

Divisão de Zoológico - Calça em brim 
profissional,	 100%	 algodão,	 sarja	 3x1,	 com	
gramatura média 260 g/m2, na cor Verde Musgo. 
Modelo: estilo jeans, cós postiço com 4,5cm 
de largura, com elástico e cordão, 02 bolsos 
frontais embutidos com abertura tipo americano, 
01 bolsinho relógio no espelho direito, com a 
descrição ZOO/BAURU na parte da frente da 
calça (perna direita na altura do joelho), bolsos 
traseiros com palas e chapados com 05 cantos, 
Tamanho nº 38.

38 Styllus 41,00

56

Divisão de Zoológico - Calça em brim 
profissional,	 100%	 algodão,	 sarja	 3x1,	 com	
gramatura média 260 g/m2, na cor Verde Musgo. 
Modelo: estilo jeans, cós postiço com 4,5cm 
de largura, com elástico e cordão, 02 bolsos 
frontais embutidos com abertura tipo americano, 
01 bolsinho relógio no espelho direito, com a 
descrição ZOO/BAURU na parte da frente da 
calça (perna direita na altura do joelho), bolsos 
traseiros com palas e chapados com 05 cantos, 
Tamanho nº 40.

53 Styllus 41,00

57

Divisão de Zoológico - Calça em brim 
profissional,	 100%	 algodão,	 sarja	 3x1,	 com	
gramatura média 260 g/m2, na cor Verde Musgo. 
Modelo: estilo jeans, cós postiço com 4,5cm 
de largura, com elástico e cordão, 02 bolsos 
frontais embutidos com abertura tipo americano, 
01 bolsinho relógio no espelho direito, com a 
descrição ZOO/BAURU na parte da frente da 
calça (perna direita na altura do joelho), bolsos 
traseiros com palas e chapados com 05 cantos, 
Tamanho nº 42.

78 Styllus 41,00

58

Divisão de Zoológico - Calça em brim 
profissional,	 100%	 algodão,	 sarja	 3x1,	 com	
gramatura média 260 g/m2, na cor Verde Musgo. 
Modelo: estilo jeans, cós postiço com 4,5cm 
de largura, com elástico e cordão, 02 bolsos 
frontais embutidos com abertura tipo americano, 
01 bolsinho relógio no espelho direito, com a 
descrição ZOO/BAURU na parte da frente da 
calça (perna direita na altura do joelho), bolsos 
traseiros com palas e chapados com 05 cantos, 
Tamanho nº 44.

64 Styllus 41,00

59

Divisão de Zoológico - Calça em brim 
profissional,	 100%	 algodão,	 sarja	 3x1,	 com	
gramatura média 260 g/m2, na cor Verde Musgo. 
Modelo: estilo jeans, cós postiço com 4,5cm 
de largura, com elástico e cordão, 02 bolsos 
frontais embutidos com abertura tipo americano, 
01 bolsinho relógio no espelho direito, com a 
descrição ZOO/BAURU na parte da frente da 
calça (perna direita na altura do joelho), bolsos 
traseiros com palas e chapados com 05 cantos, 
Tamanho nº 46.

56 Styllus 41,00

60

Divisão de Zoológico - Calça em brim 
profissional,	 100%	 algodão,	 sarja	 3x1,	 com	
gramatura média 260 g/m2, na cor Verde Musgo. 
Modelo: estilo jeans, cós postiço com 4,5cm 
de largura, com elástico e cordão, 02 bolsos 
frontais embutidos com abertura tipo americano, 
01 bolsinho relógio no espelho direito, com a 
descrição ZOO/BAURU na parte da frente da 
calça (perna direita na altura do joelho), bolsos 
traseiros com palas e chapados com 05 cantos, 
Tamanho nº 48.

28 Styllus 41,00

61

Divisão de Zoológico - Calça em brim 
profissional,	 100%	 algodão,	 sarja	 3x1,	 com	
gramatura média 260 g/m2, na cor Verde Musgo. 
Modelo: estilo jeans, cós postiço com 4,5cm 
de largura, com elástico e cordão, 02 bolsos 
frontais embutidos com abertura tipo americano, 
01 bolsinho relógio no espelho direito, com a 
descrição ZOO/BAURU na parte da frente da 
calça (perna direita na altura do joelho), bolsos 
traseiros com palas e chapados com 05 cantos, 
Tamanho nº 50.

28 Styllus 41,00

62

Divisão de Zoológico - Calça em brim 
profissional,	 100%	 algodão,	 sarja	 3x1,	 com	
gramatura média 260 g/m2, na cor Verde Musgo. 
Modelo: estilo jeans, cós postiço com 4,5cm 
de largura, com elástico e cordão, 02 bolsos 
frontais embutidos com abertura tipo americano, 
01 bolsinho relógio no espelho direito, com a 
descrição ZOO/BAURU na parte da frente da 
calça (perna direita na altura do joelho), bolsos 
traseiros com palas e chapados com 05 cantos, 
Tamanho nº 52.

20 Styllus 41,00
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63

Divisão de Zoológico - Calça em brim 
profissional,	 100%	 algodão,	 sarja	 3x1,	 com	
gramatura média 260 g/m2, na cor Verde Musgo. 
Modelo: estilo jeans, cós postiço com 4,5cm 
de largura, com elástico e cordão, 02 bolsos 
frontais embutidos com abertura tipo americano, 
01 bolsinho relógio no espelho direito, com a 
descrição ZOO/BAURU na parte da frente da 
calça (perna direita na altura do joelho), bolsos 
traseiros com palas e chapados com 05 cantos, 
Tamanho nº 54.

28 Styllus 41,00

64

Divisão de Zoológico - Calça em brim 
profissional,	 100%	 algodão,	 sarja	 3x1,	 com	
gramatura média 260 g/m2, na cor Verde Musgo. 
Modelo: estilo jeans, cós postiço com 4,5cm 
de largura, com elástico e cordão, 02 bolsos 
frontais embutidos com abertura tipo americano, 
01 bolsinho relógio no espelho direito, com a 
descrição ZOO/BAURU na parte da frente da 
calça (perna direita na altura do joelho), bolsos 
traseiros com palas e chapados com 05 cantos, 
Tamanho nº 56.

20 Styllus 41,00

65

SAGRA	 -	 Calça	 em	 brim	 profissional,	 100%	
algodão, sarja 3x1, com gramatura média 260 
g/m2, na cor Branca. Modelo: estilo jeans, cós 
postiço com 4,5cm de largura, com elástico 
e cordão, 02 bolsos frontais embutidos com 
abertura tipo americano, 01 bolsinho relógio 
no espelho direito, bolsos traseiros com palas e 
chapados com 05 cantos, Tamanho nº 40.

20 Styllus 40,00

66

SAGRA	 -	 Calça	 em	 brim	 profissional,	 100%	
algodão, sarja 3x1, com gramatura média 260 
g/m2, na cor Branca. Modelo: estilo jeans, cós 
postiço com 4,5cm de largura, com elástico 
e cordão, 02 bolsos frontais embutidos com 
abertura tipo americano, 01 bolsinho relógio 
no espelho direito, bolsos traseiros com palas e 
chapados com 05 cantos, Tamanho nº 42.

20 Styllus 40,00

67

SAGRA	 -	 Calça	 em	 brim	 profissional,	 100%	
algodão, sarja 3x1, com gramatura média 260 
g/m2, na cor Branca. Modelo: estilo jeans, cós 
postiço com 4,5cm de largura, com elástico 
e cordão, 02 bolsos frontais embutidos com 
abertura tipo americano, 01 bolsinho relógio 
no espelho direito, bolsos traseiros com palas e 
chapados com 05 cantos, Tamanho nº 44.

20 Styllus 40,00

68

SAGRA	 -	 Calça	 em	 brim	 profissional,	 100%	
algodão, sarja 3x1, com gramatura média 260 
g/m2, na cor Branca. Modelo: estilo jeans, cós 
postiço com 4,5cm de largura, com elástico 
e cordão, 02 bolsos frontais embutidos com 
abertura tipo americano, 01 bolsinho relógio 
no espelho direito, bolsos traseiros com palas e 
chapados com 05 cantos, Tamanho nº 46.

20 Styllus 40,00

69

SAGRA	 -	 Calça	 em	 brim	 profissional,	 100%	
algodão, sarja 3x1, com gramatura média 260 
g/m2, na cor Branca. Modelo: estilo jeans, cós 
postiço com 4,5cm de largura, com elástico 
e cordão, 02 bolsos frontais embutidos com 
abertura tipo americano, 01 bolsinho relógio 
no espelho direito, bolsos traseiros com palas e 
chapados com 05 cantos, Tamanho nº 48.

20 Styllus 40,00

70

SAGRA	 -	 Calça	 em	 brim	 profissional,	 100%	
algodão, sarja 3x1, com gramatura média 260 
g/m2, na  cor  Branca. Modelo: estilo jeans, 
cós postiço com 4,5cm de largura, com elástico 
e cordão, 02 bolsos frontais embutidos com 
abertura tipo americano, 01 bolsinho relógio 
no espelho direito, bolsos traseiros com palas e 
chapados com 05 cantos, Tamanho nº 50.

20 Styllus 40,00

71
Calça com meio elástico básica de trabalho com 
2 bolsos chapados na frente e um atrás em brim 
na cor royal, tamanho nº 36.

20 Styllus 39,00

72
Calça com meio elástico básica de trabalho com 
2 bolsos chapados na frente e um atrás em brim 
na cor royal, tamanho nº 38.

116 Styllus 39,00

73
Calça com meio elástico básica de trabalho com 
2 bolsos chapados na frente e um atrás em brim 
na cor royal, tamanho nº 40.

358 Styllus 39,00

74
Calça com meio elástico básica de trabalho com 
2 bolsos chapados na frente e um atrás, em brim 
na cor royal, tamanho nº 42.

530 Styllus 39,00

75
Calça com meio elástico básica de trabalho com 
2 bolsos chapados na frente e um atrás, em brim 
na cor royal, tamanho nº 44.

712 Styllus 39,00

76
Calça com meio elástico básica de trabalho com 
2 bolsos chapados na frente e um atrás, em brim 
na cor royal, tamanho nº 46.

396 Styllus 39,00

77
Calça com meio elástico básica de trabalho com 
2 bolsos chapados na frente e um atrás, em brim 
na cor royal, tamanho nº 48.

360 Styllus 39,00

78
Calça com meio elástico básica de trabalho com 
2 bolsos chapados na frente e um atrás, em brim 
na cor royal, tamanho nº 50.

174 Styllus 40,00

79
Calça com meio elástico básica de trabalho com 
2 bolsos chapados na frente e um atrás em brim 
na cor royal,  tamanho nº 52.

172 Styllus 40,00

80
Calça com meio elástico básica de trabalho com 
2 bolsos chapados na frente e um atrás em brim 
na cor royal,  tamanho nº 54.

32 Styllus 40,00

81
Calça com meio elástico básica de trabalho com 
2 bolsos chapados na frente e um atrás em brim 
na cor royal,  tamanho nº 56.

42 Styllus 40,00

82
Calça com meio elástico básica de trabalho com 
2 bolsos chapados na frente e um atrás em brim 
na cor royal,  tamanho nº 58.

6 Styllus 40,00

83
Calça com meio elástico básica de trabalho com 
2 bolsos chapados na frente e um atrás em brim 
na cor royal,  tamanho nº 60.

22 Styllus 40,00

84
Calça com meio elástico básica de trabalho com 
2 bolsos chapados na frente e um atrás em brim 
na cor royal,  tamanho nº 62

16 Styllus 40,00

85 Calça social azul marinho, Tamanho nº 36. 30 Styllus 41,00
86 Calça social azul marinho, Tamanho nº 38. 52 Styllus 41,00
87 Calça social azul marinho, Tamanho nº 40. 96 Styllus 41,00
88 Calça social azul marinho, Tamanho nº 42. 153 Styllus 41,00
89 Calça social azul marinho, Tamanho nº 44. 108 Styllus 41,00
90 Calça social azul marinho, Tamanho nº 46. 127 Styllus 41,00
91 Calça social azul marinho, Tamanho nº 48. 69 Styllus 41,00
92 Calça social azul marinho, Tamanho nº 50. 94 Styllus 41,00
93 Calça social azul marinho, Tamanho nº 52 64 Styllus 41,00
94 Calça social azul marinho, Tamanho nº 54 36 Styllus 41,00
95 Calça social azul marinho, Tamanho nº 56. 52 Styllus 41,00
96 Calça social azul marinho, Tamanho nº 58. 33 Styllus 41,00

97

Calça Tática - confecção em brim leve (cedro) 
azul ferreti c/ manga d’agua com 02 (dois) 
bolsos saco traseiros de velcro, 02(dois) bolsos 
laterais  de velcro, 02 (dois) bolsos faca frontais , 
passadores de cinto e reforço traseiros e joelhos, 
Tamanho 36.

4 Styllus 58,00

98

Calça Tática - confecção em brim leve (cedro) 
azul ferreti c/ manga d’agua com 02 (dois) 
bolsos saco traseiros de velcro, 02(dois) bolsos 
laterais  de velcro, 02 (dois)bolsos faca frontais , 
passadores de cinto e reforço traseiros e joelhos, 
Tamanho 38.

20 Styllus 58,00

99

Calça Tática - confecção em brim leve (cedro) 
azul ferreti c/ manga d’agua com 02 (dois) 
bolsos saco traseiros de velcro, 02(dois) bolsos 
laterais  de velcro, 02 (dois)bolsos faca frontais , 
passadores de cinto e reforço traseiros e joelhos, 
Tamanho 40.

58 Styllus 58,00

100

Calça Tática - confecção em brim leve (cedro) 
azul ferreti c/ manga d’agua com 02 (dois) 
bolsos saco traseiros de velcro, 02(dois) bolsos 
laterais  de velcro, 02 (dois) bolsos faca frontais , 
passadores de cinto e reforço traseiros e joelhos, 
Tamanho 42.

102 Styllus 58,00

101

Calça Tática - confecção em brim leve (cedro) 
azul ferreti c/ manga d’agua com 02 (dois) 
bolsos saco traseiros de velcro, 02(dois) bolsos 
laterais  de velcro, 02 (dois) bolsos faca frontais , 
passadores de cinto e reforço traseiros e joelhos, 
Tamanho 44.

72 Styllus 58,00

102

Calça Tática - confecção em brim leve (cedro) 
azul ferreti c/ manga d’agua com 02 (dois) 
bolsos saco traseiros de velcro, 02(dois) bolsos 
laterais  de velcro, 02 (dois)bolsos faca frontais , 
passadores de cinto e reforço traseiros e joelhos, 
Tamanho 46.

48 Styllus 58,00

103

Calça Tática - confecção em brim leve (cedro) 
azul ferreti c/ manga d’agua com 02 (dois) 
bolsos saco traseiros de velcro, 02(dois) bolsos 
laterais  de velcro, 02 (dois) bolsos faca frontais , 
passadores de cinto e reforço traseiros e joelhos, 
Tamanho 48.

44 Styllus 58,00

104

Calça Tática - confecção em brim leve (cedro) 
azul ferreti c/ manga d’agua com 02 (dois) 
bolsos saco traseiros de velcro, 02(dois) bolsos 
laterais  de velcro, 02 (dois)bolsos faca frontais , 
passadores de cinto e reforço traseiros e joelhos, 
Tamanho 50.

10 Styllus 58,00

105

Calça Tática - confecção em brim leve (cedro) 
azul ferreti c/ manga d’agua com 02 (dois) 
bolsos saco traseiros de velcro, 02(dois) bolsos 
laterais  de velcro, 02 (dois) bolsos faca frontais , 
passadores de cinto e reforço traseiros e joelhos, 
Tamanho 52.

16 Styllus 58,00
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106

Calça Tática - confecção em brim leve (cedro) 
azul ferrete c/ manga d’água com 02 (dois) 
bolsos saco traseiros de velcro, 02(dois) bolsos 
laterais de velcro, 02 (dois) bolsos faca frontais, 
passadores de cinto e reforço traseiros e joelhos, 
Tamanho 54.

2 Styllus 58,00

107

Calça Tática - confecção em brim leve (cedro) 
azul ferreti c/ manga d’agua com 02 (dois) 
bolsos saco traseiros de velcro, 02(dois) bolsos 
laterais  de velcro, 02 (dois) bolsos faca frontais, 
passadores de cinto e reforço traseiros e joelhos, 
Tamanho 56.

4 Styllus 58,00

108

Jardim Botânico – Calça camuflada, em 
brim rip stop padrão exército brasileiro, modelo 
operacional com dois bolsos faca na frente, dois 
atrás e bolso carga nas laterais, Tamanho 40.

4 Styllus 58,00

109

Jardim Botânico – Calça camuflada, em 
brim rip stop padrão exército brasileiro, modelo 
operacional com dois bolsos faca na frente, dois 
atrás e bolso carga nas laterais, Tamanho 42.

4 Styllus 58,00

110

Jardim Botânico – Calça camuflada, em 
brim rip stop padrão exército brasileiro, modelo 
operacional com dois bolsos faca na frente, dois 
atrás e bolso carga nas laterais, Tamanho 44.

4 Styllus 58,00

111

Jardim Botânico – Calça camuflada, em 
brim rip stop padrão exército brasileiro, modelo 
operacional com dois bolsos faca na frente, dois 
atrás e bolso carga nas laterais, Tamanho 46.

20 Styllus 58,00

112

Jardim Botânico – Calça camuflada, em 
brim rip stop padrão exército brasileiro, modelo 
operacional com dois bolsos faca na frente, dois 
atrás e bolso carga nas laterais, Tamanho 48.

4 Styllus 58,00

113

Jardim Botânico – Calça camuflada, em 
brim rip stop padrão exército brasileiro, modelo 
operacional com dois bolsos faca na frente, dois 
atrás e bolso carga nas laterais, Tamanho 50.

4 Styllus 58,00

114

Jardim Botânico – Calça camuflada, em 
brim rip stop padrão exército brasileiro, modelo 
operacional com dois bolsos faca na frente, dois 
atrás e bolso carga nas laterais, Tamanho 54.

4 Styllus 58,00

115

Calça em brim profissional 100% algodão, 
sarja 3x1, com gramatura média de 260 g/m², na 
cor cáqui, estilo “jeans”, cós postiço de 04 cm de 
largura com elástico na parte trás, dois passadores 
na parte da frente, fechamento por zíper e botão, 
dois bolsos frontais embutidos, com abertura tipo 
americano, dois bolsos traseiros, chapados, com 
cinco cantos e prespontados, Tamanho 38.                    

10 Styllus 42,00

116

Calça em brim profissional 100% algodão, 
sarja 3x1, com gramatura média de 260 g/m², na 
cor cáqui, estilo “jeans”, cós postiço de 04 cm de 
largura com elástico na parte trás, dois passadores 
na parte da frente, fechamento por zíper e botão, 
dois bolsos frontais embutidos, com abertura tipo 
americano, dois bolsos traseiros, chapados, com 
cinco cantos e prespontados, Tamanho 40.   

10 Styllus 42,00

117

Calça em brim profissional 100% algodão, 
sarja 3x1, com gramatura média de 260 g/m², na 
cor cáqui, estilo “jeans”, cós postiço de 04 cm de 
largura com elástico na parte trás, dois passadores 
na parte da frente, fechamento por zíper e botão, 
dois bolsos frontais embutidos, com abertura tipo 
americano, dois bolsos traseiros, chapados, com 
cinco cantos e prespontados, Tamanho 42.

10 Styllus 42,00

118

Calça em brim profissional 100% algodão, 
sarja 3x1, com gramatura média de 260 g/m², na 
cor cáqui, estilo “jeans”, cós postiço de 04 cm de 
largura com elástico na parte trás, dois passadores 
na parte da frente, fechamento por zíper e botão, 
dois bolsos frontais embutidos, com abertura tipo 
americano, dois bolsos traseiros, chapados, com 
cinco cantos e prespontados, Tamanho 44.

20 Styllus 42,00

119

Calça em brim profissional 100% algodão, 
sarja 3x1, com gramatura média de 260 g/m², na 
cor cáqui, estilo “jeans”, cós postiço de 04 cm de 
largura com elástico na parte trás, dois passadores 
na parte da frente, fechamento por zíper e botão, 
dois bolsos frontais embutidos, com abertura tipo 
americano, dois bolsos traseiros, chapados, com 
cinco cantos e prespontados, Tamanho 46.

20 Styllus 42,00

120

Calça em brim profissional 100% algodão, 
sarja 3x1, com gramatura média de 260 g/m², na 
cor cáqui, estilo “jeans”, cós postiço de 04 cm de 
largura com elástico na parte trás, dois passadores 
na parte da frente, fechamento por zíper e botão, 
dois bolsos frontais embutidos, com abertura tipo 
americano, dois bolsos traseiros, chapados, com 
cinco cantos e prespontados, Tamanho 48.

20 Styllus 42,00

121

Calça em brim profissional 100% algodão, 
sarja 3x1, com gramatura média de 260 g/m², na 
cor cáqui, estilo “jeans”, cós postiço de 04 cm de 
largura com elástico na parte trás, dois passadores 
na parte da frente, fechamento por zíper e botão, 
dois bolsos frontais embutidos, com abertura tipo 
americano, dois bolsos traseiros, chapados, com 
cinco cantos e prespontados, Tamanho 50.

6 Styllus 42,00

PRAZO:- 01 ano –– MODALIDADE:- PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2014 – ASSINATURA:- 
17/06/2014 – VALIDADE: 16/06/2015.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - Edital n.º 209/14 – Processo n.º 19.156/14 – Modalidade: 
Pregão Presencial nº 060/14 - TIPO MENOR PREÇO POR LOTE - Objeto: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADAPTAÇÃO DE TAMPA TRASEIRA ARTICULÁVEL 
COM ABERTURA LATERAL E RAMPA DE EMBARQUE EM 01 (UMA) VIATURA MARCA 
FORD, MODELO F12000 – BASCULANTE – PLACA CZA 0946 – PREFIXO 546 – Interessada: 
Secretaria	 de	 Meio	 Ambiente.	 	 Notificamos	 aos	 interessados	 no	 processo	 licitatório	 epigrafado	 que	
o	 julgamento	 e	 a	 classificação	 havida	 foi	 devidamente	 Adjudicado pelo pregoeiro em 16/06/14 e 
Homologado em 18/06/14 pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente à empresa abaixo:

LOTE Nº 01 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO 
DE ADAPTAÇÃO DE TAMPA TRASEIRA ARTICULÁVEL COM ABERTURA LATERAL 
E RAMPA DE EMBARQUE EM 01 (UMA) VIATURA MARCA FORD, MODELO F12000 – 
BASCULANTE – PLACA CZA 0946 – PREFIXO 546. 
FORNECEDOR: SARDINHA – IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA – ME – TOTAL DO 
LOTE – R$ 5.576,00

ITEM QDT. ESPECIFICAÇÃO MINIMA P. UNIT. (R$) P. TOTAL 
(R$)

01 2 Bucha       98,00    196,00
02 4 Bucha articulada da barra transversal F1.     115,00    460,00
03 2 Rampas de embarque     985,00 1.970,00
04 Mão de Obra  2.950,00 2.950,00

Bauru, 25/06/2014 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - Edital n.º 254/14 – Processo n.º 4.653/14 – Modalidade: 
Pregão Presencial nº 096/14 - TIPO MENOR PREÇO POR LOTE - Objeto: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DO RAMO DE CONFECÇÕES PARA FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS 
DE UNIFORMES, SENDO: JALECOS, COLETES, JAQUETAS, CHAPÉUS E BONÉS, PELO 
SISTEMA DE REGISTRO PREÇOS – Interessados: Diversas Secretarias Municipais e o Gabinete do 
Prefeito.	Notificamos	aos	interessados	no	processo	licitatório	epigrafado	que	o	julgamento	e	a	classificação	
havida foi devidamente Adjudicado pelo pregoeiro em 18/06/14 e Homologado em 23/06/14 pelo Senhor 
Prefeito Municipal à empresa abaixo:

LOTE Nº 01 - OBJETO: JALECO, COLETE E JAQUETA.
FORNECEDOR: OMYTTO UNIFORMES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP – TOTAL 
DO LOTE – R$ 64.441,80

Item Especificações Mínimas
Qtd.  

Estimada 
Anual

Marca
V. 

Unitário 
(R$)

Valor 
Total
(R$)

01
Jaleco aberto com bolsos em brim na 
cor royal com bordado do brasão da 
PMB no bolso, tamanho P.

1 Omytto 40,00 40,00

02
Jaleco aberto com bolsos em brim na 
cor royal com bordado do brasão da 
PMB no bolso, tamanho M.

62 Omytto 40,00 2.480,00

03
Jaleco aberto com bolsos em brim na 
cor royal com bordado do brasão da 
PMB no bolso, tamanho G.

82 Omytto 40,00 3.280,00

04
Jaleco aberto com bolsos em brim na 
cor royal com bordado do brasão da 
PMB no bolso, tamanho GG.

92 Omytto 40,00 3.680,00

05
Jaleco aberto com bolsos em brim na 
cor royal com bordado do brasão da 
PMB no bolso, tamanho EXG.

20 Omytto 40,00 800,00

06

Jaleco (guarda pó operacional), 3/4" 
manga curta, aberto com botão, gola, 
tecido em sarja, na cor verde pantone 
claro, com descrição P.M.B. - D.A.M. e 
brasão do Município, em silk, na frente 
lado esquerdo, tamanho G.

14 Omytto 40,00 560,00

07

Divisão de Zoológico - Jaleco (guarda 
pó operacional), 3/4" manga curta, 
aberto com botão, tecido em sarja, na cor 
Verde Musgo, com a descrição SEMMA 
na manga esquerda, 01 bolso chapado 
com 05 cantos na frente do lado esquerdo 
com a descrição P.M. BAURU, costas 
em tecido único com a descrição ZOO/
BAURU, Tamanho G.

10 Omytto 40,00 400,00
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08

Divisão de Zoológico - Jaleco (guarda 
pó operacional), 3/4" manga curta, 
aberto com botão, tecido em sarja, na cor 
Verde Musgo, com a descrição SEMMA 
na manga esquerda, 01 bolso chapado 
com 05 cantos na frente do lado esquerdo 
com a descrição P.M. BAURU, costas 
em tecido único com a descrição ZOO/
BAURU, Tamanho EXG.

10 Omytto 42,00 420,00

09

SAGRA - Jaleco (guarda pó 
operacional), 3/4" manga curta, aberto 
com botão, tecido em sarja, na cor 
Branca, com a descrição SAGRA no 
bolso chapado com 05 cantos na frente 
do lado esquerdo  do peito,  Tamanho M.

10 Omytto 40,00 400,00

10

SAGRA - Jaleco (guarda pó 
operacional), 3/4" manga curta, aberto 
com botão, tecido em sarja, na cor 
Branca, com a descrição SAGRA no 
bolso chapado com 05 cantos na frente 
do lado esquerdo  do peito,  Tamanho G.

10 Omytto 40,00 400,00

11

SAGRA - Jaleco (guarda pó 
operacional), 3/4" manga curta, aberto 
com botão, tecido em sarja, na cor 
Branca, com a descrição SAGRA no 
bolso chapado com 05 cantos na frente 
do lado esquerdo  do peito,  Tamanho 
GG.

10 Omytto 40,00 400,00

12

SAGRA - Jaleco (guarda pó 
operacional), 3/4" manga curta, aberto 
com botão, tecido em sarja, na cor 
Branca, com a descrição SAGRA no 
bolso chapado com 05 cantos na frente 
do lado esquerdo  do peito,  Tamanho 
EXG.

10 Omytto 40,00 400,00

13

SEPLAN - Colete em tecido brim na 
cor Preta com zíper, bolsos laterais e no 
peito no mesmo tecido, bordado o logo 
da secretaria e o nome do lado esquerdo 
do peito de quem veste e nas costas 
fiscalização,	 o	 brasão	 da	 prefeitura,	
SEPLAN, PREFEITURA MUNICIPAL 
DE	BAURU,	faixas	refletivas,	Tamanho 
M.

20 Omytto 50,50 1.010,00

14

SEPLAN - Colete em tecido brim na 
cor Preta com zíper, bolsos laterais e no 
peito no mesmo tecido, bordado o logo 
da secretaria e o nome do lado esquerdo 
do peito de quem veste e nas costas 
fiscalização,	 o	 brasão	 da	 prefeitura,	
SEPLAN, PREFEITURA MUNICIPAL 
DE	BAURU,	faixas	refletivas,	Tamanho 
G.

20 Omytto 50,50 1.010,00

15

SEPLAN - Colete em tecido brim na 
cor Preta com zíper, bolsos laterais e no 
peito no mesmo tecido, bordado o logo 
da secretaria e o nome do lado esquerdo 
do peito de quem veste e nas costas 
fiscalização,	 o	 brasão	 da	 prefeitura,	
SEPLAN, PREFEITURA MUNICIPAL 
DE	BAURU,	faixas	refletivas,	Tamanho 
GG.

20 Omytto 52,00 1.040,00

16

SAGRA - Colete em tecido brim na 
cor Verde Musgo com zíper, bolsos 
laterais e no peito no mesmo tecido, 
bordado o logo da secretaria e o nome 
do lado esquerdo do peito de quem 
veste	e	nas	costas	fiscalização,	o	brasão	
da prefeitura, SAGRA, PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BAURU, Tamanho G.

20 Omytto 50,50 1.010,00

17

SAGRA - Colete em tecido brim na cor 
Verde Musgo com zíper, bolsos laterais 
e no peito no mesmo tecido, bordado 
o logo da secretaria e o nome do lado 
esquerdo do peito de quem veste e nas 
costas	fiscalização,	o	brasão	da	prefeitura,	
SAGRA, PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU, Tamanho GG.

20 Omytto 50,50 1.010,00

18

SAGRA - Colete em tecido brim na cor 
Verde Musgo com zíper, bolsos laterais 
e no peito no mesmo tecido, bordado 
o logo da secretaria e o nome do lado 
esquerdo do peito de quem veste e nas 
costas	fiscalização,	o	brasão	da	prefeitura,	
SAGRA, PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU, Tamanho EXG.

20 Omytto 52,00 1.040,00

19

JAQUETA - Confecção em oxford c/ 
02 (dois bolsos laterais modelo faca, 
zíper  frontal, forrada c/ amantelado todo 
trançado	p/	fixação	e	maior	proteção	do	
frio, bordado do brasão da Prefeitura 
(padrão) frontal e bandeira de Bauru na 
manga, Tamanho P.

12 Omytto 78,20 938,40

20

JAQUETA - Confecção em oxford c/ 
02 (dois bolsos laterais modelo faca, 
zíper  frontal, forrada c/ amantelado todo 
trançado	p/	fixação	e	maior	proteção	do	
frio, bordado do brasão da Prefeitura 
(padrão) frontal e bandeira de Bauru na 
manga, Tamanho M.

95 Omytto 78,20 7.429,00

21

JAQUETA - Confecção em oxford c/ 
02 (dois bolsos laterais modelo faca, 
zíper  frontal, forrada c/ amantelado todo 
trançado	p/	fixação	e	maior	proteção	do	
frio, bordado do brasão da Prefeitura 
(padrão) frontal e bandeira de Bauru na 
manga, Tamanho G.

163 Omytto 78,20 12.746,60

22

JAQUETA - Confecção em oxford c/ 
02 (dois bolsos laterais modelo faca, 
zíper  frontal, forrada c/ amantelado todo 
trançado	p/	fixação	e	maior	proteção	do	
frio, bordado do brasão da Prefeitura 
(padrão) frontal e bandeira de Bauru na 
manga, Tamanho GG.

140 Omytto 78,20 10.948,00

23

JAQUETA - Confecção em oxford c/ 
02 (dois bolsos laterais modelo faca, 
zíper  frontal, forrada c/ amantelado todo 
trançado	p/	fixação	e	maior	proteção	do	
frio, bordado do brasão da Prefeitura 
(padrão) frontal e bandeira de Bauru na 
manga, Tamanho EXG.

49 Omytto 78,20 3.831,80

24

Colete em brim grosso cor preta, sem 
mangas, silk nas costas na cor amarela 
"Fiscalização Ambiental" (Tamanho de 
40cm),	abaixo	dos	dizeres	faixa	refletiva	
de 2,5cm de largura, com dois bolsos 
frontais silkados em colorido, sendo no 
bolso esquerdo o brasão da Prefeitura 
Municipal de Bauru e no bolso direito 
a logomarca da Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente, fecho frontal com 
zíper, abaixo do bolso esquerdo silk em 
amarelo "Fiscalização Ambiental" no 
tamanho aproximado de 12cm. Faixa 
Refletiva	 próximo	 ao	 ombro	 de	 2,5cm,	
Tamanho G.

30 Omytto 51,90 1.557,00

25

Colete em brim grosso cor preta, sem 
mangas, silk nas costas na cor amarela 
"Fiscalização Ambiental" (Tamanho de 
40cm),	abaixo	dos	dizeres	faixa	refletiva	
de 2,5cm de largura, com dois bolsos 
frontais silkados em colorido, sendo no 
bolso esquerdo o brasão da Prefeitura 
Municipal de Bauru e no bolso direito 
a logomarca da Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente, fecho frontal com 
zíper, abaixo do bolso esquerdo silk em 
amarelo "Fiscalização Ambiental" no 
tamanho aproximado de 12cm. Faixa 
Refletiva	 próximo	 ao	 ombro	 de	 2,5cm,	
Tamanho GG.

20 Omytto 51,90 1.038,00

26

Colete em brim grosso cor preta, sem 
mangas, silk nas costas na cor amarela 
"Fiscalização Ambiental" (Tamanho de 
40cm),	abaixo	dos	dizeres	faixa	refletiva	
de 2,5cm de largura, com dois bolsos 
frontais silkados em colorido, sendo no 
bolso esquerdo o brasão da Prefeitura 
Municipal de Bauru e no bolso direito 
a logomarca da Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente, fecho frontal com 
zíper, abaixo do bolso esquerdo silk em 
amarelo "Fiscalização Ambiental" no 
tamanho aproximado de 12cm. Faixa 
Refletiva	 próximo	 ao	 ombro	 de	 2,5cm,	
Tamanho M.

30 Omytto 51,90 1.557,00

27

SEAR - Colete Esportivo, 100% 
poliéster	dry	fit,	com	silk	3	cores	 frente	
e	costa,	2	faixas	refletiva	de	25	mm.,	na	
frente e costa e elástico nas laterais, com 
o logo da SEAR, (Modelo Anexo XII (L) 
do Edital nº 254/14, Tamanho P.

50 Omytto 20,90 1.045,00

28

SEAR - Colete Esportivo, 100% 
poliéster	dry	fit,	com	silk	3	cores	 frente	
e	costa,	2	faixas	refletiva	de	25	mm.,	na	
frente e costa e elástico nas laterais, com 
o logo da SEAR, (Modelo Anexo XII (L) 
do Edital nº 254/14, Tamanho M.

95 Omytto 20,90 1.985,50

29

SEAR - Colete Esportivo, 100% 
poliéster	dry	fit,	com	silk	3	cores	 frente	
e	costa,	2	faixas	refletiva	de	25	mm.,	na	
frente e costa e elástico nas laterais, com 
o logo da SEAR, (Modelo Anexo XII (L) 
do Edital nº 254/14, Tamanho G.

95 Omytto 20,90 1.985,50

Bauru, 25/06/2014 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.
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NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - Edital n.º 208/14 – Processo n.º 13.838/14 – Modalidade: 
Pregão	 Eletrônico	 nº	 091/14 - TIPO MENOR PREÇO POR LOTE - Objeto: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO, SENDO: MANGUEIRAS, REDUÇÕES FIXAS 
E CHAVES – Interessado: Gabinete do Prefeito – 12º Grupamento de Bombeiros.  Notificamos	 aos	
interessados	no	processo	licitatório	epigrafado	que	o	julgamento	e	a	classificação	havida	foi	devidamente	
Adjudicado pelo pregoeiro em 24/06/14 e Homologado em 24/06/14 pelo Secretário Municipal de 
Administração à empresa abaixo:

LOTE Nº 01 - OBJETO: MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO, SENDO: MANGUEIRAS, 
REDUÇÕES FIXAS E CHAVES.
FORNECEDOR: C M COUTO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA – TOTAL DO LOTE 
– R$ 9.099,85

ITEM QTD UND. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA
P. 

UNIT. 
R$

P. 
TOTAL 

R$

01 25 Unid.

Mangueira de incêndio tipo 2, 
na cor branca, com 30 metros de 
comprimento, de 1 ½”, revestida 
externamente com reforço 
têxtil confeccionado 100% em 
fio	 poliéster	 de	 alta	 tenacidade	
e internamente com tubo de 
borracha sintética na cor preta, 
dotada de união tipo engate rápido 
(storz), conforme NBR 14349, 
possuindo excelente resistência a 
ruptura, abrasão e deterioração por 
bolor e fungos. Em conformidade 
com a norma ABNT – NBR 11861 
e	 com	 certificado	 da	 marca	 de	
conformidade ABNT nº 40.002/01 
(1 ½”) e 40.003/01 (2 ½”), uso 
recomendado para prédios de 
ocupação comercial, industriais e 
Corpo de Bombeiros.

CMCOUTO 
– Modelo 
Superflex

344,80 8.620,00

02 09 Unid.

Chave de mangueiras storz, 
material corpo em latão de alta 
resistência, guarnição storz, com 
engate rápido de 2 ½” e 1 ½”, 
engate storz, ABNT NBR 14349.

CMCOUTO    8,65     77,85

03 06 Unid.

Redução storz,	 redução	fixa	com	
engate rápido storz de 2 ½” para 1 
½”, material fabricado em latão de 
alta resistência, conforme normas 
ABNT.

CMCOUTO  67,00   402,00

Bauru, 25/06/2014 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 177/2014 - Processo n.º 6.739/2014 – 
Modalidade: Convite n.º 014/14 - Objeto: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 160M²(CENTO 
E SESSENTA) METROS QUADRADOS DE FORRO PVC, QUE SERÁ INSTALADO NO TIRO 
DE GUERRA - Interessada:- GABINETE	DO	PREFEITO.	Notificamos	aos	 interessados	no	processo	
licitatório	epigrafado	que	o	julgamento	e	a	classificação	havidos	foram	devidamente	Homologados pelo 
Secretário Municipal de Administração em 24/06/14 à empresa: ALTAIR APARECIDO MIQUELONI 
JUNIOR ARTEFATOS – ME, por atender às exigências do edital 177/14, coforme abaixo:
LOTE 01 – FORNECIMENTO E INSTAÇÃO DE FORRO PVC.

ITEM QTD UNID. ESPECIFICAÇÕES MINIMAS P. UNIT P. TOTAL

01 160 M²

FORNECIMENTO E INSTAÇÃO 
DE FORRO DE PVC NA COR 
BRANCA, COM 200MM DE 
LARGURA POR 08MM DE 
ESPESSURA

R$ 25,90 R$ 4.144,00

TOTAL GLOBAL – R$ R$ 4.144,00

Bauru, 25/06/2014 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO - Edital n.º 137/14 -PROCESSO N.º 7.058/2014 – 
Modalidade: Convite n.º 011/2014 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CONSERTOS DAS MECÂNICAS, 
VESTIMENTAS CÊNICAS E URDIMENTO DO TEATRO MUNICIPAL “CELINA LOUDES 
ALVES NEVES”, sito à N a ç õ e s  U n i d a s ,  8 - 9 , Centro, Bauru/SP - Interessado: Secretaria Municipal 
da Cultura. Concedido o prazo de 03(três) dias úteis, nos termos do §3º, do artigo 48, da Lei Federal n. 
º 8.666/93 e subitem 8.1.4.1.2; do edital nº 137/14, para apresentação de nova proposta, escoimada das 
causas	 que	 ensejou	 a	 sua	 desclassificação	 da	 empresa	WBK – EQUIPAMENTOS CENOTÉCNICO 
LTDA, apresentou a nova proposta dentro do prazo 11/06/14.  A COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÕES analisando a nova proposta apresentada RESOLVE CLASSFICAR à empresa WBK – 
EQUIPAMENTOS CENOTÉCNICO LTDA por atender as exigências do edital 131/14, e estar com 
valor dentro do praticado no mercado, conforme tabela abaixo:
LOTE 01 – MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CONSERTOS DAS MECÂNICAS, 
VESTIMENTAS CÊNICAS E URDIMENTO DO TEATRO MUNICIPAL “CELINA LOUDES 
ALVES NEVES”. 

ITEM
QTD 
DE 

MESES
ESPECIFICAÇÃO R$ POR 

MES
R$ 

TOTAL

01 12

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E 
CONSERTOS DAS MECÂNICAS, VESTIMENTAS 
CÊNICAS E URDIMENTO DO TEATRO 
MUNICIPAL “CELINA LOUDES ALVES NEVES com 
o fornecimento de materiais, mão-de-obra, equipamentos e 
tudo	o	mais	que	se	fizer	bom	e	necessário	para	a	execução	
dos serviços abaixo:
1. 03 (TRÊS) VARAS FIXAS DE 
ILUMINAÇÃO CÊNICA NA PLATÉIA, MEDINDO 
12,50M:
•	 REAPERTOS E AJUSTES NAS 
ABRAÇADEIRAS E PARAFUSOS;
•	 INSPEÇÃO NAS ROLDANAS;
•	 ALINHAMENTO DOS TUBOS;
•	 VERIFICAÇÃO NOS CIRCUITOS E 
TOMADAS;
•	 PINTURAS NECESSÁRIAS;
•	 REPAROS NOS SISTEMA DE FIXAÇÃO;
2. 05 (CINCO) VARAS DE ILUMINAÇÃO 
CÊNICA NA PLATÉIA, MEDINDO 12,00M DE 
COMPRIMENTO:
•	 REPAROS NO SISTEMA DE FIXAÇÃO;
•	 REAPERTOS E AJUSTES NOS ACESSÓRIOS 
DE SEGURANÇA;
•	 ALINHAMENTO E REGULAGEM;
•	 REPAROS NO SISTEMA ELÉTRICO, 
CIRCUITOS, TOMADAS E RABICHOS;
•	 SUBSTITUIÇÃO DAS CORDAS;
•	 INSPEÇÃO E REPAROS NO SISTEMA DE 
FREIOS;
3. 16 (DEZESSEIS) VARAS CÊNICAS 
CONTRAPESADAS, MEDINDO 12,00M:
•	 REVISÃO NO SISTEMA DE FIXAÇÃO;
•	 REAPERTOS E AJUSTES NOS 
ACESSÓSRIOS DE SEGURANÇA;
•	 ALINHAMENTO E REGULAGEM;
•	 REPAROS NOS SISTEMA ELÉTRICO, 
CIRCUITOS, TOMADAS E RABICHOS;
•	 SUBSTITUIÇÃO DAS CORDAS;
•	 INSPEÇÃO DAS ROLDANAS;
•	 INSPEÇÃO E REPAROS NO SISTEMA DE 
FREIOS;
•	 PINTURAS NECESSÁRIAS;
•	 REGULAGEM GERAL;
4. URDIMENTO COM ESTRUTURA EM 
PERFIL DE FERRO, COM PISO DE SERVIÇOS 
CONFECCIONADO EM MADEIRA, MEDINDO 
13,00M DE COMPRIMENTO X 9,00M DE LARGURA:
•	 REPAROS NAS ESTRUTURAS DE 
SUSTENTAÇÃO;
•	 REPAROS NO PISO DE MADEIRA 
(SUBSTITUIÇÃO DE PREGOS/PARAFUSOS)
•	 AJUSTE NAS VIGAS DE FIXAÇÃO;
•	 HIGIENIZAÇÃO INTENSA (EXCESSO DE 
IMPUREZA), TENDO ACESSO AO PALCO,  e
5. 01 (UMA) CORTINA BOCA DE CENA 
MANUAL, CONFECCIONADA EM VELUDO 
100% ALGODÃO, COM FORRO COSTURADO 
NO CABEÇOTE EM SARJA, MEDINDO 6,30M DE 
ALTURA X 12,60M DE LARGURA:
•	 LUBRIFICAÇÃO;
•	 REVISÃO GERAL NA INFRAESTRUTURA.
•	 01 (UMA) CORTINA DE PORTA DE ACESSO, 
FIXADA EM VARÃO COM ARGOLAS, MEDINDO 
2,50M DE ALTURA X 4,70M DE LARGURA:
•	 REGULAGEM GERAL.
•	 02 (DOIS) REGULADORES DE BOCA DE 
CENA, CONFECCIONADOS EM MADEIRA, MEDINDO 
6,50M DE ALTURA X 2,00M DE LARGURA;
•	  SUBSTITUIÇÃO DAS ROLDANAS. 

1.352,00

2.815,00

1.674,00

10.441,00

7.879,00

4.056,00

14.075,00

26.784,00

10.441,00

7.879,00

Valor total – R$ R$ 63.235,00

Bauru, 25/06/2014 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 253/14 – Processo n.º 5.439/14 
– Modalidade: Pregão Presencial nº 095/14 - TIPO MENOR PREÇO POR LOTE - Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELEFÔNIA MÓVEL 
PARA FORNECIMENTO DE 200(DUZENTAS) LINHAS MÓVEIS COM A CESSÃO DE 
APARELHOS DE TELEFONE CELULAR E 15(QUINZE) MODENS COM NO MINIMO 3G COM 
PLANOS DE DADOS COMPATIVEIS EM COMODATO – Interessadas: Secretariais Municipais 
de Finanças, de Saúde, de Obras, de Educação, de Bem Estar Social, de Meio Ambiente, de Cultura, de 
Administrações Regionais, de Agricultura e Abastecimento, de Planejamento, o Gabinete do Prefeito e 
o 12º Grupamento do Corpo de Bombeiros. Data do Recebimento dos envelopes e sessão do pregão: 
14/07/14 às 09:00 horas na sala de reunião da Secretaria de Administração/Divisão de Licitações, sito à 
Praça das Cerejeiras nº 1-59, 2º andar, sala 2. Informações e retirada do edital na Divisão de Licitações, no 
horário das 08h às 12h e das 14h às 18h e fones (14) 3235-1113 ou 3235-1287 até o dia 11/07/14, ou pelo 
site  www.bauru.sp.gov.br.
Bauru, 25/06/2014 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.
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NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 280/14 – Processo n.º 21.283/14 – 
Modalidade: Pregão	Eletrônico	nº	124/14 - TIPO MENOR PREÇO POR LOTE - Objeto: AQUISIÇÃO 
DE 120(CENTO E VINTE) PASTAS POLIONDA A2 E A3, COM ALÇA, NA COR AZUL – 
Interessada: Secretaria de Cultura. Data do Recebimento das propostas: 14/07/14 até às 14H00MIN. 
Abertura da Sessão: 14/07/14 às 14H00MIN. INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 14/07/14 às 
15H00MIN. Informações na Divisão de Licitações, Praça das Cerejeiras n. º 1-59 – 2º andar, Vila Noemy 
– CEP. 17014-900, no horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min e fones (14) 3235-
1113 ou 3235-1287. O edital está disponível através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, 
O referido edital também poderá ser acessado através do site www.licitacoes-e.com.br, onde se realizará a 
sessão	de	pregão	eletrônico,	com	os	licitantes	devidamente	credenciados.	
Bauru, 25/06/2014 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 284/14 – Processo n.º 24.151/14 – 
Modalidade: Pregão	Eletrônico	nº	126/14 - TIPO MENOR PREÇO POR LOTE - Objeto: AQUISIÇÃO 
DE 02 (DOIS) APARELHOS DE GPS AGRICOLA COM CÂMERA DIGITAL – Interessada: 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Data do Recebimento das propostas: 14/07/14 até às 
16H00MIN. Abertura da Sessão: 14/07/14 às 16H00MIN. INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 
14/07/14 às 17H00MIN. Informações na Divisão de Licitações, Praça das Cerejeiras n. º 1-59 – 2º andar, 
Vila Noemy – CEP. 17014-900, no horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min e 
fones (14) 3235-1113 ou 3235-1287. O edital está disponível através de download gratuito no site www.
bauru.sp.gov.br, O referido edital também poderá ser acessado através do site www.licitacoes-e.com.br, 
onde	se	realizará	a	sessão	de	pregão	eletrônico,	com	os	licitantes	devidamente	credenciados.	
Bauru, 25/06/2014 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 272/14 – Processo n.º 71.004/13 – 
Modalidade: Pregão Presencial nº 100/14 - TIPO MENOR PREÇO POR LOTE - Objeto: AQUISIÇÃO 
DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE: 9.671 (NOVE MIL, SEISCENTOS E SETENTA 
UM) CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS DA MARCA HP, PELO SISTEMA DE 
REGISTRO PREÇOS – Interessadas: Secretarias Municipais de Administração, de Cultura, de 
Desenvolvimento	Econômico,	 de	Educação,	 de	 Finanças,	 de	Negócios	 Jurídicos,	 de	Bem	Estar	 Social,	
de Administrações Regionais, de Saúde, de Meio Ambiente, de Obras, de Planejamento, de Agricultura 
e Abastecimento, de Esportes e Lazer, o Gabinete do Prefeito, o 12º Grupamento de Bombeiros, o 
Departamento de Água e Esgoto – DAE e a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de 
Bauru – EMDURB. Data do Recebimento dos envelopes e sessão do pregão: 15/07/14 às 9:00 horas na 
sala de reunião da Secretaria de Administração/Divisão de Licitações, sito à Praça das Cerejeiras nº 1-59, 
2º andar, sala 2. Informações e retirada do edital na Divisão de Licitações, no horário das 08h às 12h e das 
14h às 18h e fones (14) 3235-1113 ou 3235-1287 até o dia 14/07/14, ou pelo site  www.bauru.sp.gov.br.
Bauru, 25/06/2014 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

Ata de Registro de Preços nº 100/2014	 –	 Modalidade:	 Pregão	 Eletrônico nº 82/2014 - Processo nº 
22.874/2014 – Objeto: aquisição estimada anual de: 06 (seis) unidades de consultório odontológico 
portátil elétrico - Proponentes num total de 16 empresas interessadas. CONTRATANTE: Município de 
Bauru – Prazo de Validade: 01 (um) ano – Assinatura em 24/06/2014 - Contratada:
BETANIAMED COMERCIAL LTDA - EPP
Bauru, 25/06/2014 -compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações- S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE RESPOSTA DE REPRESENTAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Processo: 07.314/14 – Modalidade:	Pregão	Eletrônico	SMS n° 081/14 – tipo Menor Preço por Lote – 
Objeto:	Aquisição	estimada	anual	de	Eletroeletrônicos	e	Eletrodomésticos.
Assunto: Resposta à representação realizada por esta empresa.
Recorrente: LICIMASTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. 
O Secretário Municipal de Saúde com base nos autos deste processo decidiu pelo não provimento da 
representação mantendo a decisão anterior da licitação.  
A íntegra da decisão encontra-se a disposição do interessado.
Ratificação:	23/06/2014.
Bauru - Divisão de Compras e Licitações, 25/06/2014
compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações – S.M.S.

Ata de Registro de Preços nº 43/2014	–	Modalidade:	Pregão	Eletrônico nº 25/14 - Processo nº 07.314/2014 
– Objeto: Aquisição estimada anual de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos - Proponentes num total de 
66 empresas interessadas. CONTRATANTE: Município de Bauru – Prazo de Validade: 01 (um) ano – 
Assinatura em 30/04/2014 - Contratadas:
SULMATEL- COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
SOLUMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA – ME
VINIMARTINS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA – ME
Bauru, 25/06/2014 -compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações- S.M.S.

Ata de Registro de Preços nº 99/2014	–	Modalidade:	Pregão	Eletrônico nº 81/14 - Processo nº 07.314/2014 
– Objeto: Aquisição estimada anual de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos - Proponentes num total de 
52 empresas interessadas. CONTRATANTE: Município de Bauru – Prazo de Validade: 01 (um) ano – 
Assinatura em 30/05/2014 - Contratadas:
CHAVES COMÉRCIO E LICITAÇÕES EIRELI - EPP.
RENOVACCIO COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRONICOS EIRELI-ME
Bauru, 25/06/2014 -compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações- S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 31.212/14 – Modalidade:	Pregão	Eletrônico	SMS n° 111/14 – Sistema de Registro de Preço 
n° 133/14 – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: Aquisição estimada anual 

de descartáveis, materiais de higiene, limpeza e elétricos; utilidades domésticas e toalhas. A Data do 
Recebimento das Propostas será até dia 14/07/2014 às 9h - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 14/07/2014 
às 9h. Início da Disputa de Preços dia 14/07/2014 às 14:30h – Pregoeira: Kamila Concuruto Pinholi. O 
Edital completo e informações poderão ser obtidos na Divisão de Compras e Licitações, Rua José Aiello 
nº 3-30, fone (14) 3104-1463, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br – Licitações Saúde ou www.licitacoes-e.
com.br, ID 543611. 
Divisão de Compras e Licitações, 25/06/2014 – compras_saude@bauru.sp.gov.br.  
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU-SMS
Processo: 34.992/14 – Modalidade: Dispensa de Licitação - Artigo 25 – Inciso I da Lei Federal n.º 
8.666/93 – Objeto: Aquisição de faixa de distribuição de carga para uso com o AutoPulse. Informamos que 
o processo licitatório epigrafado foi devidamente RATIFICADO pelo Senhor Secretário Municipal de 
Saúde em 23/06/2014 à empresa abaixo:
INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: 
Item 01 – Aquisição de faixa de distribuição de carga para uso com o AutoPulse, à R$ 1.962,00. Sendo o 
valor total da empresa de R$ 5.886,00.
Bauru, 25/06/2014 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – SMS.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 20.151/2014 – Modalidade:	Pregão	Eletrônico	SMS n° 69/2014 - por meio da INTERNET – 
Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição de 10 galão térmico, 16 mesa plástica, 40 cadeira plástica 
e 60 focinheira plástica. Aberto no dia: 02/06/2014 às 09h.	Notificamos	 aos	 interessados	 no	 Processo	
licitatório	epigrafado,	que	o	julgamento	e	a	classificação	havidos,	foram adjudicados pelo pregoeiro em 
18/06/2014 e devidamente Homologado pelo Sr. Secretário Municipal de Saúde em 23/06/2014, as 
empresas abaixo:
CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLAS. LTDA - ME, item 02 – Unidade de 
mesa quadrada desmontável em polipropileno; no valor unitário: R$ 74,00, totalizando: R$ 1.184,00; item 
03 – Poltrona/cadeira em polipropileno; no valor unitário: R$ 44,15, totalizando: R$ 1.766,00. Total do 
item ganho pela empresa: R$ 2.950,00.
PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES – EPP, item 01 – Galão/Garrafão térmico com capacidade 
de 05 litros com alça e escoamento pela tampa; no valor unitário: R$ 32,80 totalizando: R$ 328,00. Total 
do item ganho pela empresa: R$ 328,00.
Bauru - Divisão de Compras e Licitações, 25/06/2014 - compras _saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 19.970/2014 – Modalidade:	Pregão	Eletrônico	SMS n° 72/2014 – Sistema de Registro de Preço 
n° 94/2014 – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: Aquisição estimada anual 
de: 60 (sessenta) baterias de 45/48 amperes, 60 (sesenta) baterias de 60 ampéres, 60 (sessenta) baterias 
de 90 amperes, 60 (sessenta) bateiras de 110 amperes; 60 (sessenta) baterias automotivas de 150 amperes. 
Aberto no dia: 27/05/2014 às 9h.	Notificamos	aos	interessados	no	Processo	licitatório	epigrafado,	que	o	
julgamento	e	a	classificação	havidos,	foram adjudicados pelo pregoeiro em 18/06/2014 e devidamente 
Homologados pelo Sr. Secretário Municipal de Saúde em 23/06/2014, à empresa abaixo:
COMERCIAL CONCORRENT EIRELI – EPP
Item 01 - Unidade bateria automotiva 45/48 amperes com terminais, à R$ 151,21 unitário. Marca: Ajax.
Item 02 - Unidade bateria automotiva 60 amperes com terminais, à R$ 182,30 unitário. Marca: Ajax.
Item 03 - Unidade bateria automotiva 90 amperes com terminais, à R$ 250,00 unitário. Marca: Ajax.
Item 04 - Unidade bateria automotiva 110 amperes com terminais, à R$ 292,00 unitário. Marca: Ajax.
Item 05 - Unidade bateria automotiva 150 amperes com terminais, à R$ 444,89 unitário. Marca: Ajax.
Bauru, 25/06/2014- compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

AVISO DE CONVOCAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 19.970/2014 – Modalidade:	Pregão	Eletrônico	SMS n° 72/2014 –– Sistema de Registro de 
Preços - tipo Menor Preço por Lote – Objeto: Aquisição estimada anual de: 60 (sessenta) baterias de 
45/48 amperes, 60 (sesenta) baterias de 60 ampéres, 60 (sessenta) baterias de 90 amperes, 60 (sessenta) 
bateiras de 110 amperes; 60 (sessenta) baterias automotivas de 150 amperes. Fica convocada a empresa 
abaixo relacionada, através de seu representante credenciado no processo em epígrafe, para assinatura do 
Contrato, dentro do prazo de cinco (05) dias úteis a contar da data desta publicação. 
COMERCIAL CONCORRENT EIRELI – EPP
Bauru, 25/06/2014 - compras_bauru@saude.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações - S.M.S.

Seção IV
Autarquias e Empresa Pública
COHAB - Companhia de Habitação 
Popular de Bauru

Edison Bastos Gasparini Júnior
Diretor Presidente
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Horário de atendimento:  8h - 12h das  14h - 18h
Endereço:  Avenida Nações Unidas 30-31

Telefone Geral:  3235-9222
CEP:  17011-105

1 - Diretoria - 3235-9225 e 3235-9226
2 - Divisão de Arrecadação e Cobrança - 3235-9211e 3235-9223.
3 - Divisão Jurídico Contencioso - 3235-9209 e 3235-9210.
4 - Divisão de Contratos e Transferência - 3235-9205 e 3235-9212.
5 - Divisão de FCVS - 3235-9206 e 3235-9221.
6 - Divisão de Recursos Humanos - 3235-9208 
7 - CPD - 3235-9216 e 3235-9218.
8 - Compras - 3235-9217.
9 - Portaria - 3235-9213.
10 - Fax - 3235-9202 e 3235-9224
11 - Divisão de Contabilidade - 3235-9207 e 3235-9219.

CONVOCAÇÃO CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº. 01/2012 -
“A Companhia de Habitação Popular de Bauru CONVOCA GILMAR ANTONIO RIBEIRO, portador do 
Rg. MG-3.587.275, para apresentar-se para a contratação no cargo/função de Engenheiro Civil, para o qual foi 
aprovado através do Concurso Público 01/2012. O convocado deverá se apresentar para exames médicos no 
prazo de 05 dias, contados da publicação desta, na sede da COHAB Bauru, munido da documentação exigida 
no edital. O não comparecimento no prazo assinalado implicará na exclusão do candidato."

CONVOCAÇÃO CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº. 01/2012 -
“A Companhia de Habitação Popular de Bauru CONVOCA JOSÉ ROBERTO ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA, 
portador do Rg. 6.124.000, para apresentar-se para a contratação no cargo/função de Engenheiro Civil, para o 
qual foi aprovado através do Concurso Público 01/2012. O convocado deverá se apresentar para exames médicos 
no prazo de 05 dias, contados da publicação desta, na sede da COHAB Bauru, munido da documentação exigida 
no edital. O não comparecimento no prazo assinalado implicará na exclusão do candidato."

A COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU – COHAB BAURU, torna público o contrato 
firmado	 com	ANDRÉ	 LUÍS	 PUCCINELLI	 	 e	 RENATA	APARECIDA	 PICOLI	DE	 JESUS	 PUCCINELLI	
dando permissão de uso em relação ao terreno correspondente ao lote 09 da quadra 80 do Núcleo Hab. Mary 
Dota (cadastro municipal – setor 04, quadra 2086, lote 10), pelo prazo de 01 (um) ano, de forma não onerosa, 
obrigando-se o permissionário a conserva-lo e cumprir as normas de saúde e meio ambiente. Processo PE nº 
1289/2014, assinatura em 17/06/2014.

COHAB BAURU – RESULTADO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços nº 02/2014
Objeto: contratação de empresa especializada, para prestação de serviço de vigilância armada, no prédio sede 
da COHAB BAURU, compreendendo os seguintes períodos:
a) segunda à sexta-feira, período noturno, das 18h às 8h – 14h;
b) sábado, domingo e feriados: 24 horas.
Processo: PI 905, 14/05/2014
Sessão realizada em 13/06/2014.
Licitante vencedora, única presente ao certame: TEIXEIRA E CALADO SEGURANÇA LTDA – ME
O objeto da licitação foi adjudicado à vencedora, em 13/06/2014, ao preço mensal de R$ 13.430,00.
Em 18/06/2014, o Sr. Diretor Presidente homologou a Tomada de Preços 02/2014.

COHAB BAURU – ASSINATURA DE CONTRATO
CONTRATO 09/2014
TEIXEIRA E CALADO SEGURANÇA LTDA - ME
OBJETO: contratação de empresa especializada, para prestação de serviço de vigilância armada, no prédio 
sede da COHAB BAURU, compreendendo os seguintes períodos:
a) segunda à sexta-feira, período noturno, das 18h às 8h – 14h;
b) sábado, domingo e feriados: 24 horas.
PROCESSO: PI 905, 14/05/2014
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS DE Nº 02/2014
VALOR: R$ 13.430,00 mensais
Assinatura: 18 de junho de 2014

DAE 
Departamento de Água e Esgoto 

Giasone Albuquerque Candia
Presidente

E-MAIL DOS DIVERSOS SETORES DO DAE
presidente@daebauru.sp.gov.br

planejamento@daebauru.sp.gov.br
juridico@daebauru.sp.gov.br
financeiro@daebauru.sp.gov.br

administrativo@daebauru.sp.gov.br
tecnica@daebauru.sp.gov.br

producao@daebauru.sp.gov.br
imprensa@daebauru.sp.gov.br

cpd@daebauru.sp.gov.br
compras@daebauru.sp.gov.br

rh@daebauru.sp.gov.br
geo@daebauru.sp.gov.br

gabinete@daebauru.sp.gov.br
dao@daebauru.sp.gov.br

corregedoria@daebauru.sp.gov.br

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL
Lei Municipal nº 6.366, de 17 de junho de 2013

PROGRESSÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – PQP
Requerimento	para	concessão	da	Progressão	por	Qualificação	Profissional	(PQP),	regulamentada	pela	Lei	
Municipal nº 6.366/2013.

REQUERIMENTOS DEFERIDOS
Nome E-doc Situação Dt concessão

Ibraim Alcides Molero 2173/2013 Deferido 05/12/2013
Maikon Rodolfo Silva Gonçalves 2219/2013 Deferido 11/12/2013
Rosane Terezinha Braite 2240/2013 Deferido 12/12/2013
Djalma de Oliveira Adão 51/2014 Deferido 07/01/2014
Olavo Severino Neto 183/2014 Deferido 28/01/2014

REQUERIMENTOS INDEFERIDOS
Nome E-doc Situação

Francisco Martins da Silva 2089/2013 Indeferido

PROMOÇÃO POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL POR ESCOLARIDADE – PQPE
Requerimento	para	concessão	da	Promoção	por	Qualificação	Profissional	por	Escolaridade	(PQPE),	
regulamentada pela Lei Municipal nº 6.366/2013.

REQUERIMENTOS DEFERIDOS
Nome E-doc Situação Dt concessão

Luciana Figueiredo Gomes 278/2014 Deferido 10/02/2014
Vilma Rosa da Silva Barella 697/2014 Deferido 04/04/2014
Ronaldo Trizo 2051/2013 Deferido 05/05/2014
Nivaldo Batista 1040/2014 Deferido 21/05/2014

REQUERIMENTOS INDEFERIDOS
Nome E-doc Situação

Edezeir dos Santos Alves 1964/2013 Indeferido
José Roberto de Carvalho 975/2014 Indeferido

DECISÃO DE RECURSO
Nome E-doc Situação

Nidel Ferreira Bulgarelli 2300/2013 Indeferido
Evelise Flores de Oliveira 333/2014 Indeferido

A Comissão de Desenvolvimento Funcional
Bauru, 23 de junho de 2014

CONCURSO PÚBLICO 2014
EDITAL 004/2014 - ENCANADOR

A Comissão do Concurso Público de Encanador do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, 
altera	o	gabarito	do	 referido	Concurso,	publicado	em	19	de	 junho	de	2014	no	Diário	Oficial	de	Bauru,	
anulando a questão nº 11, passando a todos os presentes na prova objetiva pontuar esta questão, conforme 
previsto no item 3.1 do Capítulo IX – DOS RECURSOS.

Bauru, 24 de junho de 2014.
A COMISSÃO

CONCURSO PÚBLICO – OPERADOR DE RÁDIO E TELEFONIA
DESISTÊNCIA

O Serviço de Recursos Humanos informa a Desistência da vaga para o cargo efetivo de Operador de Rádio 
e Telefonia, por motivos particulares, do candidato Sr. Sidney Carlos da Silva, RG 28.739.730-0-SSP-SP, 
classificado	em	8º	lugar,	conforme	Concurso	Público	realizado	através	do	Processo	nº	1455/2013-DAE,	neste	
Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Bauru, 25 de junho de 2014.

DESCLASSIFICAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

O	Serviço	de	Recursos	Humanos	informa	a	Desclassificação	da	candidata:	Sra. Célia Mieko Endo Missaka, 
portadora	do	RG	nº	9.915.966-1-SSP-SP,	convocada	em	10/06/2014,	através	de	publicação	no	Diário	Oficial	
de Bauru,  impossibilitando sua nomeação e posse no cargo de Assistente Administrativo, considerando 
o disposto no Capítulo IX – Do Provimento do Cargo, item 3, letra “a” do Edital nº 007/2012-DAE, e 
considerando também o item 11 do Capítulo X - Das Disposições Finais do referido Edital do Concurso 
Público realizado através do Processo nº 6383/2011-DAE, neste Departamento de Água e Esgoto de Bauru, 
pois a candidata não compareceu no prazo e local estabelecido na convocação.
Bauru, 25 de junho de 2014.

DESCLASSIFICAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO DE MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS

O	Serviço	de	Recursos	Humanos	informa	a	Desclassificação	do	candidato:	Sr. João Lucas Forti Mazziero, 
portador do RG nº 48.376.581-8-SSP-SP, convocado em 10/06/2014, através de publicação no Diário 
Oficial	 de	 Bauru,	 	 impossibilitando	 sua	 nomeação	 e	 posse	 no	 cargo	 de	 Mecânico	 de	 Manutenção	 de	
Bombas, considerando o disposto no Capítulo X – Do Provimento do Cargo, item 3, letra “a” do Edital 
nº 002/2013-DAE, e considerando também o item 12 do Capítulo XI - Das Disposições Finais do referido 
Edital do Concurso Público realizado através do Processo nº 12746/2012-DAE, neste Departamento de 
Água e Esgoto de Bauru, pois o candidato não compareceu no prazo e local estabelecido na convocação.
Bauru, 25 de junho de 2014.
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DESCLASSIFICAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO DE OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

O	Serviço	 de	Recursos	Humanos	 informa	 a	Desclassificação	 do	 candidato:	 Sr. Mauri Donizeti Gomes 
Ferreira, portador do RG nº 18.034.164-9-SSP-SP, convocado em 10/06/2014, através de publicação no 
Diário	Oficial	 de	Bauru,	 	 impossibilitando	 sua	nomeação	 e	posse	no	 cargo	de	Operador	de	Estação	de	
Tratamento de Esgoto, considerando o disposto no Capítulo IX – Do Provimento do Cargo, item 3, letra 
“a” do Edital nº 002/2012-DAE, e considerando também o item 11 do Capítulo X - Das Disposições 
Finais do referido Edital do Concurso Público realizado através do Processo nº 10895/2011-DAE, neste 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, pois o candidato não compareceu no prazo e local estabelecido 
na convocação.
Bauru, 25 de junho de 2014.

DESCLASSIFICAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO DE COMPRADOR

O	Serviço	 de	Recursos	Humanos	 informa	 a	Desclassificação	 do	 candidato:	 Sr. Luiz Henrique Pereira, 
portador	do	RG	nº	19197839-SSP-SP,	convocado	em	10/06/2014,	através	de	publicação	no	Diário	Oficial	
de Bauru,  impossibilitando sua nomeação e posse no cargo de Comprador, considerando o disposto no 
Capítulo X – Do Provimento do Cargo, item 3, letra “a” do Edital nº 012/2013-DAE, e considerando 
também o item 12 do Capítulo XI - Das Disposições Finais do referido Edital do Concurso Público 
realizado através do Processo nº 4992/2012-DAE, neste Departamento de Água e Esgoto de Bauru, pois o 
candidato não compareceu no prazo e local estabelecido na convocação.
Bauru, 25 de junho de 2014.

CONCURSO PÚBLICO
OPERADOR DE RÁDIO E TELEFONIA

CONVOCAÇÃO

Solicitamos o comparecimento da candidata:
Daiana	Costa	Rodrigues	de	Souza,	RG	42.872.290-8,		9º	classificada,
no Departamento de Água e Esgoto - Serviço de Recursos Humanos, na Rua Padre João, nº 11-25, para tratar 
de assunto referente a nomeação, conforme Concurso Público realizado através do Processo nº 1.455/2013-
DAE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do dia 26/06/2014,	data	da	publicação	no	Diário	Oficial	
de Bauru, ou seja, nos dias 27 e 30 de junho e 1, 2 e 3 de julho de 2014. O não comparecimento no 
prazo estipulado, será considerado como desistência da vaga referente ao cargo de Operador de Rádio e 
Telefonia.
Solicitamos também a apresentação dos documentos abaixo relacionados, sendo uma cópia 
acompanhado de seu original:
	 Documento de identidade, comprovando ser o candidato maior de 18 anos, brasileiro ou 
naturalizado;
	 Cadastro de Pessoa Física (CPF);
	 Cartão do PIS ou PASEP;
	 Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição;
	 Certificado	de	reservista,	se	do	sexo	masculino;
	 Comprovante de conclusão do Ensino Médio Completo; 
	 Certidão de Casamento;
	 Certidão	de	Nascimento	para	filhos	menores	de	21	anos;	
	 Carteira	de	Vacinação	dos	filhos	menores	de	14	anos;	
	 02 fotos 3x4 recentes e iguais;
	 Certidão do Cartório Distribuidor Criminal, expedido pelo Cartório Distribuidor do Fórum 
(Jardim Bela Vista); (somente orginal)
	 Atestado de Antecedentes Criminais, expedido pela Secretaria de Segurança Pública; 
(somente orginal)
	 Declaração da ficha funcional, se servidor ou ex-servidor público municipal; (expedida pela 
Prefeitura Municipal) (somente orginal)
	 Carteira de Trabalho e Previdência Social.
Bauru, 25 de junho de 2014.

CONCURSO PÚBLICO
AGENTE OPERACIONAL DE SERVIÇOS GERAIS 

(AJUDANTE GERAL)
CONVOCAÇÃO

Solicitamos o comparecimento dos candidatos:
José	Carlos	dos	Santos,	RG	33.476.162-1,		18º	classificado,
Jefferson da Silva Arruda, RG 33.701.788-8, 19º classificado,
no Departamento de Água e Esgoto - Serviço de Recursos Humanos, na Rua Padre João, nº 11-25, para 
tratar de assunto referente a nomeação, conforme Concurso Público realizado através do Processo nº 
714/2012-DAE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do dia 26/06/2014, data da publicação no Diário 
Oficial	de	Bauru,	ou	seja,	nos	dias	27 e 30 de junho e 1, 2 e 3 de julho de 2014. O não comparecimento no 
prazo estipulado, será considerado como desistência da vaga referente ao cargo de Agente Operacional de 
Serviços Gerais (Ajudante Geral).
Solicitamos também a apresentação dos documentos abaixo relacionados, sendo uma cópia 
acompanhado de seu original:
	 Documento de identidade, comprovando ser o candidato maior de 18 anos, brasileiro ou 
naturalizado;
	 Cadastro de Pessoa Física (CPF);
	 Cartão do PIS ou PASEP;
	 Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição;
	 Certificado	de	reservista,	se	do	sexo	masculino;
	 Comprovante de conclusão do Ensino Fundamental Completo; 
	 Comprovação de no mínimo 06 (seis) meses de experiência na função;
	 Certidão de Casamento;
	 Certidão	de	Nascimento	para	filhos	menores	de	21	anos;	
	 Carteira	de	Vacinação	dos	filhos	menores	de	14	anos;	

	 02 fotos 3x4 recentes e iguais;
	 Certidão do Cartório Distribuidor Criminal, expedido pelo Cartório Distribuidor do Fórum 
(Jardim Bela Vista); (somente orginal)
	 Atestado de Antecedentes Criminais, expedido pela Secretaria de Segurança Pública; 
(somente orginal)
	 Declaração da ficha funcional, se servidor ou ex-servidor público municipal; (expedida pela 
Prefeitura Municipal) (somente orginal)
	 Carteira de Trabalho e Previdência Social.
Bauru, 05 de junho de 2014.

CONCURSO PÚBLICO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CONVOCAÇÃO

Solicitamos o comparecimento da candidata:
Leonardo	Mota	Campos	Filho,	RG	41.198.846-3,		24º	classificado,
no Departamento de Água e Esgoto - Serviço de Recursos Humanos, na Rua Padre João, nº 11-25, para tratar 
de assunto referente a nomeação, conforme Concurso Público realizado através do Processo nº 6.383/2011-
DAE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do dia 26/06/2014,	data	da	publicação	no	Diário	Oficial	
de Bauru, ou seja, nos dias 27 e 30 de junho e 1, 2 e 3 de julho de 2014. O não comparecimento no prazo 
estipulado, será considerado como desistência da vaga referente ao cargo de Assistente Administrativo.
Solicitamos também a apresentação dos documentos abaixo relacionados, sendo uma cópia 
acompanhado de seu original:
	 Documento de identidade, comprovando ser o candidato maior de 18 anos, brasileiro ou 
naturalizado;
	 Cadastro de Pessoa Física (CPF);
	 Cartão do PIS ou PASEP;
	 Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição;
	 Certificado	de	reservista,	se	do	sexo	masculino;
	 Comprovante de conclusão do Ensino Médio Completo; 
	 Certidão de Casamento;
	 Certidão	de	Nascimento	para	filhos	menores	de	21	anos;	
	 Carteira	de	Vacinação	dos	filhos	menores	de	14	anos;	
	 02 fotos 3x4 recentes e iguais;
	 Certidão do Cartório Distribuidor Criminal, expedido pelo Cartório Distribuidor do Fórum 
(Jardim Bela Vista); (somente orginal)
	 Atestado de Antecedentes Criminais, expedido pela Secretaria de Segurança Pública; 
(somente orginal)
	 Declaração da ficha funcional, se servidor ou ex-servidor público municipal; (expedida pela 
Prefeitura Municipal) (somente orginal)
	 Carteira de Trabalho e Previdência Social.

Bauru, 05 de junho de 2014.

CONCURSO PÚBLICO
COMPRADOR

CONVOCAÇÃO

Solicitamos o comparecimento da candidata:
Claudinéia	Serrano,	RG	26.375.303-7,		8º	classificado,
no Departamento de Água e Esgoto - Serviço de Recursos Humanos, na Rua Padre João, nº 11-25, para tratar 
de assunto referente a nomeação, conforme Concurso Público realizado através do Processo nº 4.992/2012-
DAE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do dia 26/06/2014,	data	da	publicação	no	Diário	Oficial	
de Bauru, ou seja, nos dias 27 e 30 de junho e 1, 2 e 3 de julho de 2014. O não comparecimento no prazo 
estipulado, será considerado como desistência da vaga referente ao cargo de Comprador.
Solicitamos também a apresentação dos documentos abaixo relacionados, sendo uma cópia 
acompanhado de seu original:
	 Documento de identidade, comprovando ser o candidato maior de 18 anos, brasileiro ou 
naturalizado;
	 Cadastro de Pessoa Física (CPF);
	 Cartão do PIS ou PASEP;
	 Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição;
	 Certificado	de	reservista,	se	do	sexo	masculino;
	 Comprovante de conclusão do Ensino Médio Completo; 
	 Certidão de Casamento;
	 Certidão	de	Nascimento	para	filhos	menores	de	21	anos;	
	 Carteira	de	Vacinação	dos	filhos	menores	de	14	anos;	
	 02 fotos 3x4 recentes e iguais;
	 Certidão do Cartório Distribuidor Criminal, expedido pelo Cartório Distribuidor do Fórum 
(Jardim Bela Vista); (somente orginal)
	 Atestado de Antecedentes Criminais, expedido pela Secretaria de Segurança Pública; 
(somente orginal)
	 Declaração da ficha funcional, se servidor ou ex-servidor público municipal; (expedida pela 
Prefeitura Municipal) (somente orginal)
	 Carteira de Trabalho e Previdência Social.

Bauru, 05 de junho de 2014.

CONCURSO PÚBLICO
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS

CONVOCAÇÃO

Solicitamos o comparecimento do candidato:
Fabiano	dos	Santos	Menezes,	RG	32.688.575-4,		3º	classificado,
no Departamento de Água e Esgoto - Serviço de Recursos Humanos, na Rua Padre João, nº 11-25, 
para tratar de assunto referente a nomeação, conforme Concurso Público realizado através do Processo 
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nº 12.746/2012-DAE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do dia 26/06/2014, data da publicação 
no	Diário	Oficial	 de	Bauru,	 ou	 seja,	 nos	 dias	27 e 30 de junho e 1, 2 e 3 de julho de 2014. O não 
comparecimento no prazo estipulado, será considerado como desistência da vaga referente ao cargo de 
Mecânico de Mantenção de Bombas.

Solicitamos também a apresentação dos documentos abaixo relacionados, sendo uma 
cópia acompanhado de seu original:

	 Documento de identidade, comprovando ser o candidato maior de 18 anos, brasileiro ou 
naturalizado;

	 Cadastro de Pessoa Física (CPF);
	 Cartão do PIS ou PASEP;
	 Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição;
	 Certificado	de	reservista,	se	do	sexo	masculino;
	 Comprovante de conclusão do Ensino Médio Completo; 
	 Certificado	de	Técnico	em	Mecânico	(exceto	de	veículos);
	 Certidão de Casamento;
	 Certidão	de	Nascimento	para	filhos	menores	de	21	anos;	
	 Carteira	de	Vacinação	dos	filhos	menores	de	14	anos;	
	 02 fotos 3x4 recentes e iguais;
	 Certidão do Cartório Distribuidor Criminal, expedido pelo Cartório Distribuidor do Fórum 

(Jardim Bela Vista); (somente orginal)
	 Atestado de Antecedentes Criminais, expedido pela Secretaria de Segurança Pública; 

(somente orginal)
	 Declaração da ficha funcional, se servidor ou ex-servidor público municipal; (expedida pela 

Prefeitura Municipal) (somente orginal)
	 Carteira de Trabalho e Previdência Social.
Bauru, 05 de junho de 2014.

CONCURSO PÚBLICO
OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

CONVOCAÇÃO

Solicitamos o comparecimento do candidato:
Samuel	Mendes	Barbosa,	RG	26.739.755-0,		15º	classificado,
no Departamento de Água e Esgoto - Serviço de Recursos Humanos, na Rua Padre João, nº 11-25, 
para tratar de assunto referente a nomeação, conforme Concurso Público realizado através do Processo 
nº 10.895/2011-DAE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do dia 26/06/2014, data da publicação 
no	Diário	Oficial	 de	Bauru,	 ou	 seja,	 nos	 dias	27 e 30 de junho e 1, 2 e 3 de julho de 2014. O não 
comparecimento no prazo estipulado, será considerado como desistência da vaga referente ao cargo de 
Operador de Estação de Tratamento de Esgoto.

Solicitamos também a apresentação dos documentos abaixo relacionados, sendo uma 
cópia acompanhado de seu original:

	 Documento de identidade, comprovando ser o candidato maior de 18 anos, brasileiro ou 
naturalizado;

	 Cadastro de Pessoa Física (CPF);
	 Cartão do PIS ou PASEP;
	 Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição;
	 Certificado	de	reservista,	se	do	sexo	masculino;
	 Comprovante de conclusão do Ensino Médio Completo; 
	 Certidão de Casamento;
	 Certidão	de	Nascimento	para	filhos	menores	de	21	anos;	
	 Carteira	de	Vacinação	dos	filhos	menores	de	14	anos;	
	 02 fotos 3x4 recentes e iguais;
	 Certidão do Cartório Distribuidor Criminal, expedido pelo Cartório Distribuidor do Fórum 

(Jardim Bela Vista); (somente orginal)
	 Atestado de Antecedentes Criminais, expedido pela Secretaria de Segurança Pública; 

(somente orginal)
	 Declaração da ficha funcional, se servidor ou ex-servidor público municipal; (expedida pela 

Prefeitura Municipal) (somente orginal)
	 Carteira de Trabalho e Previdência Social.
Bauru, 05 de junho de 2014.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA

LEI FEDERAL Nº 8666/93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE

BAURU/SP
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informações
Serviço de Compras do DAE, Rua Padre João, nº 11-25, Vila Santa Tereza, CEP: 17012-020, Bauru/SP, 
no horário das 08:00 às 17:00 horas e fones: (14) 3235-6146 ou (14) 3235-6172 ou (14) 3235-6168. Os 
editais do DAE estarão disponíveis através de download gratuito no site www.daebauru.sp.gov.br. Os 
editais	de	Pregão	Eletrônico	também	poderão	ser	acessados	através	do	site	www.licitacoes-e.com.br,	onde	
se	realizarão	as	sessões	de	pregão	eletrônico,	com	os	licitantes	devidamente	credenciados.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processo Administrativo nº 3.271/2014 - DAE
Pregão Eletrônico nº 63/2014 - DAE
Objeto: Aquisição de reagentes diversos para análise de monitoramento das Estações de Tratamento 
de Esgoto, conforme	especificações	contidas	no	Anexo	I	do	Edital.	
Data de recebimento das propostas: 15/07/2014, até às 08:30 horas.
Abertura da Sessão: 15/07/2014, às 08:30 horas.
Início da Disputa de Preços: 15/07/2014, às 09:00 horas.
Pregoeiro Titular: Thaís de Moraes Perseguim
Pregoeiro Substituto: Hilda Cardoso da Silva

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo nº 2.907/2014 - DAE
Pregão Eletrônico nº 64/2014 - DAE
Objeto: Aquisição de produtos químicos a serem utilizados pelos laboratórios das Estações de 
Tratamento de Água e de Esgoto, conforme	especificações	contidas	no	Anexo	I	do	Edital.	
Data de recebimento das propostas: 15/07/2014, até às 13:30 horas.
Abertura da Sessão: 15/07/2014, às 13:30 horas.
Início da Disputa de Preços: 15/07/2014, às 14:00 horas.
Pregoeiro Titular: Aline Coutinho Goulart
Pregoeiro Substituto: Márcio Fabiano Battaiola
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processo Administrativo n.º 1.629/2.014 - DAE
Pregão Presencial nº 065/2014 - DAE
Objeto:	Aquisição	de	Materiais	Odontológicos,	conforme	especificações	contidas	no	Anexo	I	do	Edital.	
Data e Horário de Início da Sessão (Credenciamento e Entrega dos envelopes): 17/07/2014 às 09:00 
horas.
Pregoeiro Titular: Hilda Cardoso da Silva
Pregoeiro Substituto: Thaís de Moraes Perseguim
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processo Administrativo nº 1.266/2014 - DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 66/2014 - DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de EPI (equipamento de proteção individual), 
conforme	especificações	contidas	no	Anexo	I	do	Edital.	
Data de recebimento das propostas: 18/07/2014, até às 08:30 horas.
Abertura da Sessão: 18/07/2014, às 08:30 horas.
Início da Disputa de Preços: 18/07/2014, às 09:00 horas.
Pregoeiro Titular: Hilda Cardoso da Silva
Pregoeiro Substituto: Thaís de Moraes Perseguim
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO - DAE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo nº 4.081/2014 - DAE
Em	cumprimento	ao	disposto	no	art.	26	da	Lei	Federal	nº	8666/93	e	ulteriores	alterações,	notificamos	os	
interessados que o Departamento de Água e Esgoto de Bauru formalizará a contratação da empresa 
Amantini Veículos e Peças S/A, para realização de serviços de revisão obrigatória de 10.000 Km  nas 
viaturas 202,204,208 e 209 e 20.000 Km nas viaturas 210 e 211, G.M. Modelo Montana, ano/modelo 
2013/2014, desta Autarquia.
Valor Total: R$ 1.671,94 (Mil, seiscentos e setenta e um reais e noventa e quatro centavos).
Base Legal: Art. 24, XVII da Lei Federal nº 8666/93 e ulteriores alterações. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTIFICAÇÕES DE HOMOLOGAÇÃO - DAE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processo Administrativo nº 7.678/2013 - DAE
Pregão Eletrônico nº 041/2014 - DAE
Objeto:	Aquisição	de	Substrato	Cromogênico	para	uso	em	análises	bacteriológicas,	conforme	especificações	
contidas no Anexo I do Edital.
Notificamos	aos	interessados	no	certame	epigrafado	que	o	julgamento	e	classificação	havido	foi	devidamente	
homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 24/06/2014 e seu objeto adjudicado 
conforme segue:
Lote 01 – Sovereign Comércio de Produtos para Laboratório Ltda.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processo Administrativo nº 940/2014 - DAE
Pregão Eletrônico nº 043/2014 - DAE
Objeto:	Aquisição	de	Substrato	Definido	-	ONPG-MUG,	conforme	especificações	contidas	no	Anexo	I	do	
Edital.
Notificamos	aos	interessados	no	certame	epigrafado	que	o	julgamento	e	classificação	havido	foi	devidamente	
homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 24/06/2014 e seu objeto adjudicado 
conforme segue:
Lote 01 – Sovereign Comércio de Produtos para Laboratório Ltda.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EMDURB - Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural

Antonio Mondelli Júnior
Presidente

Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru
Pça João Paulo II, s/n.º - Terminal Rodoviário

http://www.emdurb.com.br
Pabx : ( 14 ) 3233 9000

administracao@emdurb.com.br   presidencia@emdurb.com.br
sistemaviario@emdurb.com.br   limpezapublica@emdurb.com.br



32 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 26 DE JUNHO DE 2.014

COMUNICADO
A primeira Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Bauru /SP COMUNICA, em 
face a Lei nº. 4.566/00, que os recursos administrativos abaixo discriminados, serão apreciados em Reunião 
dia 07 de julho de 2014 (segunda-feira), a partir das 17:30 horas, na ordem relacionada, no TERMINAL 
RODOVIÁRIO, Praça João Paulo II, s/n°, a saber:

01-24809/14 03-24811/14 06-24814/14
02-24810/14 04-24812/14 07-24816/14

05-24813/14 08-24817/14

09-24818/14 11-24820/14
10-24819/14 12-24821/14

Bauru, 26 de junho de 2014.
Presidente da  JARI

PROCESSO SELETIVO 02/2014
FISCAL DE TRANSPORTES

HOMOLOGAÇÃO
Tendo	em	vista	a	publicação	no	D.	O.	M.	do	dia	17/06/2014	da	classificação	final	do	Processo	Seletivo	
promovido pela EMDURB, para Fiscal de Transportes e transcorrido o prazo recursal, HOMOLOGO o 
presente processo.

Bauru, 26 de Junho de 2014.
ANTONIO MONDELLI JUNIOR

PRESIDENTE DA EMDURB

1ª Retificação do Edital do Processo Seletivo 01/2014 – Agente de Fiscalização de Trânsito –  
EMDURB

O Presidente da EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU 
–	EMDURB,	Antônio	Mondelli	 Júnior,	 retifica	 em	parte	 o	Anexo	 II	 –	Cronograma	Previsto	do	Edital,	
publicado	no	Diário	Oficial	do	Município	de	Bauru	no	dia	19/06/2014,	de	abertura	do	Processo	Seletivo	
para preenchimento de 01 (uma) vaga de Agente de Fiscalização de Trânsito, no que tange às datas previstas 
para realização da Prova de Aptidão Física e das convocações, que passarão ser os seguintes:
“ANEXO III – CRONOGRAMA PREVISTO
(...)

Período para interposição de recurso dos candidatos que tiveram inscrição indeferida 23 a 29/07/2014
(…)

Publicação da convocação para a Prova de Aptidão Física 28/08/2014
Prova de Aptidão Física 31/08/2014

(…)
Período	para	interposição	de	recurso	sobre	a	classificação	final 12 a 18/12/2014

(...)”
E	para	se	tornar	público	alcançando	o	conhecimento	de	todos,	é	expedida	a	presente	Retificação	do	Edital.

Bauru, 24 de junho de 2014.
ANTÔNIO	MONDELLI	JUNIOR

PRESIDENTE DA EMDURB

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2014
“AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO”

(Republicado por ter saído com incorreções no dia 19/06/2014)
A EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU – EMDURB, 
Bauru/SP, por determinação do seu Presidente, torna público, na forma prevista no Art. 37 da Constituição 
Federal, a abertura de PROCESSO SELETIVO para o preenchimento de 01 (uma) vaga do cargo de 
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, pelo Regime da Consolidação das Leis do Trabalho, 
respeitando-se	o	limite	de	5%	de	vagas	destinadas	aos	portadores	de	deficiência,	previsto	no	inciso	VIII	do	
artigo 37, da Constituição Federal, § 2º do art. 5º da Lei 8.112/1990, bem como do Decreto Federal nº 3.298, 
de 20/12/1999, publicado no DOU de 21/12/1999, Seção 1, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 
02/12/2004, publicado na Seção 1 do DOU do dia 03/12/2004, constituindo a regulamentação do processo 
seletivo o presente edital e instruções que o integram.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Processo Seletivo será regido por este edital e pelos diplomas legais e regulamentares citados em 
seu caput.
1.2 O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de 01 (uma) vaga no cargo de AGENTE DE 
FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, atualmente existente no Quadro de Pessoal da Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB, bem como aquelas que vierem a vagar ou forem 
criadas durante a vigência deste processo seletivo.
1.3 A seleção de que trata este edital será realizada por quatro fases: Prova Objetiva (composta por 
conhecimentos de Português e Matemática, em nível de Ensino Médio, Legislação e Noções de Direito 
e Conhecimentos gerais e Atualidades), Prova de Aptidão Física, Prova de Direção Veicular e Teste de 
Aptidão Psicológica. 
1.4 O candidato portador de necessidades especiais poderá participar do Processo Seletivo, desde que o 
grau de incapacidade não prejudique o pleno desempenho das atribuições do cargo.

2. DO CARGO
2.1 CARGO: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
2.2 JORNADA DE TRABALHO: 44 (quarenta e quatro) horas semanais, podendo haver escala de 
revezamento para trabalho no período noturno, aos sábados, domingos e feriados, de acordo com as 
peculiaridades da função.
2.3 REMUNERAÇÃO: Referência R 14A — R$ 1.770,43 (um mil, setecentos e setenta reais e quarenta 
e	três	centavos).	O	valor	mencionado	refere-se	a	Março	de	2014,	além	do	beneficio	de	vale-alimentação	
mensal no valor de R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais). 
2.4 ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo
2.4.1 PRÉ-REQUISITO: Possuir Carteira Nacional de Habilitação nas categorias AB (motos e automóveis) 
ou superior (categorias AC, AD ou AE).

2.5 DO REGIME DE TRABALHO: O regime de trabalho será o da Consolidação das Leis do Trabalho
2.6 VAGAS: 01 (uma)
2.7 ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Fiscalizar o trânsito no município de Bauru, dentro de suas competências, 
orientando motoristas, pedestres e ciclistas; executar as interdições e desvios do sistema viário; observar, 
acompanhar	 e	fiscalizar	 as	 condições	de	 circulação	da	malha	viária,	 detectando	os	pontos	 críticos	 e	de	
congestionamento,	desobstruindo,	canalizando,	desviando	ou	intervindo	no	fluxo	de	veículos,	utilizando	
a	 sinalização	 adequada;	 fiscalizar	 o	 uso	 correto	 das	 vagas	 de	 estacionamento	 regulamentado;	 elaborar	
autuações	 nas	 infrações	 de	 trânsito	 de	 competência	 municipal,	 de	 forma	 escrita	 ou	 eletrônica;	 prestar	
informações e esclarecimentos aos usuários sempre que necessário ou solicitado; operar equipamentos 
de	comunicação,	como	Rádio	HT,	celular	e	outros;	conduzir	veículos	destinados	à	fiscalização	e	operação	
do	trânsito;	operar	equipamento	de	fiscalização	de	velocidade	(radar	estático);	participar	das	campanhas	
educativas de trânsito, realizando bloqueios, quando necessário. 
2.8	COMPETÊNCIAS	PESSOAIS	DO	CARGO:	Demonstrar	sensatez	e	flexibilidade,	evidenciar	iniciativa,	
demonstrar discernimento, desenvolver percepção para análise visual de pessoas e situações, manter-se 
disciplinado,	ter	equilíbrio	psicológico,	demonstrar	polidez,	evidenciar	postura	profissional,	trabalhar	em	
equipe,	 ter	discrição,	desenvolver	condições	 físicas,	manter-se	atualizado	profissionalmente,	demonstrar	
segurança, cultivar criatividade.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
3.1.1 TAXA DE INSCRIÇÃO: A título de ressarcimento de despesas com materiais e serviços, da Internet 
e bancárias, a taxa de inscrição será de R$ 35,00 (trinta e cinco reais).
3.1.2 Será admitida somente a inscrição via Internet, no	 endereço	 eletrônico,	 www.emdurb.com.br, 
solicitada no período das 08h00 do dia 14 de julho de 2014 às 16h00 do dia 18 de julho de 2014, 
observado	o	horário	oficial	de	Brasília/DF.
3.1.3 Para	 inscrever-se	 o	 candidato	 deverá	 acessar	 o	 endereço	 eletrônico	www.emdurb.com.br, durante 
o período e horário determinados no subitem 3.1.2, e após ler e aceitar as condições estabelecidas neste 
Edital, preencher o Formulário de Inscrição e transmitir os dados pela Internet.
3.1.4	Após	a	efetiva	transmissão	dos	dados	pessoais	pela	Internet,	o	candidato	ficará	impossibilitado	de	
realizar	qualquer	tipo	de	alteração	em	sua	ficha	de	inscrição.	
3.1.5	As	alterações	da	ficha	de	inscrição	que	se	fizerem	necessárias,	deverão	ser	solicitadas	pelo	mesmo	
pessoalmente, ou por meio de procuração, mediante a entrega do respectivo mandato (modelo sugerido no 
Anexo I deste Edital), com o reconhecimento em cartório da assinatura do candidato e do procurador, bem 
como a apresentação de documento de identidade do procurador, sendo que, para cada candidato, deverá ser 
apresentada	uma	procuração,	que	ficará	retida	no	Setor	de	Atendimento	da	EMDURB,	localizado	à	Praça	
João Paulo II, s/nº, Jd. Santana, piso térreo do Terminal Rodoviário, no período das 08h30 do dia 14 de 
julho 2014 às 16h30min do dia 18 de julho de 2014.
3.1.6 Será de responsabilidade do candidato a impressão do boleto bancário, bem como efetuar o pagamento 
da taxa de inscrição até a data limite para o encerramento das inscrições previsto no subitem 3.1.2.
3.1.7 O candidato que realizar a inscrição somente poderá efetuar o pagamento do valor por boleto 
bancário.	Não	será	aceito	pagamento	da	taxa	de	inscrição	por	depósito	em	caixa	eletrônico,	pelos	Correios,	
fac-símile,	transferência	eletrônica,	DOC,	ordem	de	pagamento	ou	depósito	comum	em	conta	corrente,	ou	
por	qualquer	outro	meio	que	não	o	especificado	neste	Edital.
3.1.8 A EMDURB não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem 
técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamentos das linhas, etc.
3.1.9 O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará no cancelamento 
da	inscrição	do	candidato,	verificada	a	irregularidade,	a	qualquer	tempo,	descabendo	qualquer	recurso.
3.1.10 Ao	inscrever-se,	o	candidato	estará	declarando	em	ficha	de	inscrição,	sob	pena	de	responsabilidade	
civil e criminal, satisfazer as seguintes condições:
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português a quem foi concedido igualdade nas 
condições previstas no artigo 12, inciso II, §1º da Constituição Federal de 1988 e demais disposições de 
lei;
b) Estar no gozo dos seus Direitos Políticos e Civis;
c) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
d) Gozar de boa saúde física e mental;
e) Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
f) Quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações do Serviço Militar;
g) Não registrar antecedentes criminais, com sentença penal condenatória transitada em julgado que impeça 
legalmente o exercício de função pública;
h) Não ter sido demitido por justa causa ou exonerado “a bem do serviço público”, mediante decisão 
transitada em julgado em qualquer esfera governamental, nos últimos 5 (cinco) anos;
i) Estar ciente e de acordo com as exigências estabelecidas pelo presente Edital;
j) Não apresentar protocolos em substituição aos documentos exigidos neste Edital.
3.1.11 São de exclusiva responsabilidade do candidato, sob as penas da lei, as informações fornecidas 
no	ato	da	 inscrição,	que	 serão	verificadas	por	ocasião	da	 comprovação	dos	 requisitos	 e	 contratação,	 se	
aprovado, sendo que a não apresentação implicará na anulação de todos os atos praticados pelo candidato.
3.1.12 Qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, que não atenda a todas as condições estabelecidas 
neste	edital,	verificada	em	qualquer	etapa	do	presente	processo	seletivo	ou	após	a	contratação,	implicará	
na	eliminação	automática	do	candidato	ou	demais	providências	que	se	fizerem	necessárias,	sem	prejuízo	
das cominações legais.
3.1.13 A EMDURB não promoverá a restituição integral ou parcial do valor correspondente à taxa de 
inscrição.
3.1.14 A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Processo Seletivo não se realizar, ocasião 
em que a responsabilidade pela devolução recairá sobre a EMDURB.
3.1.15	A	 relação	 de	 candidatos	 que	 tiverem	 a	 inscrição	 indeferida	 será	 publicada	 no	Diário	Oficial	 do	
Município	e	divulgada	no	endereço	eletrônico	www.emdurb.com.br, com data prevista para o dia 22 de 
julho de 2014.
3.2 SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO: Ficam isentos do pagamento da taxa de 
inscrição, os candidatos que comprovarem com documentação, a doação de sangue realizada a partir do 
mês de Janeiro de 2014.
3.2.1 O	requerimento	de	solicitação	da	isenção	da	taxa	de	inscrição	estará	disponível	na	ficha	do	Formulário	
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de Inscrição durante o período de inscrição, conforme previsto no subitem 3.1.2.
3.2.2 O candidato que optar pela solicitação da isenção da taxa de inscrição, deverá preencher total e 
corretamente o requerimento constante do Formulário de Inscrição, e ao transmitir os dados pela Internet 
receberá uma mensagem informando que o requerimento foi enviado com sucesso. Em seguida, o candidato 
deverá atender as demais etapas previstas no subitem 3.2.3. Não haverá impressão de boleto bancário para 
essa opção.
3.2.3 O candidato que optou pela solicitação de isenção da taxa de inscrição após o envio dos dados pela 
Internet, deverá:
a) Comparecer no Setor de Atendimento da EMDURB, localizado à Praça João Paulo II, s/nº, Jd. Santana, 
piso térreo do Terminal Rodoviário, no período das 08h30 do dia 14 de julho 2014 às 16h30min do dia 18 
de julho de 2014,	a	fim	de	protocolizar	o comprovante da condição de doador de sangue, nas condições 
previstas	nos	subitens	3.2	e	3.2.4,	que	ficará	acostado	ao	processo	para	análise	da	Comissão	Examinadora.
b) O pedido deverá ser endereçado à Comissão Examinadora do Processo Seletivo nº 01/2014 – 
EMDURB, com a cópia da inscrição gerada pela Internet, contendo o número de inscrição obtido.
3.2.4	Serão	aceitos	os	seguintes	documentos	para	fins	de	concessão	da	isenção	do	pagamento	da	taxa	de	
inscrição: Declaração firmada em papel timbrado do hospital (via original ou cópia autenticada em 
cartório da mesma) ou cópia autenticada em cartório da carteira de doador de sangue, que devem 
conter o nome completo e o número de identidade do doador, a data da doação, com assinatura, número do 
documento e carimbo do funcionário ou departamento responsável. 
3.2.5 Será permitido que o protocolo do comprovante de doação de sangue seja realizado por procuração, 
mediante a entrega do respectivo mandato (modelo sugerido no Anexo I deste Edital), com o reconhecimento 
em cartório da assinatura do candidato e do procurador, acompanhado do respectivo comprovante de 
doação de sangue, bem como a apresentação de documento de identidade do procurador, sendo que, para 
cada	candidato,	deverá	ser	apresentada	uma	procuração,	que	ficará	retida.
3.2.6 O candidato que deixar de comprovar a condição de doador no prazo estipulado, terá sua inscrição 
automaticamente excluída do processo seletivo e não poderá interpor recurso em face desta situação.

4. DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
4.1 Aos portadores de necessidades especiais, em obediência ao disposto no inciso VIII do artigo 37, 
da Constituição Federal, § 2º do art. 5º da Lei 8.112/1990, bem como do Decreto Federal nº 3.298, de 
20/12/1999, publicado no DOU de 21/12/1999, Seção 1, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 
02/12/2004, publicado na Seção 1 do DOU do dia 03/12/2004 serão reservadas 5% (cinco por cento) das 
vagas previstas para o cargo, ou as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade deste processo 
seletivo,	nos	casos	em	que	houver	compatibilidade	entre	a	deficiência	de	que	são	portadoras	e	a	função	a	
ser exercida.
4.2 Os candidatos portadores de necessidades especiais participarão do processo seletivo em igualdade de 
condições com os demais candidatos no que se refere a conteúdo, avaliação, duração e horário de realização 
das provas.
4.3	O	candidato	que	não	declarar	ser	portador	de	deficiência	no	ato	da	inscrição,	assim	não	será	considerado	
e, portanto, não poderá interpor recurso em face desta situação.
4.4 O candidato que declarar ser portador de necessidades especiais deverá apresentar requerimento 
protocolizado no Setor de Atendimento da EMDURB, localizado no Piso Térreo do Terminal Rodoviário – 
Praça João Paulo II, s/nº, Jardim Santana, das 08h30 do dia 14 de julho de 2014 às 16h30min do dia 18 de 
julho de 2014,	anexando	atestado	médico	com	parecer	emitido	por	especialista	da	área	de	sua	deficiência,	
com	expressa	referência	à	Classificação	Internacional	de	Doença	–	CID.
4.5	As	solicitações	de	inscrição	na	condição	de	portador	de	deficiência	serão	concedidas,	após	análise,	se	
em conformidade com o Decreto nº 5.296/14 em seu Art. 5 § 1.
4.6 Se a pessoa portadora de deficiência necessitar de tratamento diferenciado para participar do 
processo seletivo, deverá requerê-lo na oportunidade da inscrição, através de requerimento protocolizado 
no Setor de Atendimento da EMDURB, localizado no Piso Térreo do Terminal Rodoviário – Praça João 
Paulo II, s/nº, Jardim Santana, das 08h30 do dia 14 de julho de 2014 às 16h30min do dia 18 de julho 
de 2014,	anexando	atestado	médico	com	parecer	emitido	por	especialista	da	área	de	sua	deficiência,	com	
expressa	 referência	 à	Classificação	 Internacional	 de	Doença	 –	CID	 e	 indicando	 as	 condições	 especiais	
de que necessita, sendo que a falta desta requisição, seja qual for o motivo alegado, poderá ocasionar a 
impossibilidade do candidato portador da necessidade especial realizar o processo seletivo.
4.7 Será permitido que as solicitações constantes das cláusulas 4.4 e 4.6 sejam, realizadas por procuração, 
mediante a entrega do respectivo mandato (modelo sugerido no Anexo I deste Edital), com o reconhecimento 
em cartório da assinatura do candidato e do procurador, acompanhado de atestado médico conforme o 
disposto nos itens 4.4 e 4.6, bem como a apresentação de documento de identidade do procurador, sendo 
que,	para	cada	candidato,	deverá	ser	apresentada	uma	procuração	por	situação,	que	ficará	retida.
4.8	Não	serão	considerados	como	deficiência	os	distúrbios	passíveis	de	correção.
4.9 Não ocorrendo a aprovação de candidatos portadores de necessidades especiais para preenchimento da 
vaga prevista, esta será preenchida pelo próximo candidato aprovado na lista geral.
4.10 Na hipótese do exame médico admissional, obrigatoriamente realizado pela EMDURB, atestar a 
incompatibilidade da limitação com as atribuições do cargo, o candidato será automaticamente eliminado 
do	processo	seletivo,	sendo	convocado	o	candidato	seguinte	na	lista	de	classificação	especial	ou	em	caso	
de inexistência da lista geral.
4.11	Após	a	admissão	do	candidato,	a	deficiência	não	poderá	ser	arguida	para	 justificar	a	concessão	de	
aposentadoria e/ou readaptação do cargo.
4.12 A relação de candidatos portadores de necessidades especiais que tiverem a inscrição indeferida nesta 
condição,	será	publicada	no	Diário	Oficial	do	Município	e	divulgada	no	endereço	eletrônico	www.emdurb.
com.br, com data prevista para o dia 22 de julho de 2014, sendo o candidato remetido à lista geral de 
classificação.

5. DAS PROVAS
5.1 O Processo Seletivo para provimento da vaga do emprego público de “AGENTE DE FISCALIZAÇÃO 
DE TRÂNSITO”, consistirá de quatro fases: 1ª Fase: Prova Objetiva, de caráter eliminatório e 
classificatório,	visando	avaliar	o	grau	de	conhecimento	teórico	do	candidato	necessário	ao	desempenho	do	
cargo. 2ª Fase: Prova de Aptidão Física, de caráter unicamente habilitatório (APTO ou INAPTO), será 
realizada	por	profissionais	com	habilitação	em	Educação	Física,	e	visa	avaliar	a	capacidade	do	candidato	
para suportar, física e organicamente as exigências para desempenhar as tarefas típicas da categoria 
funcional. 3ª Fase: Prova de Direção Veicular, de caráter unicamente habilitatório (APTO ou INAPTO), 
será	 realizada	 por	 profissionais	 habilitados,	 e	 visa	 aferir	 a	 experiência,	 a	 adequação	 de	 atitudes	 e	 as	

habilidades	dos	candidatos	na	condução	de	veículos	destinados	à	operação	dos	serviços	da	fiscalização	de	
trânsito. 4ª Fase: Teste de Avaliação Psicológica, de caráter unicamente habilitatório (APTO ou INAPTO), 
será	realizado	por	profissionais	com	habilitação	em	Psicologia	e	consistirá	na	aplicação	de	instrumentos	e	
técnicas	psicológicas	voltados	à	verificação	de	prognóstico	do	desempenho	das	atividades	relativas	ao	cargo	
pretendido, em conformidade com a Resolução do Conselho Federal de Psicologia n° 01/02 (Regulamenta 
a Avaliação Psicológica em Concurso Público e processos seletivos da mesma natureza), observada a 
disciplina de testes aprovada pela Resolução do Conselho Federal de Psicologia 25/01. 
5.1.1 A Comissão Examinadora de cada fase do presente Processo Seletivo é designada através da Portaria 
da Presidência da EMDURB. 
5.1.2 As convocações para a aplicação das quatro fases, constando a lista dos candidatos aptos, data, horário 
e	local	de	aplicação,	bem	como	demais	orientações,	serão	publicadas	no	Diário	Oficial	de	Bauru	e	divulgadas	
no	endereço	eletrônico	www.emdurb.com.br,	de	acordo	com	o	previsto	no	Anexo	 II	–	Cronograma.	As	
datas	contidas	no	Anexo	II	poderão	sofrer	alterações,	que	serão	devidamente	divulgadas	no	Diário	Oficial	
do	Município	e	no	endereço	eletrônico	www.emdurb.com.br.
5.1.3 Não haverá segunda chamada ou repetição das provas, exceto nos casos em que a Comissão 
Examinadora concluir pela ocorrência de fatores de ordem técnica não provocada pelos candidatos e que 
tenham prejudicado o desempenho, oportunidade que será concedida a todos os candidatos, igualitariamente.
5.1.4 Os candidatos convocados que não comparecerem a qualquer uma das quatro fases previstas (Prova 
Objetiva, Prova de Aptidão Física, Prova de Direção Veicular e Teste de Avaliação Psicológica), estarão 
automaticamente	eliminados	do	processo	seletivo	e	não	 terão	classificação	alguma,	não	podendo	alegar	
desconhecimento	acerca	da	data,	local	e	horário	de	realização	da	prova	como	justificativa	de	sua	ausência.
5.1.5 Após o horário determinado para o fechamento dos portões dos locais de aplicação das quatro fases 
não	 será	permitida	 a	 entrada	de	qualquer	 candidato,	 sob	hipótese	 alguma,	ficando	os	 retardatários	 e	 os	
ausentes	automaticamente	desclassificados	do	concurso.
5.1.6 Ao candidato só será permitida a realização das provas nos respectivos locais, datas e horários 
determinados nas convocações descritas no item 5.1.2.
5.1.7	Na	hipótese	de	não	constar	o	nome	do	candidato	classificado,	conforme	a	presente	publicação,	nas	
listagens	oficiais	no	local	de	provas,	a	EMDURB	procederá	a	inclusão	após	conferência	da	convocação	
editalícia.
5.1.8 Não será admitido, em hipótese alguma, o ingresso de terceiros não interessados ou pessoas que não 
realizarão as provas no local de aplicação das mesmas.
5.1.9 Durante a execução de qualquer uma das quatro fases previstas não será tolerada a comunicação com 
outro	candidato,	nem	permitidas:	consultas	bibliográficas	de	qualquer	espécie,	utilização	de	livros,	notas	
e impressos, etc. É expressamente proibida a utilização bonés, chapéus, toucas e similares e de agendas 
eletrônicas	 ou	 similares,	 telefones	 celulares,	 tablets, calculadoras, BIP’s, relógios digitais ou qualquer 
aparelho	eletrônico	ou	material	que	não	seja	o	estritamente	necessário	para	a	 realização	das	provas.	Os	
aparelhos “celulares” deverão ser desligados.
5.1.10 Reserva-se à Comissão Examinadora do Processo Seletivo nº 01/2014 e aos Fiscais, o direito de 
excluir do processo seletivo o candidato cujo comportamento se enquadre em uma das hipóteses da cláusula 
5.1.11, tomando as medidas saneadoras necessárias.
5.1.11	Será	desclassificado	o	candidato	que:
a) não estiver presente na sala ou local da prova e no horário determinado para o início;
b) for surpreendido, durante a execução da prova, em comunicação com outro candidato, utilizando-se de 
material não autorizado ou praticando qualquer modalidade de fraude;
c) ausentar-se do recinto, exceto, se momentaneamente, em casos especiais e sempre na companhia do 
fiscal	acompanhante.
d)	não	apresentar	documento	de	identificação,	conforme	estabelecido	neste	Edital.
e) portar arma, ainda que possua o respectivo porte, na sala de prova;
f) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia em relação a qualquer dos 
examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes;
5.1.12 As condições de saúde dos candidatos nos dias de aplicação de qualquer uma das quatro fases serão 
de suas inteiras responsabilidades, sendo recomendado aos mesmos que durmam bem na noite anterior ao 
dia de aplicação das fases, alimentem-se adequadamente e não ingiram nenhum tipo de substância química 
ou	alcoólica,	a	fim	de	estar	em	boas	condições	para	a	realização	das	referidas	fases.
5.1.13	 Os	 casos	 de	 alteração	 psicológica	 e/ou	 fisiológica	 temporários	 (estados	 menstruais,	 gravidez,	
indisposições, cãimbras, contusões, luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a realização de qualquer 
uma das quatro etapas ou diminuam a capacidade dos candidatos não serão levados em consideração, não 
sendo concedido qualquer tratamento diferenciado, nem segunda chamada.
5.1.14 Caso haja necessidade do candidato se ausentar do local de prova para atendimento médico ou 
hospitalar, o mesmo não poderá retornar, sendo eliminado do Processo Seletivo.
5.1.15 A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante o período de realização de qualquer uma 
das quatro fases deverá manifestar-se antecipadamente e, no dia e horário da aplicação da prova levar um(a) 
acompanhante,	maior	de	idade,	que	ficará	em	sala	reservada	para	essa	finalidade	e	que	será	responsável	
pela guarda da criança. A candidata nesta condição que não levar acompanhante, não realizará a prova. Não 
haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
5.1.16 A EMDURB não se responsabiliza por eventuais gastos e dispêndios realizados pelos candidatos no 
decorrer do Processo Seletivo, sendo os mesmos, de responsabilidade única do candidato. 
5.2 DA 1ª FASE – PROVA OBJETIVA
5.2.1	De	caráter	eliminatório	e	classificatório.	Consistirá	em	60	(sessenta)	questões	objetivas	de	múltipla	
escolha, com cinco alternativas cada, com apenas uma resposta correta e que valerá 1 (um) ponto cada. 
As questões versarão sobre os programas contidos no Anexo III, deste Edital e buscarão avaliar o grau 
de conhecimento do candidato para o desempenho do cargo, sendo 30 (trinta) questões de Legislação e 
Noções de Direito; 10 (dez) questões sobre Língua Portuguesa e 10 (dez) questões de Matemática e 10 (dez) 
questões sobre Conhecimentos Gerais e Atualidades (a partir de Janeiro de 2014).
5.2.2 A aplicação da 1ª fase - Prova Objetiva está prevista para o dia 10 de agosto de 2014, no período da 
manhã. A convocação dos candidatos com inscrições deferidas será realizada de acordo com o disposto no 
item 5.1.2.
5.2.3 Os candidatos deverão comparecer ao local da prova com uma hora de antecedência, munidos de 
caneta azul ou preta, lápis e borracha, documento original de identidade, com foto, ou Carteira de Trabalho 
e Previdência Social, ou ainda Carteira Nacional de Habilitação, em estado de conservação que permita 
sua	identificação	e	o	comprovante	de	inscrição	(boleto	com	comprovante	de	pagamento	ou	protocolo	do	
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requerimento de isenção de taxa), sem os quais, os candidatos não poderão realizar a prova.
5.2.4	Não	serão	aceitos	protocolos	ou	cópias	reprográficas,	mesmo	que	autenticadas.
5.2.5 A Prova Objetiva terá a duração de 4 (quatro) horas.
5.2.6 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 
rasura, ainda que legível.
5.2.7 O preenchimento do Cartão de Respostas, que será o único documento válido para a correção 
da prova, será de inteira responsabilidade do candidato que deverá proceder em conformidade com as 
instruções	específicas	na	capa	do	Caderno	de	Questões.	Em	hipótese	alguma	haverá	substituição	do	Cartão	
de Respostas por erro do candidato, exceto nos casos em que a Comissão Examinadora concluir pela 
ocorrência de fatores de ordem técnica que possam prejudicar a sua avaliação.
5.2.8 O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação da prova após 2 (duas) horas do horário do seu 
início, devendo entregar obrigatoriamente ao Fiscal da Sala o Caderno de Questões e o Cartão de Respostas.
5.2.9 Ao término da prova será sugerido que os três últimos candidatos deixem a sala em conjunto.
5.2.10 Não serão fornecidos exemplares do Caderno de Questões ao candidato ou a instituições públicas ou 
privadas, mesmo após o encerramento do concurso.
5.2.11	Será	desclassificado	o	candidato	que:
a) apresentar algum dos comportamentos descritos no item 5.1.11; 
b)	não	devolver	ao	fiscal	o	Caderno	de	Questões,	o	Cartão	de	Respostas	ou	qualquer	outro	material	de	
aplicação das provas;
c) não cumprir as instruções contidas no Caderno de Questões e no Cartão de Respostas;
d) não obtiver nota igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) de acertos sobre a totalidade da prova 
aplicada, ou seja, 30 (trinta) pontos.
5.2.12 Em caso de anulação de questões ou de alteração das respostas divulgadas, os Cartões de Respostas 
serão	corrigidos	de	acordo	com	o	Gabarito	Oficial	definitivo,	a	ser	republicado	após	análise	de	recursos.
5.2.13 Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos que 
realizaram a prova, independentemente de interposição de recurso.
5.2.14	O	Gabarito	Oficial	da	Prova	Objetiva	tem	publicação	prevista	para	o	dia	12	de	agosto	de	2014	no	
Diário	Oficial	do	Município	e	no	endereço	eletrônico	www.emdurb.com.br.	O	Caderno	de	Questões	tem	
divulgação	prevista	para	o	dia	12	de	agosto	de	2014,	no	endereço	eletrônico	www.emdurb.com.br.
5.3 DA 2ª FASE – PROVA DE APTIDÃO FÍSICA
5.3.1	A	Prova	 Prática	 de	Aptidão	 Física	 será	 realizada	 por	 profissionais	 com	 habilitação	 em	Educação	
Física, e será composta por uma bateria de testes de aptidão física geral, que visam determinar o nível de 
compatibilidade	da	aptidão	 física	do	candidato	com	as	exigências	do	perfil	do	cargo	de	“AGENTE	DE	
FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO”, através dos exercícios constantes do ANEXO IV deste Edital.
5.3.2 Para realização da 2ª fase – Prova de Aptidão Física, serão convocados somente os candidatos 
aprovados na 1ª fase – Prova Objetiva com nota igual ou superior a 30 (trinta) pontos, ou seja, 50% de 
aproveitamento mínimo.
5.3.3 A aplicação da 2ª fase - Prova Aptidão Física está prevista para o dia 31 de agosto de 2014, podendo 
ser realizada nos períodos da manhã e/ou tarde. A convocação dos candidatos aprovados na 1ª fase – Prova 
Objetiva será realizada de acordo com o disposto no item 5.1.2. 
5.3.4 Para a realização desta prova os candidatos deverão apresentar o documento original de identidade 
e atestado médico emitido, no máximo, com 15 (quinze) dias de antecedência da data da prova e que 
certifique que o candidato está apto à realização de esforço físico, conforme previsto neste edital.
5.3.5 O atestado médico deverá conter a data de emissão, bem como carimbo com o nome do médico e o 
número de inscrição no CRM, legível.
5.3.6 O candidato que não apresentar o atestado médico de acordo com as informações constantes nos 
subitens itens 5.3.4 e 5.3.5 não poderá prestar a referida avaliação e será automaticamente eliminado do 
processo seletivo.
5.3.7 O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova de aptidão física com antecedência 
mínima de 30 minutos do horário marcado para a realização da prova com roupa apropriada para a prática 
desportiva, (calção e camiseta ou agasalhos, e calçando tênis com meias).
5.3.8 O aquecimento e preparação para a prova serão de responsabilidade do próprio candidato, não 
podendo interferir no andamento do processo seletivo.
5.3.9	Será	aferida	a	Pressão	Arterial,	por	profissional	capacitado	e	indicado	pela	Comissão	Examinadora,	
de todos os candidatos presentes, antes do início da Prova de Aptidão Física. 
5.3.10 O candidato será considerado APTO quando realizar todos os testes nos tempos e repetições exigidas 
para cada um deles, conforme disposto no Anexo IV deste Edital. A não realização de qualquer um dos 
testes ocorrerá na eliminação do processo seletivo.
5.3.11 Os testes poderão ser aplicados em ordem diversa da descrita no Anexo IV.
5.3.12	Será	desclassificado	o	candidato	que:
a) apresentar algum dos comportamentos descritos no item 5.1.11; 
b) for considerado INAPTO em algum dos exercícios propostos, por não realizá-los adequadamente e/ou 
por não completar o número de repetições dentro do tempo determinado.
5.2.13 A relação de candidatos considerados APTOS na 2ª fase – Prova de Aptidão Física tem publicação 
prevista	para	o	dia	02	de	setembro	de	2014	no	Diário	Oficial	do	Município	e	no	endereço	eletrônico	www.
emdurb.com.br.
5.4 DA 3ª FASE – PROVA DE DIREÇÃO VEICULAR
5.4.1 A Prova Prática de Direção Veicular, de caráter unicamente habilitatório (APTO OU INAPTO), será 
realizada	por	profissionais	habilitados,	e	tem	por	objetivo	aferir	habilidades	dos	candidatos	na	condução	
dos	veículos	destinados	à	operação	dos	serviços	de	fiscalização	de	trânsito,	conforme	as	exigências	do	perfil	
do cargo de “AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO”.
5.4.2 Para realização da 3ª fase – Prova de Direção Veicular, serão convocados somente os candidatos 
considerados aptos na 2ª fase – Prova de Aptidão Física.

5.4.3 A aplicação da 3ª fase - Prova Direção Veicular está prevista para o dia 14 de setembro de 2014, 
podendo ser realizada nos períodos da manhã e/ou tarde. A convocação dos candidatos considerados aptos 
na 2ª fase – Prova de Aptidão Física será realizada de acordo com o disposto no item 5.1.2.
5.4.4 Por ocasião desta avaliação o candidato deverá comparecer ao local designado, no dia e horário 
previamente	 estabelecido,	 com	 pelo	 menos	 30	 (trinta)	 minutos	 antes	 do	 horário	 fixado,	 portando a 
Carteira Nacional de Habilitação – CNH original, dentro do prazo de validade, e nas categorias 
exigidas no item 2.4.1 deste edital em perfeitas condições, não sendo aceitos declarações, protocolos ou 
cópias	reprográficas,	mesmo	que	autenticadas.
5.4.5 Não será permitida a realização da prova sem a apresentação dos documentos exigidos.
5.4.6 Para a Prova de Direção Veicular serão utilizados veículos automotores do tipo motocicleta modelo 
Honda Biz 125 cc (ou motocicleta similar às utilizadas nos exames para obtenção da CNH categoria A) e 
automóvel.
5.4.7 Avaliação de Condução de Motocicleta: de caráter meramente eliminatório, esta etapa será realizada 
em circuito interno demarcado, podendo ser avaliado equilíbrio, paradas, prancha, cones e oito. Não haverá 
limite de tempo para realização da prova. Serão consideradas faltas eliminatórias, graves, médias e leves, 
sendo eliminado o candidato que cometer uma falta eliminatória ou tiver pontuação acima de 5 (cinco) 
pontos, conforme descrito no Anexo V deste Edital. O candidato que não atingir a pontuação necessária ou 
que for eliminado nesta etapa, não poderá realizar a etapa seguinte. Esta etapa consistirá na avaliação do 
candidato de acordo com as regras dispostas no CTB – Código de Trânsito Brasileiro.
5.4.8 Avaliação de Condução de Automóvel: de caráter meramente eliminatório, esta etapa consistirá na 
realização de baliza em área devidamente demarcada e na realização de percurso nas vias de tráfego 
existentes nas imediações do local onde a prova será realizada. A baliza deverá ser realizada no tempo 
máximo de 5 (cinco) minutos, sendo eliminado o candidato que não conseguir realizá-la no tempo 
mencionado ou derrubar os obstáculos destinados a demarcação da área de estacionamento. Os candidatos 
aprovados na baliza estarão automaticamente habilitados para dar prosseguimento na avaliação que 
consistirá na realização de percurso. O percurso deverá ser realizado no tempo máximo de 20 (vinte) 
minutos. Serão consideradas faltas eliminatórias, graves, médias e leves, sendo eliminado o candidato que 
cometer uma falta eliminatória ou tiver pontuação acima de 5 (cinco) pontos, conforme descrito no Anexo 
V deste Edital. Esta etapa consistirá na avaliação do candidato de acordo com as regras dispostas no CTB 
– Código de Trânsito Brasileiro. 
5.4.9	Será	desclassificado	o	candidato	que:
a) apresentar algum dos comportamentos descritos no item 5.1.11; 
b) demonstrar falta de conhecimento e habilidade na condução dos veículos destinados ao exame prático, 
descritos no item 5.4.6 e Anexo V deste Edital;
c) Não atingir a pontuação mínima exigida nas etapas de avaliação, cometendo as faltas descritas no Anexo 
V deste Edital.
5.4.10 A relação de candidatos considerados APTOS na 3ª fase – Prova de Direção Veicular tem publicação 
prevista	para	o	dia	16	de	setembro	de	2014	no	Diário	Oficial	do	Município	e	no	endereço	eletrônico	www.
emdurb.com.br.
5.5 DA 4ª FASE – TESTE DE APTIDÃO PSICOLÓGICA 
5.5.1 O Teste de Aptidão Psicológica, de caráter unicamente habilitatório (APTO OU INAPTO), será 
realizado	por	profissionais	habilitados	e	consistirá	na	aplicação	de	 instrumentos	e	 técnicas	psicológicas	
voltados	 à	 verificação	 de	 prognóstico	 do	 desempenho	 das	 atividades	 relativas	 ao	 cargo	 de	 “AGENTE	
DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO”, em conformidade com a Resolução do Conselho Federal de 
Psicologia n° 01/02 (Regulamenta a Avaliação Psicológica em Concurso Público e processos seletivos 
da mesma natureza), observada a disciplina de testes aprovada pela Resolução do Conselho Federal de 
Psicologia 25/01.
5.5.2 Para realização da 4ª fase – Teste de Aptidão Psicológica serão convocados somente os candidatos 
considerados aptos na 3ª fase – Prova de Direção Veicular.
5.5.3 A aplicação da 4ª fase – Teste de Aptidão Psicológica está prevista para o dia 12 de outubro de 2014, 
podendo ser realizada nos períodos da manhã e/ou tarde. A convocação dos candidatos considerados aptos 
na 3ª fase – Prova de Direção Veicular será realizada de acordo com o disposto no item 5.1.2.
5.5.4 Por ocasião desta avaliação o candidato deverá comparecer ao local designado, no dia e horário 
previamente	 estabelecido,	 com	 pelo	 menos	 30	 (trinta)	 minutos	 antes	 do	 horário	 fixado,	 portando o 
documento original de identidade e munidos de caneta azul e lápis preto nº 2.
5.5.5 Os documentos deverão estar em perfeitas condições, não sendo aceitos protocolos ou cópias 
reprográficas,	mesmo	que	autenticadas.	Não	será	permitida	a	realização	do	teste	sem	a	apresentação	dos	
documentos exigidos.
5.5.6 Não será permitida a saída de candidato do local de realização das provas antes de realizados todos 
os testes.
5.5.7	A	avaliação	psicológica	para	fins	de	seleção	de	candidatos	é	um	processo,	realizado	mediante	o	emprego	
de	um	conjunto	de	procedimentos	objetivos	e	científicos,	que	permite	identificar	aspectos	psicológicos	do	
candidato	para	fins	de	prognóstico	do	desempenho	das	atividades	relativas	ao	cargo	pretendido.
5.5.8	Será	considerado	APTO	o	candidato	que	possuir	perfil	psicológico	condizente	com	as	habilidades	
necessárias para o desempenho das funções de Agente de Fiscalização de Trânsito, conforme descrito no 
Anexo VI deste Edital.
5.5.9	Será	desclassificado	o	candidato	que:
a) apresentar algum dos comportamentos descritos no item 5.1.11; 
b)	for	considerado	INAPTO,	por	não	possuir	perfil	psicológico	condizente	com	as	habilidades	necessárias	
para o desempenho das funções de Agente de Fiscalização de Trânsito.
5.5.10 A relação de candidatos considerados APTOS na 4ª fase – Teste de Aptidão Psicológica tem 
publicação	prevista	para	o	dia	22	de	novembro	de	2014	no	Diário	Oficial	do	Município	e	no	endereço	
eletrônico	www.emdurb.com.br.
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6. DO RESULTADO
6.1	A	nota	final	 será	composta	pelo	 resultado	da	nota	da	1ª	 fase	–	Prova	Objetiva	e	pela	aprovação	do	
candidato (APTO) nas demais fases.
6.2	Os	 candidatos	 serão	 classificados	 em	 ordem	decrescente	 de	 nota	 final	 e	 as	 nomeações	 serão	 feitas	
obedecendo-se	rigorosamente	à	ordem	de	classificação	e	as	necessidades	da	Administração	Pública.
6.3 Em caso de igualdade do resultado da prova objetiva serão aplicados, sucessivamente, os seguintes 
critérios de desempate ao candidato:
a) com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme disposto no artigo 27, § único, da Lei nº 
10.741/03 – Estatuto do Idoso.
b) que obtiver maior pontuação nas questões que versem sobre Legislação e Noções de Direito; 
c) que obtiver maior pontuação nas questões que versem sobre Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões que versem sobre e Matemática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões que versem sobre Conhecimentos Gerais e Atualidades.
f) Maior idade entre aqueles com idade inferior a 60 anos.
6.4 Em ainda persistindo o empate do resultado da prova objetiva após aplicação dos critérios constantes da 
cláusula 6.3 poderá haver sorteio na presença dos candidatos envolvidos.
6.5	O	resultado	final	do	processo	seletivo	tem	publicação	prevista	para	o	dia	11	de	dezembro	de	2014	no	
Diário	Oficial	do	Município	e	no	endereço	eletrônico	www.emdurb.com.br.

7. DOS RECURSOS
7.1 Será admitido recurso quanto ao indeferimento das inscrições, ao gabarito da Prova Objetiva, ao 
resultado	das	Provas	 de	Aptidão	Física,	Direção	Veicular	 e	Teste	Psicológico	 e	 à	 classificação	final	 do	
Processo Seletivo.
7.2 Os recursos deverão ser interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir do dia seguinte às datas 
das publicações realizadas, consoante ao item 7.1.
7.3 O recurso devidamente fundamentado deverá ser dirigido à COMISSÃO EXAMINADORA 
PROCESSO SELETIVO nº 01/2014 e protocolizado no Setor de Atendimento da EMDURB – Empresa 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru, Praça João Paulo II s/nº, Jardim Santana, piso 
térreo - Terminal Rodoviário, no horário das 08h30 às 16h30.
7.4 Será permitido que o protocolo do recurso seja realizado por procuração, mediante a entrega do respectivo 
mandato (modelo sugerido no Anexo I deste Edital), com o reconhecimento em cartório da assinatura do 
candidato e do procurador, bem como a apresentação de documento de identidade do procurador, sendo 
que,	para	cada	candidato,	deverá	ser	apresentada	uma	procuração,	que	ficará	retida.
7.5 Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo. O recurso interposto fora do prazo não 
será aceito, sendo considerada, para tanto, a data de sua protocolização no setor competente da EMDURB.
7.6 Não serão aceitos recursos interpostos por fax-símile, telegrama e Internet, ou outro meio que não seja 
o	especificado	neste	Edital.
7.7 Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, exceto no caso de ocasionar prejuízos irreparáveis 
ao candidato, a critério da Comissão.
7.8 Se da análise do recurso resultar anulação de questão(ões), o(s) ponto(s) referente(s) à(s) mesma(s) 
será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos ao mesmo cargo.
7.9 A Comissão Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, 
razão pela qual não caberão recursos adicionais.

8. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO EMPREGO PÚBLICO
8.1 Ter sido aprovado no processo seletivo.
8.2 Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo 
estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos 
termos do §1º, artigo 12, da Constituição Federal.
8.3 Apresentar o Título de Eleitor e os comprovantes de votação das últimas eleições ou procedido a 
justificação	na	forma	da	lei;	ou	certidão	de	regularidade	emitida	perante	a	Justiça	Eleitoral.
8.4	Apresentar	 certificado	de	 reservista	ou	de	dispensa	de	 incorporação,	 em	caso	de	candidato	do	 sexo	
masculino.
8.5 Possuir carteira de identidade civil, cadastro de pessoas físicas (CPF) e carteira nacional de habilitação, 
nas categorias “A” e, no mínimo, “B”.
8.6 Comprovar o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo.
8.7 Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos.
8.8 Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.
8.9 Apresentar declaração de não ocupar função pública e remunerada, exceto os acúmulos permitidos pela 
lei.
8.10 Não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em conseqüência 
de processo administrativo (por justa causa ou a bem do serviço público), bem como não ter sido demitido 
por justa causa de emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia 
mista, instituídas por órgãos da administração federal, estadual ou municipal.
8.11 Não registrar antecedentes criminais, com sentença penal condenatória transitada em julgado que 
impeça legalmente o exercício de função pública.
8.12	Apresentar	certidão	de	nascimento	ou	certidão	de	casamento	e	certidão	de	nascimento	dos	filhos	até	
14 anos.
8.13 Apresentar 2 (duas) fotos 3X4 recentes.
8.14 Apresentar demais documentos necessários que lhe foram solicitados sob de perda do direito à vaga.
8.15 Não registrar antecedentes criminais com sentença penal condenatória transitada em julgado que 
impeça legalmente o exercício de função pública;
8.16 Comparecer na data, local e horário estabelecidos na convocação;
8.17 Gozar de boa saúde física e mental, que será avaliada em perícia médica realizada pela EMDURB, 
onde o médico do trabalho responsável deverá observar a NR7/PCMSO – Programa de Controle Médico 

de Saúde Ocupacional – e/ou outras Normas Regulamentares inerentes e poderá solicitar exames 
complementares	às	custas	do	candidato,	para	melhor	avaliação	médica	e	definição	a	respeito	do	ASO	–	
Atestado de Saúde Ocupacional, que contemplará compatibilidade ou não do candidato avaliado, para a 
função de Agente de Fiscalização de Trânsito.
8.18 Residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima desde que autorizado, nos termos do 
artigo 14, inciso XII da Lei Municipal nº 3.781/94, atualizada pela Lei Municipal nº 5.805/09.

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 Os atos relativos ao presente Processo Seletivo, a exemplo de convocações, avisos e resultados, serão 
publicados	no	Diário	Oficial	do	Município	e	divulgados	no	endereço	eletrônico	www.emdurb.com.br.
9.2 O Processo Seletivo terá validade de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da homologação do 
resultado	final,	podendo	ser	prorrogado,	por	igual	período,	a	critério	da	EMDURB.
9.3 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data da convocação dos candidatos para 
a Prova Objetiva e as demais etapas correspondentes, circunstância que será mencionada em Edital ou 
aviso	publicado	no	Diário	Oficial	do	Município	e	divulgado	no	endereço	eletrônico	www.emdurb.com.br.
9.4 A habilitação em quaisquer das etapas do Processo Seletivo nº 01/14 não poderá ser aproveitada para 
outro processo seletivo.
9.5	A	comprovação	do	cumprimento	das	datas,	prazos,	ônus	e	obrigações	constantes	do	presente	Edital	é	de	
responsabilidade exclusiva do candidato.
9.6 A EMDURB não se responsabiliza por prejuízos de qualquer ordem, causados ao candidato, decorrente 
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos – ECT, por razões diversas de 
fornecimento e/ou informação errada quanto ao endereço do candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
9.7	O	candidato	poderá	atualizar	seu	endereço	e	telefones	para	contato	enviando	mensagem	eletrônica	para	
o e-mail emdurb@emdurb.com.br ou através do telefone (14) 3233-9076.
9.8	 Não	 serão	 fornecidos	 atestados,	 declarações,	 certificados	 ou	 certidões	 relativos	 à	 habilitação,	
classificação,	ou	nota	de	candidatos,	valendo	para	tal	fim,	a	publicação	do	resultado	final	e	homologação.
9.9 A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB não se responsabiliza 
de qualquer modo pelo transporte, alojamento, e/ou alimentação dos candidatos, durante a realização das 
provas, bem como pelos custos decorrentes dos documentos necessários para inscrição e/ou posse do 
candidato, quando da realização das etapas do presente processo seletivo.

Bauru,19 de junho de 2014.
ANTONIO MONDELLI JUNIOR

PRESIDENTE DA EMDURB
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ANEXO I 
MODELO DE PROCURAÇÃO

Eu,__________________________________________________________________________ RG 
___________________________, CPF______________________________ nomeio o(a) Sr.(a) _______
__________________________________________________________________ 
RG.________________________, CPF _____________________ meu procurador(a), dando plenos 
poderes para que possa protocolar documentos ou recursos conforme o disposto nos itens do Edital do 
Processo Seletivo n° 01/2014, para preenchimento de vaga para Agente de Fiscalização de Trânsito da 
EMDURB.

____________________, _____ de _____________ de ________.
 (Local)                      (dia)                 (mês)              (ano) 

Assinatura do Outorgante                     Assinatura do Outorgado 
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ANEXO II
CRONOGRAMA PREVISTO

OCORRÊNCIA DATA
Publicações do Edital de Abertura 19, 24 e 26/06/2014
Período de inscrições 14 a 18/07/2014
Publicação das inscrições indeferidas 22/07/2014
Período para interposição de recurso dos candidatos que tiveram a inscrição 
indeferida 23 a 29/07/2014

Publicação da análise dos recursos interpostos sobre o indeferimento das 
inscrições 05/08/2014

Publicação da convocação para a Prova Objetiva 05/08/2014
Prova Objetiva 10/08/2014
Publicação	do	gabarito	oficial	da	Prova	Objetiva	e	do	caderno	de	questões 12/08/2014
Período	para	interposição	de	recurso	sobre	o	gabarito	oficial	da	Prova	Objetiva 13 a 19/08/2014
Publicação	da	análise	dos	recursos	interpostos	sobre	o	gabarito	oficial	da	prova	
objetiva 28/08/2014

Publicação da convocação para a Prova de Aptidão Física 28/08/2014
Prova de Aptidão Física 31/08/2014
Publicação da relação dos candidatos considerados aptos na Prova de Aptidão 
Física 02/09/2014
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Período para interposição de recurso sobre o resultado da Prova de Aptidão 
Física 03 a 09/09/2014

Publicação da análise dos recursos interpostos sobre a Prova de Aptidão Física 11/09/2014
Publicação da convocação para a Prova de Direção Veicular 11/09/2014
Prova de Direção Veicular 14/09/2014
Publicação da relação dos candidatos considerados aptos na Prova de Direção 
Veicular 16/09/2014

Período para interposição de recurso sobre o resultado da Prova de Direção 
Veicular 17 a 23/09/2014

Publicação da análise dos recursos interpostos sobre a Prova de Direção 
Veicular 30/09/2014

Publicação da convocação para o Teste de Aptidão Psicológica 30/09/2014
Teste de Aptidão Psicológica 12/10/2014
Publicação do resultado do Teste de Aptidão Psicológica 22/11/2014
Período para interposição de recurso sobre o resultado do Teste de Aptidão 
Psicológica 24 a 28/11/2014

Publicação da análise dos recursos interpostos sobre o Teste de Aptidão 
Psicológica 11/12/2014

Publicação	da	classificação	final	do	processo	seletivo 11/12/2014
Período	para	interposição	de	recurso	sobre	a	classificação	final 12 a 18/12/2014
Publicação	da	análise	dos	recursos	interpostos	sobre	a	classificação	final 20/12/2014
Homologação 20/12/2014

As datas contidas neste cronograma poderão sofrer alterações, que serão devidamente divulgadas no Diário 
Oficial	do	Município	e	no	endereço	eletrônico	www.emdurb.com.br.
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ANEXO III
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA 1ª FASE – PROVA OBJETIVA

1. PROGRAMA DA PROVA DE PORTUGUÊS (10 QUESTÕES):
Ortografia	oficial.	Acentuação	gráfica.	Separação	de	sílabas.	Reconhecimento	de	classes	de	palavras:	nome,	
pronome, verbo, preposições e conjunções. Pronomes: colocação, uso, formas pronominais de tratamento. 
Concordância nominal e verbal. Emprego de tempos e modos. Vozes do verbo. Regência nominal e 
verbal.	Ocorrência	de	crase.	Estrutura	do	vocábulo:	radicais	e	afixos.	Formação	de	palavras:	composição	
e derivação. Termo da oração. Tipos de predicação. Estrutura do período coordenação e subordinação. 
Semântica: sinonímia e antonímia. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Leitura e interpretação 
de textos.
2. PROGRAMA DA PROVA DE MATEMÁTICA (10 QUESTÕES):
Números inteiros: operações e propriedades; números racionais: representação fracionária e decimal: 
operações e propriedades; razão e proporção; porcentagem; regra de três simples e composta; equação 
do 1º e 2º grau; sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade; relação 
entre	 grandezas:	 tabelas	 e	 gráficos,	 conjuntos,	 progressão	 aritmética,	 Progressão	 geométrica,	 Relações	
trigonométricas nos triângulos retângulos, geometria plana, geometria analítica, noções de estatística, juros 
simples e compostos. Raciocínio lógico.
3. LEGISLAÇÃO E NOÇÕES DE DIREITO
3.1 LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO (20 QUESTÕES):
Código	de	Trânsito	Brasileiro	-	Lei	n.º	9.503	de	23	de	setembro	de	1997	e	posteriores	modificações.
3.2. DIREITO PENAL, PROCESSUAL PENAL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL (10 
QUESTÕES):
3.2.1 DIREITO PENAL:
Código Penal com as alterações vigentes: Título XI – Dos Crimes Contra a Administração Pública – Artigos 
312 a 361.
3.2.2 DIREITO PROCESSUAL PENAL:
Código Processual Penal com as alterações vigentes: Título II – Do inquérito Policial – Artigos 4º a 23; 
Titulo III – Da Ação Penal – Artigos 24 a 62;
3.2.3 DIREITO ADMINISTRATIVO:
Constituição Federal de 1988 – artigos 37 a 41; Leis Municipais nº 3570/93, 5979/10, 6483/13. Lei 
Federal nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa). Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 
2011 (Lei de Acesso a Informação). Lei Municipal 6.399 de 12 de Agosto de 2013 (Regula o Acesso a 
Informação no Âmbito da Administração Pública Municipal Direta e Indireta). Princípios Constitucionais 
do Direito Administrativo Brasileiro. Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas e Sociedades 
de Economia Mista: conceito, regime jurídico, relações com a pessoa que as criou. Servidores Públicos: 
agentes públicos. Cargo, emprego e função pública. Atos administrativos: Conceito, perfeição, requisitos, 
elementos, pressupostos, vinculação,  discricionariedade, revogação e invalidade. Licitação (Lei Federal nº 
8.666/93 e alterações posteriores).
3.2.4 DIREITO CONSTITUCIONAL:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988. TÍTULO II – DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS – 
ARTIGO 5º A 17; TÍTULO III – DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO – ARTIGO 37 a 41;
4. CONHECIMENTOS GERAIS e ATUALIDADES (Fatos ocorridos a partir de Janeiro de 2014) – 
10 QUESTÕES:
Cultura	geral.	História	do	Brasil	e	Internacional.	Geografia	e	Geopolítica	do	Brasil	e	Internacional.	Fatos	
relevantes	ao	cotidiano	e	fatos	políticos,	econômicos,	sociais,	culturais	e	esportivos	relevantes	aos	contextos	
municipal, nacional e internacional, ocorridos a partir de 01 de Janeiro de 2014.
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ANEXO IV
DESCRIÇÃO DOS EXERCÍCIOS DA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA E CAUSAS DE 

INAPTIDÃO FÍSICA

1. FLEXÃO E EXTENSÃO DOS COTOVELOS (BRAÇOS) COM O APOIO DE FRENTE 
SOBRE O SOLO 
Para candidatos do sexo masculino:
1.1	Posição	inicial:	Ao	comando	de	“EM	POSIÇÃO”,	o	candidato	deverá	assumir	a	posição,	ficando	em	

quatro apoios (mãos e ponta dos pés apoiadas no solo), com o corpo reto e as pernas unidas. Com os 
cotovelos (braços) e as mãos no solo, ao nível dos ombros.
1.2 Execução: Após o comando de “COMEÇAR”, o candidato avaliado deverá erguer o corpo até os 
cotovelos	(braços)	ficarem	estendidos	completamente,	suportando	o	peso	pelas	mãos	e	ponta	dos	pés.	O	
corpo deve formar uma linha reta da cabeça à ponta dos pés, não curvando os quadris, joelhos e as costas. 
As	pernas	ou	a	cintura	não	devem	tocar	no	solo.	A	seguir,	flexionar	(dobrar)	os	cotovelos	(braços)	até	que	o	
peito	se	aproxime	ao	máximo	do	chão,	até	que	os	cotovelos	fiquem	ao	nível	dos	ombros,	voltando	a	posição	
inicial, realizando extensão dos braços. Para ser considerado APTO, o candidato deverá realizar no mínimo, 
10 (dez) repetições ininterruptas.
Para candidatas do sexo feminino:
1.3	Posição	inicial:	Ao	comando	de	“EM	POSIÇÃO”,	a	candidata	deverá	assumir	a	posição,	ficando	em	
seis apoios (mãos, joelhos e ponta dos pés apoiados no solo), com o corpo reto e as pernas unidas. Flexionar 
(dobrar) os joelhos em ângulo reto e colocar as mãos no solo, ao nível dos ombros.
1.4 Execução: Após o comando de “COMEÇAR”, a candidata avaliada deverá erguer o corpo até os braços 
ficarem	estendidos	completamente,	suportando	o	peso	pelas	mãos	e	os	joelhos.	O	corpo	deve	formar	uma	
linha reta da cabeça aos joelhos, não curvando os quadris nem as costas. As pernas ou a cintura não devem 
tocar	no	solo.	A	seguir	flexionar	(dobrar)	os	cotovelos	(braços)	até	que	o	peito	se	aproxime	ao	máximo	do	
chão,	até	que	os	cotovelos	fiquem	ao	nível	dos	ombros,	voltando	à	posição	inicial,	realizando	a	extensão	
dos braços. Para ser considerada APTA, a candidata deverá realizar, no mínimo, 06 (seis) repetições, 
ininterruptas.
3.TESTE ABDOMINAL (TIPO REMADOR) (Para candidatos de ambos os sexos)
3.1 Posição inicial: Ao comando de “EM POSIÇÃO”, o(a) candidato(a) deverá assumir a posição deitada 
em decúbito dorsal (de costas), com as pernas unidas e estendidas e braços com cotovelos estendidos acima 
da cabeça, tocando no solo.
3.2	Execução:	Ao	comando	de	“COMEÇAR”,	o(a)	candidato(a)	deverá	realizar	a	flexão	do	tronco	sobre	a	
pelve,	simultaneamente	com	flexão	de	pernas,	lançando	os	braços	à	frente,	de	modo	que	a	planta	dos	pés	se	
apoie totalmente no solo, e a linha dos cotovelos, no mínimo, coincida com a linha dos joelhos. Em seguida, 
o(a) candidato(a) avaliado(a) voltará à posição inicial, completando dessa forma uma repetição.
3.3 Poderá haver uma pequena pausa entre os movimentos para ajuste na posição, no entanto, não será 
permitido descanso entre as execuções. Não serão computadas as seguintes tentativas: 1) quando a linha 
dos	cotovelos	ficar	aquém	da	linha	dos	joelhos;	2)	quando,	ao	reassumir	a	posição	deitada,	o(a)	candidato(a)	
não mantiver pleno contato do tronco com o solo.
3.4 Será considerado apto, o(a) candidato(a) do sexo masculino que realizar, no mínimo, 20 (vinte) repetições 
em 60 segundos e, do sexo feminino que realizar, no mínimo, 12 (doze) repetições em 60 segundos.
4.TESTE DE CORRIDA (Resistência de longa duração) (Para candidatos de ambos os sexos)
4.1 Teste de “Cooper” para pista de atletismo durante o tempo de 12 (doze) minutos, devendo atingir nesse 
tempo a distância mínima de 1.400 (mil e quatrocentos) metros para os candidatos do sexo masculino e de 
1.000 (mil) metros para candidatas do sexo feminino. 
5.CRITÉRIO DE INAPTIDÃO E OUTRAS DISPOSIÇÕES
5.1 Os candidatos do sexo masculino e do sexo feminino que não realizarem o respectivo índice mínimo em 
qualquer dos exercícios acima descritos, serão considerados INAPTOS na Prova Prática de Aptidão Física 
e eliminados do processo seletivo.
5.2. Os exercícios da 2ª fase – Prova de Aptidão Física não, necessariamente, serão realizados na ordem 
acima apresentada.
5.3 O(a) candidato(a) que deixar de comparecer em qualquer uma das etapas de exercícios que compõem a 
Prova de Aptidão Física, será eliminado(a) do processo seletivo.
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ANEXO V
DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO A SER REALIZADA NA PROVA DE DIREÇÃO VEICULAR

1. PROVA PRÁTICA DE CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA: De caráter eliminatório, será realizada 
em circuito interno demarcado, podendo ser avaliado equilíbrio, paradas, prancha, cones e oito. Não haverá 
limite de tempo para realização da prova. O candidato que não atingir a pontuação necessária ou que for 
eliminado nesta etapa, não poderá realizar a etapa seguinte. Serão consideradas faltas eliminatórias, graves, 
médias e leves, sendo eliminado o candidato que cometer uma falta eliminatória ou tiver pontuação acima 
de 5 (cinco) pontos. Esta etapa consistirá na avaliação do candidato de acordo com as regras dispostas no 
CTB	–	Código	de	Trânsito	Brasileiro.	As	avaliações	serão	assim	classificadas:	
I- Eliminatórias – 08 (oito) itens – eliminação imediata do candidato.
II- Faltas graves – 04 (quatro) itens, valendo 4 (quatro) pontos cada.
III- Faltas médias – 08 (oito) itens, valendo 3 (três) pontos cada.
IV – Faltas leves – 10 (dez) itens, valendo 1 (um) ponto cada.
2. PROVA PRATICA DE CONDUÇÃO DE AUTOMÓVEL: De caráter meramente eliminatório, a 
prova consiste na realização de baliza em área devidamente demarcada e na realização de percurso nas 
vias de tráfego existentes nas imediações do local onde a prova será realizada. A baliza deverá ser realizada 
no tempo máximo de 5 (cinco) minutos, sendo eliminado o candidato que não conseguir realizá-la no 
tempo mencionado ou derrubar os obstáculos destinados a demarcação da área de estacionamento. Os 
candidatos aprovados na baliza estarão automaticamente habilitados para dar prosseguimento na avaliação 
que consistirá na realização de percurso. O percurso deverá ser realizado no tempo máximo de 20 (vinte) 
minutos. Serão consideradas faltas eliminatórias, graves, médias e leves, sendo eliminado o candidato que 
cometer uma falta eliminatória ou tiver pontuação acima de 5 (cinco) pontos, conforme descrito no Anexo 
V deste Edital.  Esta etapa consistirá na avaliação do candidato de acordo com as regras dispostas no CTB 
–	Código	de	Trânsito	Brasileiro.	As	avaliações	serão	assim	classificadas:
I- Eliminatórias – 08 (oito) itens – eliminação imediata do candidato.
II- Faltas graves – 09 (nove) itens, valendo 4 (quatro) pontos cada.
III- Faltas médias – 08 (oito) itens, valendo 3 (três) pontos cada.
IV – Faltas leves – 10 (dez) itens, valendo 1 (um) ponto cada.
3. FALTAS NO EXAME DE DIRECAO VECULAR:
a. Consoante a RESOLUÇÃO Nº 168, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2004 do CONTRAN, constituem 
faltas Exame de Direção Veicular para veículos da categoria “A”:
Iniciar a prova sem estar com o capacete devidamente ajustado à cabeça ou sem viseira ou óculos de 
proteção; Descumprir o percurso preestabelecido; Derrubar um ou mais cones de balizamento; Cair do 
veículo, durante a prova; Não manter equilíbrio na prancha, saindo lateralmente da mesma; Avançar sobre 
o	meio	 fio	 ou	 parada	 obrigatória;	Colocar	 o(s)	 pé(s)	 no	 chão	 com	o	 veículo	 em	movimento;	 Provocar	
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acidente durante a realização do exame; Fazer o percurso com o farol apagado; Deixar de colocar um pé no 
chão e o outro no freio ao parar o veículo; Invadir qualquer faixa durante o percurso; Fazer incorretamente 
a sinalização ou deixar de fazê-la; Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza gravíssima 
ou grave; Utilizar incorretamente os equipamentos; Engrenar ou utilizar marchas inadequadas durante o 
percurso; Não recolher o pedal de partida ou o suporte do veículo, antes de iniciar o percurso; Interromper 
o funcionamento do motor sem justa razão, após o início da prova; Conduzir o veículo durante o exame sem 
segurar o guidão com ambas as mãos, salvo eventualmente para indicação de manobras; Cometer qualquer 
outra infração de trânsito de natureza média; Colocar o motor em funcionamento, quando já engrenado; 
Conduzir	o	veículo	provocando	movimento	irregular	no	mesmo	sem	motivo	justificado;	Regular	os	espelhos	
retrovisores durante o percurso do exame; Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza leve.
b. Consoante a RESOLUÇÃO Nº 168, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2004 do CONTRAN, constituem 
faltas Exame de Direção Veicular, para veículos das categorias “B”, “C”, “D” e “E”:
Desobedecer	à	sinalização	semafórica	e	de	parada	obrigatória;	Avançar	sobre	o	meio	fio;	Não	colocar	o	
veículo na área balizada, em no máximo três tentativas, no tempo estabelecido; Avançar sobre o balizamento 
demarcado quando da colocação do veículo na vaga; Usar a contramão de direção; Não concluir a prova, 
exceto se por falha mecânica ou elétrica; Avançar a via preferencial;
Provocar acidente durante a realização do exame; Exceder a velocidade indicada na via; Cometer qualquer 
outra infração de trânsito de natureza gravíssima; Subir na calçada destinada ao trânsito de pedestres; Não 
ser capaz de dar partida (funcionar o motor) ou sair com o veículo; Desobedecer à sinalização da via, ou 
do agente da autoridade de trânsito; Não observar as regras de ultrapassagem ou de mudança de direção; 
Não observar a preferência do pedestre quando ele estiver atravessando a via transversal na qual o veículo 
vai entrar, ou ainda, quando o pedestre não tenha concluído a travessia, mesmo que ocorra sinal verde 
para o veículo; Manter a porta do veículo aberta ou semi-aberta durante o percurso da prova ou parte 
dele; Não sinalizar com antecedência a manobra pretendida ou sinalizá-la incorretamente; Deixar de usar 
o cinto de segurança; Perder o controle da direção do veículo em movimento; Cometer qualquer outra 
infração de trânsito de natureza grave; Executar o percurso da prova, no todo ou parte dele, sem estar o 
freio de mão inteiramente livre; Trafegar em velocidade inadequada para as condições adversas do local, da 
circulação, do veículo e do clima; Interromper o funcionamento do motor, sem justa razão, após o início da 
prova; Fazer conversão incorretamente; Usar buzina sem necessidade ou em local proibido; Desengrenar 
o veículo nos declives; Colocar o veículo em movimento, sem observar as cautelas necessárias; Usar o 
pedal da embreagem, antes de usar o pedal de freio nas frenagens; Entrar nas curvas com a engrenagem 
de tração do veículo em ponto neutro; Engrenar ou utilizar as marchas de maneira incorreta, durante o 
percurso; Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza média; Provocar movimentos irregulares 
no	veículo,	sem	motivo	justificado;	Ajustar	incorretamente	o	banco	de	veículo	destinado	ao	condutor;	Não	
ajustar devidamente os espelhos retrovisores; Apoiar o pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado 
e em movimento; Utilizar ou Interpretar incorretamente os instrumentos do painel do veículo; Dar partida 
ao veículo com a engrenagem de tração ligada; Tentar movimentar o veículo com a engrenagem de tração 
em ponto neutro; Cometer qualquer outra infração de natureza leve.

EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO 01/2014
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

ANEXO VI
PERFIL PSICOLÓGICO NECESSÁRIO PARA DESEMPENHO DO CARGO

Demonstrar	 sensatez	 e	 flexibilidade,	 evidenciar	 iniciativa,	 demonstrar	 discernimento,	 manter-se	
disciplinado,	ter	equilíbrio	psicológico,	demonstrar	polidez,	evidenciar	postura	profissional,	trabalhar	em	
equipe, ter discrição, demonstrar segurança, cultivar criatividade. Demonstrar seriedade, comedimento, 
procedimento	e	correção	no	 trato	e	relacionamento	profissional.	Expressar-se	de	forma	clara	e	objetiva.	
Conduzir-se	de	 forma	 tranquila,	moderada	e	 reflexiva,	 adotando	alternativas	conciliatórias.	Ter	conduta	
honesta e imparcial.

Bauru, 19 de junho de 2014.
ANTÔNIO	MONDELLI	JUNIOR

PRESIDENTE DA EMDURB

EXTRATO DA ATA DE SESSÃO DE ANÁLISE E JULGAMENTO DA CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 003/2014
Processo nº 2854/2014.
Objeto: Contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO de estudos relativos a estabilidade 
geotécnica do maciço de resíduos do aterro sanitário de Bauru, bem como a elaboração de relatórios 
de avaliação interpretados da estabilidade geotécnica do Aterro Sanitário de Bauru-SP. A Comissão de 
Licitação em análise aos documentos de habilitação previstos no Item V, constatou a regularidade de todos 
os documentos apresentados, sendo a empresa Fral Consultoria LTDA., declarada HABILITADA. Em 
análise aos documentos de habilitação previstos no item V, do edital, apresentados pela empresa Regea 
Geologia	Engenharia	e	Estudos	Ambientais	Ltda.,	foi	verificado	que	esta	apresentou	o	documento	previsto	
5.2.1, letra “a”, “Ato Constitutivo ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores”, em cópia simples, “sem” a devida autenticação pelo cartório competente ou por 
servidor da administração. Assim, a empresa Regea Geologia Engenharia e Estudos Ambientais Ltda., 
foi declarada INABILITADA nos termos da cláusula 7.8 do edital. Fica concedido o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, a contar da intimação do ato à empresa inabilitada, conforme previsto no art. 109, inciso I, letra 
“a”, da Lei Federal nº 8.666/93, nos termos descritos na cláusula 8.1 e seguintes do edital.
Bauru, 26 de junho de 2014.
Comissão de Licitação

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CONTRATO  Nº   021/2013
PROCESSO   Nº 2557/2013 – Inexigibilidade de Licitação
Contratante: EMDURB – Contratada: ECT – Empresa Brasileira de de Correios e Telégrafos .
Objeto: Prorrogação do contrato de prestação de serviços/fornecimento de produtos, por 12 (doze) meses, 
de 23/05/2014 à 22/05/2015, nos termos do art. 57 e seus incisos da Lei Federal nº 8.666/93. Ficam 
ratificadas	todas	as	demais	cláusulas	e	condições	do	contrato	originário	lavrado	em	23/05/2013,	que	não	
foram expressamente alteradas por este Termo Aditivo.
Assinado: 22/05/2014
Bauru, 26 de junho de 2014.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 042220
Processo nº 7125/13- Pregão Presencial nº 047/13
Contratante: EMDURB. Contratada: LUBRI-MOTORS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA
Objeto: 400 L. Óleo hidráulico 68; 040 FR500 Óleo ATF p/ transmissão automática; 040 FR500 Óleo 
lubrificante	2	tempos	Fr.	500	ml..
Valor Total: R$ 2.613,20
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 10/06/14
Bauru, 26 de Junho de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 042219
Processo nº 2020/14-Pregão  Registro de Preços nº 012/14
Contratante: EMDURB. Contratada: SUELI DA SILVA MATERIAIS ESCOLARES E INFORMÁTICA 
ME
Objeto:	120	UN.	Bobina	para	PDV	89mmx	22m	02	vias;	100	un.	Caneta	esferográfica	azul;	005	un.	pincel	
preto para quadro branco; 005 un. pincel vermelho para quadro branco; 005 un. pincel azul para quadro 
branco; 020 un. Lápis preto n 2; 005 un. Tesoura escolar; 020 cx. Elástico 100 g; 030 un. Estilete; 010 cx. 
clips	galvanizado	nº	2/0	500g.;	10	cx.	Grampo	26x6;	200rs.	Sulfite	A4	210x297mm;	100	un.	Caixa	para	
arquivo; 020 rl. Fita adesiva transparente 12 mmx30m; 250 un. Envelope saco 24x34 pardo; 010 rl. Fita 
PVC; 100 Pt.10 grampo encadernador plástico; 150 un. Pasta usspensa em cartão kraft super9 265 a; 010 
un. Caderno de protocolo com 100 folhas; 010 un. Livro ata 200 folhas, 64 gr/m2, sem.
Valor Total: R$ 3.343,50
Condições de Pagamento:  30 dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 10/06/14
Bauru, 26 de Junho de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 042218
Processo nº 2020/14-Pregão  Registro de Preços nº 012/14
Contratante: EMDURB. Contratada:   LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE LTDA EPPA
Objeto:	004	un.	Bobina	para	máquina	plastificadora;	010	un.		Apontador	com	depósito;	004	rl.	Barbante;	
001 cx. Papel Granito Natural (bege) 90 G/M2 com 100 folhas; 001 cx. Papel granito Green  90 g/m2 com 
100 folhas; 001 cx. Papel granito Pink  90 g/m2 com 100 folhas; 001 cx. Papel granito Blue 90 g/m2 com 
100 folhas; 005 cx. Colchete p/ prender papel n M-15
Valor Total: R$ 339,75
Condições de Pagamento:  30 dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 10/06/14
Bauru, 26 de Junho de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 042217
Processo nº 2020/14-Pregão  Registro de Preços nº 012/14
Contratante: EMDURB. Contratada:  JLV LIVRARIA LTDA
Objeto:	020	un.	Grampeador	26x6;	010	rs.	Papel	sulfite	ofício	2	216x	330mm
Valor Total: R$ 380,20
Condições de Pagamento:  30 dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 10/06/14
Bauru, 26 de Junho de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 042216
Processo nº 6985/13      -    Pregão Registro de Preço nº 45/13
Contratante: EMDURB. Contratada:  SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS 
LTDA
Objeto: 100 kg. Cafe torado e moído; 040 unid. Chá mate embalagem de 200 ou 250 gr.
Valor Total: R$ 1.135,80
Condições de Pagamento:  30 dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 10/06/14
Bauru, 26 de Junho de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 042215
Processo nº 6985/13  -     Pregão Registro de Preço nº 45/13
Contratante: EMDURB. Contratadas: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Objeto:	200	kg.	Açúcar	refinado;	180	unid.	Margarina	500gr.;	050	unid.	Achocolatado	em	pó	de	400	gr.
Valor Total:  R$ 931,20
Cond. Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 10/06/14
Bauru, 26 de Junho de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 042214
Processo nº 5695/13- Pregão Registro de Preços nº 026/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 
MACATUBA LTDA.
Objeto: 300 L Cloro líquido.
Valor Total: R$ 651,00
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 10/06/14
Bauru, 26 de Junho de 2014.
Presidente da EMDURB.
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 042213
Processo nº 5695/13- Pregão Registro de Preços nº 026/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Objeto: 300 Litros Detergente líquido neutro; 200 Litros Sabonete líquido.
Valor Total: R$ 614,00
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 10/06/14
Bauru, 26 de Junho de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 042212
Processo nº 6736/13 – Pregão Registro de Preços nº 043/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: LSV INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP
Objeto: 024 LT. Inseticida spray; 072 FR. Limpador multi uso 500 Ml.;  050 un. Esponja de nylon dupla 
face;  042 PT. Esponja de aço.
Valor Total: R$ 225,94
Condições de pagamento: 30 dias do mês subsequente do recebimento do objeto.
Assinatura: 10/06/14
Bauru, 26 de Junho de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 042211
Processo nº 6736/13– Pregão Registro de Preços nº 043/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: SY YUHARA ME.
Objeto: 036 L Álcool hidratado 96 GL; 050 un. Pano de chão (saco alvejado); 050 un. Sabão em barra; 120 
un. Vassoura de nylon com cerdas.
Valor Total: R$ 750,64
Condições de pagamento: 30 dias do mês subsequente do recebimento do objeto.
Assinatura: 10/06/14
Bauru, 26 de Junho de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 042210
Processo nº 6736/13 – Pregão Registro de Preços nº 043/13
Contratante: EMDURB – Compromissária:   CP BAURU INDUSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO 
DE EMBALAGENS LTDA.
Objeto: 960 un. Papel higiênico de alta qualidade.
Valor Total: R$ 796,80
Condições de pagamento: será efetuado 30 (trinta) dias do mês subsequente do recebimento do objeto.
Assinatura: 09/06/14
Bauru, 26 de Junho de 2014.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 042200
Processo nº 6708/13 – Pregão Registro de Preços nº 040/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA – EPP.
Objeto: 002 RL Veda Rosca 50m
Valor total: R$ 13,40
Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 09/06/14
Bauru, 26 de Junho de 2014.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 042199
Processo nº 6708/13 – Pregão Registro de Preços nº 040/13
Contratante: EMDURB – Compromissária:  HIDRÁULICA BAURUENSE COMÉRCIO DE MATERIAIS 
DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP.
Objeto: 030 M Tubo PVC 3/4” marrom
Valor total: R$ 67,50
Condições de Pagamento: 10º dia útil do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 09/06/14
Bauru, 26 de Junho de 2014.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 042193
Processo nº 7125/13- Pregão Presencial nº 047/13
Contratante: EMDURB. Contratada: PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP
Objeto: 024L Óleo Motor 5 W40.
Valor Total: R$ 441,12
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 09/06/14
Bauru, 26 de Junho de 2014.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 042192
Processo nº 3761/13 -  Pregão para Registro de Preços nº 019/13
Contratante: EMDURB. Contratada:  JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.
Objeto: 010 cm publicação – em centímetros.
Valor Total: R$ 33,00
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da entrega.
Assinatura: 09/06/14
Bauru, 26 de Junho de 2014.
Presidente da EMDURB.

FUNPREV - Fundação de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru

Gilson Gimenes Campos
Presidente  

www.funprevbauru.com.br
 Criada pela Lei 4830b de 17 de maio de 2002, tem como objetivo gerir Regime de Previdência 
Social dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru da Administração Direta Autarquia Funda-
cional e da Câmara e os recursos Previdenciários.

HORÁRIOS E LOCAL DE ATENDIMENTO
Rua Rio Branco, nº 19-31, Vila América, CEP 17040-037

Segunda à Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h.

TELEFONES
Administrativo – 3223-7071
Previdenciário – 3227-1444

Benefícios – 3223-7719
Financeiro e Contabilidade 3223-7000

Jurídico e CPD – 3223-7901
Presidente e Imprensa – 3223-6433

EMAILS
-presidente@funprevbauru.com.br
-dirfinan@funprevbauru.com.br
-dirprev@funprevbauru.com.br
-juridico@funprevbauru.com.br
-diradm@funprevbauru.com.br

-cpd@funprevbauru.com.br
-conselho@funprevbauru.com.br
-folpag@funprevbauru.com.br

-servsocial@funprevbauru.com.br
-economista1@funprevbauru.com.br
-contabilidade@funprevbauru.com.br
-beneficios@funprevbauru.com.br

OUVIDORIA
-ouvidoria@funprevbauru.com.br

Canal	condutor	de	opiniões,	reclamações	e	denuncias,	garantindo	o	principio	da	ética,	da	eficiência	e	da	
transparência.

!!!ATENÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS!!!!
RECADASTRAMENTO ANUAL SERÁ NO “MÊS DO SEU ANIVERSÁRIO”

Informamos que a partir de Janeiro/2014, todos os aposentados e pensionistas que recebem provento (pa-
gamento) através da FUNPREV, deverão realizar o recadastramento (prova de vida) no mês de aniversário, 
devendo comparecer na sede da Fundação - Rua Rio Branco nº 19-31, Vila América, das 8h00 às 12h00 e 
das 13h00 às 17h00, nos dias úteis, munidos dos seguintes documentos: RG/CPF/Comprovante de residên-
cia, sob pena de suspensão do (provento) pagamento.

PORTARIA DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA Nº 115/2014
APOSENTA por invalidez, com efeitos retroativos a 24 de junho de 2014, a(o) Sr(a). Maria de Lourdes 
Machado Corrêa, portador(a) do RG nº 10.180.494-5 SSP/SP e CPF/MF nº 213.521.098-67, servidor(a) 
do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, no cargo efetivo de Agente Educacional - Auxiliar de Creche, 
matrícula funcional nº 24022, padrão C-13, com proventos integrais, conforme procedimento administrativo 
nº 2856/2013, uma vez atendidas às condições estabelecidas no artigo 40 § 1º da Constituição Federal c/c 
art. 86 da Lei Municipal nº 4830/2002 com a redação dada pela Lei Municipal nº. 5567/2008.   
Bauru, 25 de junho de 2014. 

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 042191
Processo nº 1651/14 -Pregão ara Registro de Preço nº 008/14
Contratante: EMDURB. Contratada: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.  
Objeto:64.59 m3 Ondulação transversal (lombada)
Valor Total: R$ 50.057,25
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento.
Assinatura: 09/06/14
Bauru, 26 de Junho de 2014.
Presidente da EMDURB.
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HOMOLOGAÇÃO
CONCURSO DE ACESSO PARA PROVIMENTO DO

CARGO EFETIVO DE ASSISTENTE LEGISLATIVO III
PROCESSO RH-003/2014

Homologo o Resultado Final do Concurso de Acesso visando a nomeação do(a)(s) candidato(a)(s) 
aprovado(a)(s) no âmbito da Câmara Municipal de Bauru, de acordo com as necessidades administrativas.

Bauru, 25 de junho de 2014.
ALEXSSANDRO BUSSOLA

PRESIDENTE

EMENTÁRIO DAS PROPOSITURAS APRESENTADAS PELOS SENHORES VEREADORES NA 
SESSÃO ORDINÁRIA DE 24 DE JUNHO DE 2014

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de obstáculo de solo na Rua Joaquim Marques 
Figueiredo, entre as Ruas Waldemar Pereira da Silva e Roberto Paschoal Regina, Distrito Industrial 
Domingos Biancardi.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos no Jardim Helena.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a capinação e limpeza nas calçadas da Avenida Pedro de Toledo, 
Centro.

ANTONIO FARIA NETO
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos no cruzamento das Ruas 
Walter	Rodolpho	e	Professor	Antônio	Guedes	de	Azevedo,	Vila	Industrial.
Solicita	ao	Senhor	Prefeito	Municipal	a	realização	de	operação	tapa-buracos	na	quadra	17	da	Rua	Patagônia,	
Jardim Terra Branca.

ARILDO DE LIMA JUNIOR
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a instalação de pontos de iluminação na praça localizada na quadra 
01 da Rua Brangácio Belluci, Conjunto Habitacional Isaura Pitta Garms.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE o conserto do vazamento de água no cruzamento das Ruas Felicíssimo 
Antonio Pereira e Prefeito Alves de Lima, Vila Independência.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de academia ao ar livre na praça localizada na quadra 
35 da Rua Doutor José Correia Veiga Martins de Mesquita, Conjunto Habitacional Isaura Pitta Garms.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a capinação e limpeza do canteiro central da Avenida Nações Unidas 
Norte.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a capinação e limpeza do terreno localizado na quadra 02 da Rua 
Tamandaré, Vila Independência.

FABIANO ANDRÉ LUCAS MARIANO
Solicita ao Senhor Presidente do DAE a reposição do asfalto nos buracos da quadra 02 da Rua José Valério 
Filho, Núcleo Habitacional José Regino.
Solicita	 ao	Senhor	Presidente	 do	DAE	a	 limpeza	 da	 rede	 de	 esgoto	 das	Vilas	Nipônica	 e	São	 João	do	
Ipiranga.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza e a reforma dos brinquedos da praça localizada na quadra 
06 da Rua Milton Dias de Carvalho, Tangarás.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de academia ao ar livre na praça localizada na quadra 
06 da Rua Milton Dias de Carvalho, Tangarás.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza da área da Prefeitura localizada na quadra 02 da Rua José 
Valério Filho, Núcleo Habitacional José Regino.

FÁBIO SARTORI MANFRINATO
Solicita ao Senhor Presidente do DAE a reposição do asfalto nas quadras 13 e 17 da Rua José Miguel, Vila 
São João do Ipiranga.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a mudança do poste existente defronte ao imóvel 12-46 da Rua 
José Miguel, Vila São João do Ipiranga, para o ponto disponível mais próximo, bem como melhorias na 
iluminação da Rua Luiz Levorato, Jardim Marabá.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB melhorias na sinalização de trânsito no lado oposto à praça 
localizada nas quadras 05 e 06 da Avenida José Henrique Ferraz, Jardim Terra Branca, bem como a 
implantação de sinalização de solo na Rua Nicolau Ruiz, Jardim Flórida e em seus cruzamentos.
Solicita	ao	Senhor	Prefeito	Municipal	a	notificação	dos	proprietários	para	que	providenciem	a	construção	
de calçada do imóvel localizado no lado par das quadras 10 a 13 da Rua Estados Unidos, Jardim Terra 
Branca e na parte asfaltada dos terrenos da Rua Luiz Levorato, Jardim Marabá, bem como a reforma do 
passeio público do imóvel 6-184 na Rua Joaquim Marques de Figueiredo, Distrito Industrial Domingos 
Biancardi.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a reposição do asfalto sobre as fresas existentes após a retirada do 
obstáculo de solo na quadra 06 da Rua Bolívia, Jardim Terra Branca, bem como o alargamento da parte de 
terra da Rua Luiz Levorato, Jardim Marabá.

FERNANDO FRANCELOSI MANTOVANI
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza da quadra 01 da Rua Sérgio Malheiros, Parque Hipódromo.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico nas quadras 01 a 10 da Rua Coronel Alves 
Seabra, Vila Seabra.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico em toda extensão das Ruas Célio Daibem 
e Floriano Peixoto, Centro.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico em toda extensão da Rua Engenheiro 
Xerxes Ribeiro dos Santos, Vila Carolina/Núcleo Residencial Presidente Geisel.

FRANCISCO CARLOS DE GOES
Solicita	ao	Senhor	Prefeito	Municipal	a	abertura	de	acesso	interligando	a	Rua	Antônio	Padilha	à	Avenida	
Nações Unidas Norte, Jardim Godoy.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a construção de campo de bocha e de sala de jogos na área localizada 
ao lado da Unidade de Saúde do Jardim Godoy.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a revitalização da Praça Getúlio de Oliveira Barreto, Jardim Jacyra.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a revitalização da praça localizada no cruzamento das Ruas Joaquim 
Felippe de Mello e Guilherme Telli, Jardim Jacyra.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento nas quadras 01 e 02 da Rua Piragibe de Carvalho, 
Jardim Coral.

Atos da Presidência

Atos da Diretoria

PODER LEGISLATIVO
ALEXSSANDRO BUSSOLA

Presidente 

COMUNICADO
COMUNICAMOS  o falecimento da Sra. Maria Bassi, portador(a) do RG nº. 23.494.418-3 SSP/SP, 
CPF/MF nº. 386.155.658-80,  matrícula funcional nº 8192, pensionista da FUNPREV/PMB, ocorrido em 
10/06/2014.

COMUNICAMOS  o falecimento da Sra. Célia Maria Gonçalves Ribeiro portador(a) do RG nº. 10.521.176-
X  SSP/SP, CPF/MF nº. 790.825.218-49, matrícula funcional nº 159131, pensionista da FUNPREV/PMB, 
ocorrido em 02/06/2014.

COMUNICAMOS  o falecimento do Sr. Bento Lucchezi portador(a) do RG nº. 7.724.836 SSP/SP, CPF/
MF nº. 708.758.558-49, matrícula funcional nº 23398, servidor inativo da FUNPREV/PMB, ocorrido em 
19/06/2014.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO – Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV – Edital nº 02/2014 – Processo nº: 2037/2013 – 
Modalidade: Convite n.º 01/2014 – Regime de Execução Indireta por Empreitada por Preço Global - Tipo 
de Licitação - Menor Preço, que será regida pela Lei Federal nº 8666/93, com posteriores alterações e demais 
legislações pertinentes. – Interessada: FUNPREV – Objeto: Contratação de empresa para prestação do 
serviço de e-mail, integrada com soluções de backup externo, hospedagem externa, serviços de webmail, 
bem	como	website	e	cloud	storage,	conforme	especificações	técnicas	que	integram	este	Edital	(Anexo	I).	
Do recebimento dos envelopes e início dos trabalhos: O recebimento dos envelopes acontecerá até as 
10 horas e 30 minutos do dia 10 de julho de 2014, na sala de reunião da sede administrativa da FUNPREV, 
situada a Rua Rio Branco nº 19-31, Vila América, CEP 17014-037, Bauru/SP. O início dos trabalhos 
(abertura dos envelopes 1 e 2)  acontecerá a partir das 10 horas e 30 minutos do dia 10 de julho de 2014, 
na sala de reunião da sede administrativa da FUNPREV, situada a Rua Rio Branco nº 19-31, Vila América, 
CEP 17014-037, Bauru/SP. Observação: o julgamento das propostas, a homologação e a adjudicação 
do objeto, ocorrerão em momento oportuno, conforme estabelecido no Edital, e será dada publicidade 
no	Diário	Oficial	de	Bauru.	O	Edital	completo	poderá	ser	obtido	através	do	site	www.funprevbauru.com.
br, a partir da primeira publicação do presente, ou, caso haja interesse do licitante no Edital impresso, o 
que, contudo, não é exigência para participação de qualquer licitante, o mesmo, poderá ser obtido, junto a 
Divisão	Administrativa	da	FUNPREV,	mediante	pagamento	do	custo	reprográfico	de	R$	0,50	(cinqüenta	
centavos) por folha. Melhores informações, poderão ser obtidas junto a Comissão de Pregão, na Rua Rio 
Branco nº 19-31, Vila América, CEP 17014-037, Bauru/SP, pelo telefone (14) 3227-1444 ou 3223-7071, ou, 
pelo e-mail consig.funprevbauru@hotmail.com. A Comissão de Licitação.
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LUIZ CARLOS BASTAZINI
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de vagas especiais de estacionamento para 
permissionários na quadra 39 da Avenida Cruzeiro do Sul, com uso a partir das 18 horas.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento na Rua Lourenço Rodrigues, Vila São João do 
Ipiranga.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de canaleta no cruzamento da quadra 02 da Avenida 
Félix Vicente com a quadra 38 da Avenida Cruzeiro do Sul, Parque Júlio Nóbrega.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento na quadra 05 da Rua Clóvis da Silva Gomes, Vila 
Jardim Celina.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico nas quadras 15 a 22 da Rua Presidente 
Kennedy, Vila Cardia.

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Solicita	ao	Senhor	Presidente	da	EMDURB	a	cobertura	dos	pontos	de	ônibus	da	Avenida	Marcos	de	Paula	
Raphael e da Rua José Ambrósio, Núcleo Habitacional Mary Dota.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a repintura de faixa de pedestres em toda a extensão da Avenida 
Castelo Branco e seus cruzamentos.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de academia ao ar livre nos bairros Jardim TV, Vila 
Garcia e Núcleo Residencial Beija-Flor.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a disponibilização de área para a instalação de ecoponto no Núcleo 
Residencial Presidente Geisel, Tangarás e Parque Jaraguá.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos na Rua Vicente Fernandes San 
Romão, Núcleo Residencial Beija-Flor e na quadra 04 da Rua Alto Juruá, Vila Camargo.

NATALINO DAVI DA SILVA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de postes com iluminação na praça da quadra 06 da 
Rua Joaquim Gonçalves Soriano, Pousada da Esperança I.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE a reposição do asfalto na quadra 03 da Rua Agide Bozzini, Parque 
Santa Cecília, na quadra 11 da Rua Brasilino Carvalho, Jardim Marília e na Rua Zoraide Ribeiro Buzzo, 
Jardim Chapadão.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a capinação e limpeza das praças localizadas na quadra 02 da Rua 
Getúlio Alves de Mira e na quadra 01 da Rua Geraldo Theodoro, Conjunto Habitacional Isaura Pitta Garms.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a instalação de placa indicando a proibição de jogar lixo no terreno 
localizado na quadra 03 da Rua Maria Colli Brandão, Jardim Olímpico.
Solicita	ao	Senhor	Prefeito	Municipal	a	notificação	para	capinação	e	construção	de	calçadas	nos	terrenos	
localizados nas quadras 05 a 14 da Rua Sebastião Arantes Figueiredo, Vila São Paulo.

PAULO EDUARDO DE SOUZA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a capinação e limpeza da praça localizada na quadra 03 da Rua São 
Pedro, Jardim Redentor.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos na Rua Ricardo Pezzan, 
especialmente defronte ao imóvel 01-30, Quinta Ranieri.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a retirada do veículo abandonado defronte ao imóvel 08-77 da Rua 
Azarias Leite, Centro.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 03 da Rua Tomaz 
Bosco, Jardim Ouro Verde.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a revitalização da Praça Rodrigues de Abreu, Centro.

RAUL APARECIDO GONÇALVES PAULA
Solicita ao Senhor Presidente do DAE a reposição do asfalto na quadra 01 da Rua Maestro Oscar Mendes, 
Novo Jardim Pagani.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE o conserto do vazamento de água na Rua Tohiti Sawao, próximo à 
quadra 18 da Avenida Castelo Branco, Jardim Gaivota.
Solicita	ao	Senhor	Prefeito	Municipal	a	notificação	para	que	providenciem	a	capinação,	limpeza,	construção	
de calçadas e acessibilidade nos terrenos ao lado dos imóveis 07-76 da Rua Paulo Húngaro, 05-19 da Rua 
Alberto Del Masso, Pousada da Esperança I, quadra 03 da Rua Irene Pregnolato Pinto Nogueira, Jardim 
Nova Esperança e defronte aos imóveis 02-08 e 02-16 da Rua Bandeirantes, Centro.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos no cruzamento das Ruas 
Clóvis Barreto Melchert e Bartolomeu de Gusmão, Parque Jardim Europa.
Solicita	ao	Senhor	Prefeito	Municipal	o	asfaltamento	na	Rua	Antônio	Requena	Nevado,	Vila	Alto	Paraíso.
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ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO
Solicita	ao	Senhor	Prefeito	Municipal	a	instalação	de	refletores	no	Estádio	Distrital	Antônio	Milagre	Filho,	
Jardim Nova Esperança.
Solicita a Mesa Voto de Aplauso à Pastora Osnilda Cerqueira Leite Rodrigues, a Pastora Nida, pelo seu 
aniversário de 70 anos.
Solicita a Mesa Voto de Aplauso aos empresários Luis Leme e Luis Leme Junior pelos 40 anos de existência 
da	empresa	Leme	Lubrificantes.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza em toda a extensão do entorno do Córrego da Grama, 
principalmente na passagem do curso d'água pela Avenida Waldemar Guimarães Ferreira, entre os Jardins 
Marilu e Prudência.
Solicita	ao	Senhor	Prefeito	Municipal	a	notificação	dos	proprietários	para	que	providenciem	a	capinação	
e limpeza dos terrenos localizados no entorno da Avenida Waldemar Guimarães Ferreira, entre os Jardins 
Marilu e Prudência.

ROQUE JOSÉ FERREIRA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, com base na LOM, respostas às Indicações 1666/11, 659/12 e 
813/14, que trata da urbanização de parte do Jardim Marambá.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de guias e sarjetas na Rua Luiz José Coelho, Núcleo 
Residencial Perdizes.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a destinação de área para construção de praça na Quinta da Bela 
Olinda, contendo todos os aparelhos urbanísticos necessários.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a revitalização e implantação de playground na Praça Evandro 
Modesto da Silva, Parque Primavera, a reforma do prédio que abriga o centro comunitário do Núcleo 
Residencial Nove de Julho e a realização de melhorias no terreno público localizado defronte ao referido 
centro comunitário, incluindo capinação, limpeza e instalação de luminárias e implantação de academia ao 
ar livre.

TELMA REGINA DA CUNHA GOBBI
Solicita	ao	Senhor	Prefeito	Municipal	a	notificação	para	limpeza	do	terreno	localizado	na	quadra	05	da	Rua	
Giocondo Turini, Jardim Ouro Verde.
Solicita	ao	Senhor	Prefeito	Municipal	a	realização	de	operação	tapa-buracos	nas	quadras	03	da	Rua	Antônia	
Fabiano, Parque Jaraguá e 05 da Rua Marcel Pinto de Oliveira, Jardim Ouro Verde. 
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a capinação e limpeza da praça existente defronte ao imóvel 02-11 da 
Rua Prefeito Alves de Lima, Vila Independência.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a passagem de máquina motoniveladora na quadra 18 da Rua Alaska, 
Jardim Terra Branca.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de manutenção nos aparelhos das academias ao ar livre 
no Jardim Progresso e do bosque do Parque Boa Vista.
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