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PODER EXECUTIVO
Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça

Prefeito Municipal

Seção I
Gabinete do Prefeito

Marcelo Araújo
Chefe de Gabinete

LEIS MUNICIPAIS
LEI Nº 6.593, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2.014

P. 46.523/13  Autoriza o Executivo a destinar uma área de terreno à empresa RODRIGO 
GIMENEZ DE OLIVEIRA- ME, em regime de Concessão de Direito Real de Uso.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Executivo autorizado a outorgar à empresa RODRIGO GIMENEZ DE 

OLIVEIRA- ME, pelo prazo de 24 (vinte quatro) meses, a CONCESSÃO DE 
DIREITO REAL DE USO de uma área localizada no Distrito Industrial IV, com a 
seguinte descrição:
Setor 04, Quadra 2160, Lote 01 Distrito Industrial IV
“Um terreno sem benfeitorias, situado no lado ímpar do quarteirão 03 da Rua 
João Batista Ghizelli, correspondente ao terreno para fins industriais formado pela 
totalidade dos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 24, 25, 26, 27 e 28 da quadra 23 do loteamento 
denominado Mario Luiz Rodrigues do Prado – Distrito Industrial IV, nesta cidade 
de Bauru - SP, com o seguinte roteiro perimétrico: tem início num ponto cravado no 
alinhamento da Rua João Batista Ghizelli, quarteirão 03, lado ímpar, na divisa com o 
lote 06, deste ponto segue na distância de 40,00 metros até outro ponto, confrontando 
nesta linha com os lotes 06 e 23, deste ponto deflete à direita e segue na distância de 
41,00 metros até outro ponto, confrontando nesta linha com a Rua Rubens Garcia, 
quarteirão 03, lado par, deste ponto deflete à direita em curva com o raio de 9,00 
metros e desenvolvimento de 14,13 metros até outro ponto, fazendo esta curva a 
confluência das Ruas Rubens Garcia e Marcos Leite de Oliveira, deste ponto segue 
na distância de 22,00 metros até outro ponto, confrontando nesta linha com a Rua 
Marcos Rogério Leite de Oliveira, quarteirão 08, lado ímpar, deste ponto deflete 
à direita em curva com raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 14,13 metros, 
fazendo esta curva a confluência das Ruas Marcos Rogério Leite de Oliveira e 
Rubens Garcia, deste ponto deflete à direita e segue na distância de 41,00 metros 
até outro ponto, onde teve início a presente descrição, confrontando nesta linha com 
a Rua João Batista Ghizelli, encerrando uma área de 1.965,24 metros quadrados”. 
Referido imóvel consta pertencer a Prefeitura Municipal de Bauru, conforme 
Matrícula nº 115.736 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Bauru, encontrando-
se caracterizado pelo desenho SP 5746 e avaliado por R$ 78.609,60 (setenta e oito 
mil, seiscentos e nove reais e sessenta centavos).

Art. 2º A área descrita no artigo 1º, a Concessionária obriga-se a destiná-la única e 
exclusivamente para a construção e implantação de uma empresa de reciclagem.

Parágrafo único. Fica a concessionária autorizada a tomar posse da área concedida a partir da 
publicação desta lei para que possa alcançar as finalidades aqui enunciadas.

Art. 3º A concessionária obriga-se a iniciar as obras no prazo de 90 (noventa) dias, contados 
da data da publicação desta lei e concluí-las no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
meses, respeitados os planos aprovados pelo Conselho de Apoio ao Desenvolvimento 
Municipal - CADEM e observadas as normas urbanísticas fixadas pela Secretaria 
Municipal de Planejamento.

Parágrafo único. Fica a concessionária obrigada a instalar na área concedida um painel de no mínimo 

2,00 (dois) metros quadrados onde deverá constar o nome da empresa, o número da 
Lei que autorizou a Concessão, a metragem da área concedida, a metragem da área a 
ser construída, a data do início e término da obra determinada pela lei.

Art. 4º O não cumprimento do disposto nos artigos anteriores determinará a rescisão do 
contrato, com a restituição da área ao Município, sem direito à indenização pelas 
benfeitorias nela introduzidas pela concessionária, independentemente de notificação.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 14 de novembro de 2.014.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

ARNALDO RIBEIRO PINTO
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Projeto de iniciativa do
PODER EXECUTIVO
Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

ANDRÉA MARIA LIBERATO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

LEI Nº 6.595, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2.014
P. 70.452/13 ap. 12.058/86 (capa)  Autoriza o Executivo a destinar uma área de terreno à 
Empresa STAR TEMPER VIDROS LTDA – EPP, em regime de Concessão de Direito Real de Uso.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Executivo autorizado a outorgar à Empresa STAR TEMPER VIDROS LTDA 

– EPP, pelo prazo de 24 (vinte quatro) meses, a CONCESSÃO DE DIREITO REAL 
DE USO de uma área localizada no Distrito Industrial I, com a seguinte descrição:
Setor 03, Quadra 1061 Lote 09 - Distrito Industrial I.
“Uma gleba de terras destacada da antiga Fazenda Vargem Limpa, com benfeitorias, 
de forma irregular, identificada como lote I da Quadra 11 do Distrito Industrial I, 
cujo roteiro perimétrico tem início num ponto localizado no alinhamento da Rua 
Vereador Osmar Polido, quarteirão 07, lado par, distante 9,00 metros do alinhamento 
da Rua Domingos Biancardi; deste ponto segue pelo citado alinhamento na distância 
de 33,48 metros até outro ponto, daí deflete à direita e segue na distância de 62,80 
metros até outro ponto, dividindo com parte desta gleba, identificada como lote 10 
da quadra 1.061 do setor 03, de propriedade da Prefeitura Municipal de Bauru ou 
sucessores, daí deflete à direita e segue na distância de 44,80 metros até outro ponto, 
localizado no alinhamento da Rua Domingos Biancardi, quarteirão 01, lado par, e 
dividindo com parte desta gleba, identificada como lote 08 da quadra 1061, do setor 
03, de propriedade da Prefeitura Municipal de Bauru ou sucessores, daí deflete à 
direita e segue pelo citado alinhamento numa distância de 55,86 metros até outro 
ponto, onde finalmente segue ainda à direita através de uma curva com o raio de 9,00 
metros e desenvolvimento de 14,13 metros, até o ponto de partida do alinhamento da 
Rua Vereador Osmar Polido, encerrando uma área de 2.852,06 metros quadrados”. 
Referido imóvel consta pertencer a Prefeitura Municipal de Bauru, conforme 
Matrícula nº 68.995 do 2º Oficial de Registro de Imóveis de Bauru, encontrando-se 
caracterizado pelo desenho SP nº 5662 e avaliado por R$ 746.551,34 (setecentos e 
quarenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos).

Art. 2º  A área descrita no artigo 1º, a Concessionária obriga-se a destiná-la única e 
exclusivamente para a ampliação da indústria de vidros temperados.

Parágrafo único. Fica a concessionária autorizada a tomar posse da área concedida a partir da 
publicação desta lei para que possa alcançar as finalidades aqui enunciadas.

Art. 3º  A concessionária obriga-se a iniciar as obras no prazo de 90 (noventa) dias, contados 
da data da publicação desta lei e concluí-las no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
meses, respeitados os planos aprovados pelo Conselho de Apoio ao Desenvolvimento 
Municipal - CADEM e observadas às normas urbanísticas fixadas pela Secretaria 
Municipal de Planejamento.

Parágrafo único. Fica a concessionária obrigada a instalar na área concedida um painel de no mínimo 
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2,00 (dois) metros quadrados onde deverá constar o nome da empresa, o número da 
Lei que autorizou a Concessão, a metragem da área concedida, a metragem da área a 
ser construída, a data do início e término da obra determinada pela lei.

Art. 4º  A Concessionária recolherá aos cofres públicos como indenização pelo uso de dois 
galpões industriais existentes no local, o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil 
reais) que será depositado no Fundo Municipal de Aquisição de Áreas e Obras de 
infraestrutura nos Distritos e Mini Distrito Industriais de Bauru – FMDM, criado pela 
Lei Municipal nº 6.074, de 23 de maio de 2.011.

Parágrafo único. Fica a concessionária autorizada a pagar o valor citado no “caput” em 10 (dez) 
parcelas iguais, sendo que a primeira delas deve ser quitada no ato da assinatura do 
presente Termo e as demais vencerão no quinto dia útil de cada mês.

Art. 5º  O não cumprimento do disposto nos artigos anteriores determinará a rescisão do 
contrato, com a restituição da área ao Município, sem direito à indenização pelas 
benfeitorias nela introduzidas pela concessionária, bem como reembolso das parcelas 
já pagas ou vencidas a título de indenização pelo uso dos dois galpões existentes no 
local à época da concessão independentemente de notificação.

Art. 6º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 20 de novembro de 2.014.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

ARNALDO RIBEIRO PINTO
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Projeto de iniciativa do
PODER EXECUTIVO
Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

ANDRÉA MARIA LIBERATO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

LEI Nº 6.596, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2.014
P. 60.380/14  Dá nova redação ao art. 3º, da Lei Municipal nº 4.790, de 03 de janeiro de 2.002.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica 
do Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a 
seguinte lei:
Art. 1º  O art. 3º, da Lei Municipal nº 4.790, de 03 de janeiro de 2.002, passa a vigorar com 

a seguinte redação:
“Art. 3º O mandato dos membros eleitos da CIPA terá duração de 02 (dois) 

anos, permitida uma reeleição.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru,  20 de novembro de 2.014.
RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA

PREFEITO MUNICIPAL
MAURÍCIO PONTES PORTO

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
LUIZ CÉLIO BUCCERONI

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Projeto de iniciativa do
PODER EXECUTIVO
Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

ANDRÉA MARIA LIBERATO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

LEI Nº 6.597, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2.014
P. 44.866/14 Altera as Leis Municipais nº 6.460, de 09 de dezembro de 2.013 (Plano Plurianual), 
nº 6.393, de 23 de julho de 2.013 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e nº 6.459, de 09 de dezembro de 2.013 
(Lei Orçamentária Anual), e autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do exercício de 2.014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º  Fica inclusa na Lei Municipal nº 6.460, de 09 de dezembro de 2.013 (PPA) as ações 

(atividade) abaixo:
I – Na Prefeitura Municipal de Bauru

PROGRAMA 0020 GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS
UNID. EXEC. 02.09.04 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA (FUMPI)
FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

AÇÕES 2164 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA 
IDOSA

METAS: ATENDER 100% DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA.

PROGRAMA 0020 GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS
DESCRIÇÃO 2.014 2.015 2.016 2.017 TOTAL
FÍSICAS 100% 100% 100% 100% 100%
FINANCEIRAS - R$ 4.500,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 25.500,00

Art. 2º  Fica incluída na Lei Municipal nº 6.393, de 23 de julho de 2.013 (LDO) as ações 
(atividade) abaixo:
I – Na Prefeitura Municipal de Bauru

PROGRAMA 0020 GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS
UNID. EXEC. 02.09.04 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA (FUMPI)
FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
PROGRAMA 0020 GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS

AÇÕES 2164 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA 
IDOSA

METAS: ATENDER 100% DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA.
DESCRIÇÃO 2.014
FÍSICAS 100%
FINANCEIRAS - R$ 4.500,00

Art. 3º  Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no orçamento vigente, Lei Municipal 
nº 6.459, de 09 de dezembro de 2.013, crédito especial no valor de R$ 4.500,00 
(quatro mil e quinhentos reais) da seguinte forma: Funcional Programática 
08.241.0020.2164 (Manutenção do Fundo Municipal da Pessoa Idosa) na categoria 
econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).

Art. 4º Os recursos para atender as despesas constantes no art. 3º desta Lei, decorrem de 
anulação parcial das dotações orçamentárias abaixo:
I - Na funcional programática 08.244.0021.2053 (Rede de Proteção Social 

Básica), no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) – ficha 376;
II - Na funcional programática 08.244.0021.2053 (Rede de Proteção Social 

Básica), no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) – ficha 378;
III - Na funcional programática 08.244.0021.2109 (Manutenção de 

Adiantamentos), no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) – ficha 385.
Art. 5º  Esta Lei entra em vigor a partir da publicação.

Bauru, 20 de novembro de 2.014.
RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA

PREFEITO MUNICIPAL
MAURÍCIO PONTES PORTO

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA

SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
Projeto de iniciativa do
PODER EXECUTIVO
Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

ANDRÉA MARIA LIBERATO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

LEI Nº 6.598, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2.014
P. 55.258/10  Autoriza a Prefeitura Municipal de Bauru a celebrar convênio com o Estado de 
São Paulo, por meio das Secretarias Estaduais da Habitação e de Desenvolvimento Social, e em parceria 
com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, objetivando a 
implementação do Programa Vila Dignidade.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I –  Assinar, com as Secretarias Estaduais da Habitação e de Desenvolvimento 
Social, e em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano do Estado de São Paulo, o convênio objetivando a implementação do 
Programa Vila Dignidade, em terreno municipal;

II –  Receber, em doação da Companhia de Desenvolvimento Habitacional 
e Urbano do Estado de São Paulo, as obras de edificação, urbanismo e 
paisagismo do núcleo habitacional horizontal, incluindo equipamentos 
do mobiliário das áreas comuns, e responsabilizar-se pela sua destinação e 
administração de acordo com os procedimentos do Programa, assegurando a 
gratuidade da moradia exclusivamente às pessoas idosas;

III –  Executar a gestão social do empreendimento a partir do Projeto Social 
elaborado em conformidade com o modelo indicado pela Secretaria Estadual 
de Desenvolvimento Social.

Art. 2º  As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias constantes no orçamento vigente, suplementadas se 
necessário.

Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 20 de novembro de 2.014.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

DARLENE MARTIN TENDOLO
SECRETÁRIA DO BEM - ESTAR SOCIAL

Projeto de iniciativa do
PODER EXECUTIVO
Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

ANDRÉA MARIA LIBERATO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
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LEI  Nº  6.599, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2.014
P. 58.186/14 Autoriza a transferência de recursos no Orçamento do Município, especificamente 
da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º  Fica autorizada a suplementação, através de transferência, de recursos no Orçamento 

vigente do Município de Bauru, na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, no 
valor de R$ 42.720,00 (quarenta e dois mil e setecentos e vinte reais), na dotação 
orçamentária 18.122.0026.2055 (Administração Geral da Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 405.

Art. 2º  Os recursos necessários para atender o art. 1º decorrem de anulação parcial na 
dotação orçamentária 18.541.0026.1021 (Ampliação e Reestruturação do Viveiro de 
Mudas), categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 
825.

Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, 24 de novembro de 2.014.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA

SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
Projeto de iniciativa do
PODER EXECUTIVO
Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

ANDRÉA MARIA LIBERATO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

LEI Nº 6.602, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2.014
P. 41.838/13 Ap. 28.255/00 (capa) Autoriza o Executivo a doar uma área de terreno à REGHIMIX 
CONCRETO LIMITADA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º  Fica o Executivo autorizado a doar à REGHIMIX CONCRETO LIMITADA um 

terreno localizado no Distrito Industrial II, com a seguinte descrição:
Setor 03, Quadra 1532, lote 07 – Distrito Industrial II
“Um terreno situado no lado par do quarteirão 2 da Rua Armando Lambertini (antiga 
Rua DI-6) distante 202,80 metros da esquina da Avenida Marginal Fepasa – DI2, 
correspondente ao lote 7 da quadra 7 do Distrito Industrial – 2ª etapa, nesta cidade 
de Bauru, medindo 60,00 metros de frente e de fundos por 100,00 metros de cada 
lado, confrontando pela frente com a Rua Armando Lambertini (antiga Rua DI-
6), quarteirão 02, lado par, pelo lado direito de quem da via pública olha para o 
imóvel, divide com o lote 08, pertencente à Prefeitura Municipal de Bauru, do lado 
esquerdo divide com o lote 06 de propriedade da Prefeitura e pelos fundos confronta 
com a Rua Paulo Malmonge Macedo (antiga Rua DI-8), quarteirão 08, lado ímpar, 
encerrando uma área de 6.000,00 metros quadrados.” Referido imóvel consta 
pertencer à Prefeitura Municipal de Bauru, conforme Matrícula nº 45.497 do 2º 
Ofício de Registro Imobiliário de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho 
SP nº 5492 e avaliado em R$ 1.140.000,00 (um milhão, cento e quarenta mil reais).

Art. 2º  A área descrita no artigo 1º foi objeto de Concessão de Direito Real de uso autorizada 
pela Lei Municipal nº 4.627, de 21 de dezembro de 2.000, sendo destinada à 
construção das instalações da empresa Donatária então com a razão social PORTO 
DE AREIA HERALDO REGHINE LTDA.

̕̕Parágrafo único. A Donatária, por ter cumprido todas as obrigações assumidas na concessão 
mencionada no “caput” do presente artigo, fica autorizada a receber em doação a 
área descrita no artigo 1º a partir da data da publicação desta lei.

Art. 3º   A Donatária obriga-se a desenvolver no local suas atividades voltadas para a 
exploração do comércio de pré-moldados, prestação de serviços de concretagem em 
geral, micro concreto, bombeamento de concreto e locação de equipamentos.

Art. 4º   O imóvel descrito no artigo 1º fica gravado com a cláusula de inalienabilidade pelo 
prazo de 10 (dez) anos, a contar da publicação da lei doadora, nos termos do artigo 
15 da Lei Municipal nº 5.198, de 22 de outubro de 2.004.

Art. 5º   Não poderá a Donatária, por si ou por seus sucessores, dar outra destinação ao 
imóvel recebido, nem aliená-lo, mesmo depois de decorrido o prazo que trata o artigo 
anterior, sem anuência expressa do Prefeito Municipal, que analisará a conveniência 
ou não da mudança da destinação, se nisso implicar a alienação.

Art. 6o  O não cumprimento do disposto nos artigos anteriores tornará nula, de pleno direito, 
a doação feita, revertendo o imóvel ao patrimônio municipal, sem que assista direito 
às acessões nele introduzidas.

Art. 7º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 24 de novembro de 2.014.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

ARNALDO RIBEIRO PINTO
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Projeto de iniciativa do
PODER EXECUTIVO
Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

ANDRÉA MARIA LIBERATO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

LEI Nº 6.603, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2.014
P. 34.110/13 Autoriza o Executivo a destinar uma área de terreno à Empresa S.E. COMÉRCIO 
DE PRODUTOS QUÍMICOS DE BAURU LTDA – EPP em regime de Concessão de Direito Real de Uso.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Executivo autorizado a outorgar à Empresa S.E. COMÉRCIO DE PRODUTOS 

QUÍMICOS DE BAURU LTDA – EPP pelo prazo de 24 (vinte quatro) meses, a 
CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO de uma área localizada no Distrito 
Industrial IV, com a seguinte descrição:
Setor 04, Quadra 2165, Lote 01 Distrito Industrial IV
“Um terreno sem benfeitorias, situado no lado ímpar do quarteirão 02 da Rua Rubens 
Garcia, correspondente ao terreno para fins industriais formado pela totalidade dos 
lotes 01, 02, 03, 04, 25, 26, 27 e 28 da quadra 28 do loteamento denominado Mario 
Luiz Rodrigues do Prado – Distrito Industrial IV, nesta cidade de Bauru, SP, com o 
seguinte roteiro perimétrico: tem início num ponto cravado no alinhamento da Rua 
Rubens Garcia, quarteirão 02, lado ímpar, na divisa com o lote 05, deste ponto em 
ângulo interno de 90º00’00” segue na distância de 40,00 metros até outro ponto, 
confrontando nesta linha com os lotes 05 e 24, deste ponto deflete à direita e segue 
na distância de 31,00 metros até outro ponto, confrontando nesta linha com a Rua 
Dimas Simonetti, quarteirão 02, lado par, deste ponto deflete à direita em curva com 
o raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 14,13 metros até outro ponto, fazendo 
esta curva a confluência das Ruas Dimas Simonetti e Namem José, deste ponto 
segue na distância de 22,00 metros até outro ponto, confrontando nesta linha com 
a Rua Namen José, quarteirão 07, lado ímpar, deste ponto deflete à direita em curva 
com raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 14,13 metros, fazendo esta curva 
a confluência das Ruas Namen José e Rubens Garcia, deste ponto deflete à direita 
e segue na distância de 31,00 metros até outro ponto, onde teve início a presente 
descrição, confrontando nesta linha com a Rua Rubens Garcia, encerrando uma 
área de 1.565,24 metros quadrados.” Referido imóvel consta pertencer a Prefeitura 
Municipal de Bauru, conforme Matrícula nº 115.738 do 2º Cartório de Registro de 
Imóveis de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho SP nº 5748 e avaliado 
por R$ 62.609,60 (sessenta e dois mil, seiscentos e nove reais e sessenta centavos).

Art. 2º  A área descrita no artigo 1º, a Concessionária obriga-se a destiná-la única e 
exclusivamente para a construção e implantação de uma fábrica e distribuidora de 
produtos de limpeza, químicos e de higiene pessoal.

Parágrafo único. Fica a concessionária autorizada a tomar posse da área concedida a partir da 
publicação desta lei para que possa alcançar as finalidades aqui enunciadas.

Art. 3º  A concessionária obriga-se a iniciar as obras no prazo de 90 (noventa) dias, contados 
da data da publicação desta lei e concluí-las no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
meses, respeitados os planos aprovados pelo Conselho de Apoio ao Desenvolvimento 
Municipal - CADEM e observadas as normas urbanísticas fixadas pela Secretaria 
Municipal de Planejamento.

Parágrafo único. Fica a concessionária obrigada a instalar na área concedida um painel de no mínimo 
2,00 (dois) metros quadrados onde deverá constar o nome da empresa, o número da 
Lei que autorizou a Concessão, a metragem da área concedida, a metragem da área a 
ser construída, a data do início e término da obra determinada pela lei.

Art. 4º  O não cumprimento do disposto nos artigos anteriores determinará a rescisão do 
contrato, com a restituição da área ao Município, sem direito à indenização pelas 
benfeitorias nela introduzidas pela concessionária, independentemente de notificação.

Art. 5º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 24 de novembro de 2.014. 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

ARNALDO RIBEIRO PINTO
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Projeto de iniciativa do
PODER EXECUTIVO
Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

ANDRÉA MARIA LIBERATO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
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LEI Nº 6.607, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2.014
P. 68.014/13 (78.492/13 – COHAB) Altera a redação do inciso I, do § 1º, do art. 1º da Lei 
Municipal nº 6.491, de 27 de fevereiro de 2.014, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a majoração do valor máximo da operação na aquisição 

de títulos do CVS pelo Poder Executivo, de titularidade do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS), mediante financiamento junto ao Agente Operador 
do FGTS, destinados à liquidação de operações de empréstimos habitacionais, 
vencidos e vincendos firmados pela Companhia de Habitação Popular de Bauru - 
COHAB-Bauru junto àquele Fundo.

Art. 2º  O inciso I, do art. 1º da Lei Municipal nº 6.491, de 27 de fevereiro de 2.014, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 1º  (...)
§1º (...)

I –  R$ 390.000.000,00 (trezentos e noventa milhões de reais) para 
aquisição de títulos do CVS pelo Poder Executivo, mediante 
operação de financiamento, junto ao Agente Operador do 
FGTS;” (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 25 de novembro de 2.014.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

Projeto de iniciativa do
PODER EXECUTIVO
Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

ANDRÉA MARIA LIBERATO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 12.643, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2.014
P. 50.038/14    Disciplina o funcionamento do Jardim Botânico Municipal de Bauru para uso e visitação 
pública e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, 

D E C R E T A
Art. 1º A visitação pública ao Jardim Botânico se dará das 8h às 16h, ficando permitida a 

permanência de visitantes até às 16h30.
Art. 2º O acesso ao Jardim Botânico e a disponibilidade de vagas no estacionamento fica 

condicionado da seguinte maneira:
I - Pelo portal de entrada, localizado no estacionamento do Parque Zoológico 

Municipal;
II -  Pela disponibilidade de vagas no estacionamento;
III - Pessoas com necessidades especiais, mediante autorização de funcionários, 

poderão acessar vagas próximas à administração;
IV -  O uso do estacionamento é permitido apenas para pessoas que venham 

visitar as dependências internas do Jardim Botânico, não sendo permitido o 
seu uso e a permanência para outras atividades; 

V - É proibido o acesso por transporte de tração animal.
Art.3º Consideram-se locais abertos à visitação pública:

I - Coleções de plantas vivas (arboreto, orquídeas, bromélias, samambaias, 
plantas aquáticas e jardim medicinal sensorial);

II - Alagados construídos;
III - Praça central;
IV - Praça dos bambus;
V - Centro de visitação;
VI - Biblioteca (mediante solicitação à administração);
VII - Trilha ecológica.

Art.4º Consideram–se locais restritos à visitação pública:
I - Herbário e laboratório de botânica;
II - Laboratório de horticultura;

III - Viveiro de mudas;
IV - Auditório e oficina do Centro de Educação Ambiental;
V - Locais, delimitados por barreiras, dentro dos prédios das coleções;
VI - Trilhas de acesso à vigilância e pesquisa. 
Regras gerais para o uso e visitação no Jardim Botânico

Art.5º  No Jardim Botânico não é permitido (a):
I - Entrada fora do horário de funcionamento;
II - Entrar por qualquer local que não seja o portal de entrada, localizado no 

estacionamento do Parque Zoológico Municipal de Bauru;
III - A entrada e permanência de menores de 14 anos desacompanhados de um 

responsável maior de 18 anos; 
IV - Consumo de bebidas alcoólicas;
V - Entrada com armas de fogo, facas, varas de pescar, redes ou qualquer 

outro objeto que possa lesar o patrimônio natural;
VI - Promover reuniões ou qualquer outro tipo de evento sem autorização e 

agendamento prévio na administração;
VII - Realização de casamentos;
VIII - O uso das mesas, cadeiras, equipamentos e energia elétrica do Jardim 

Botânico;
IX - Circulação com bicicleta, patins, triciclos ou similares;
X - Entrada com animais domésticos, exceto cães guia que acompanham 

deficientes visuais;
XI - Soltar qualquer animal na área do Jardim Botânico sem autorização;
XII - Realizar qualquer tipo de comércio ambulante; 
XIII - Alimentar e ter contato físico com animais silvestres; 
XIV - Pescar, caçar, capturar, maltratar ou matar qualquer animal, bem como 

destruir ou danificar seus ninhos, abrigos e criadouros naturais;
XV - Retirar qualquer material botânico (galhos, folhas, frutas, semente, 

flores), mesmo que este se encontre no chão, sendo a coleta só permitida 
para fins científicos e com devida autorização;

XVI - Introduzir qualquer espécie vegetal e/ou liberar sementes e frutos dentro 
da área do Jardim Botânico sem autorização;

XVII - Perturbar outros visitantes locais;
XVIII - Trajar apenas roupas de banho e/ou roupas íntimas; 
XIX - Permanecer no Jardim Botânico sem camisa;
XX - A realização de manifestações religiosas e políticas;
XXI - A deposição de cinzas e restos mortuários em qualquer área do Jardim 

Botânico; 
XXII - Distribuir material de publicidade e propaganda ou qualquer tipo de 

material de divulgação, salvo materiais que promovam a divulgação e 
orientação do Jardim Botânico/SEMMA; 

XXIII - A prática de atos obscenos, necessidades fisiológicas, exposição de partes 
íntimas, de qualquer natureza e a qualquer pretexto, de pessoas, dentro do 
Jardim Botânico;

XXIV - Escrever nas árvores e bambus ou danificar qualquer indivíduo das 
coleções de plantas vivas;

XXV - Pendurar redes em árvores;
XXVI - Escalar e subir em árvores;
XXVII - Uso de bola, bumerangues e similares;
XXVIII - Realização de atividades físicas e recreativas que utilizem qualquer tipo 

de equipamento (elástico, cordas, etc.);
XXIX - Uso de pipas e similares;
XXX - Uso de qualquer brinquedo, equipamento motorizado ou por controle 

remoto, como: aviões, helicópteros, drones, carros, barcos e similares;
XXXI - Utilizar qualquer item que tenha potencialidade de causar incêndios, 

como: velas, balões e fogos de artifício;
XXXII - Utilizar aparelhos eletroeletrônicos que produzam som alto, que perturbe 

a tranquilidade do local e de outros visitantes, com exceção de projetos 
culturais previamente autorizados;

XXXIII - Realizar churrascos ou qualquer outro tipo de preparo de alimentos;
XXXIV - Realizar acampamentos;
XXXV - Subir em cercas, muros e demais construções e equipamentos;
XXXVI - Hastear bandeiras nas árvores;
XXXVII -Depositar lixo fora dos recipientes e locais específicos para este fim.

Art.6º  Do uso dos espaços para a realização de piqueniques:
I - A área permitida para a realização de piqueniques compreende desde o 

gramado em frente à administração e ao Centro de Educação Ambiental 

DECRETOS MUNICIPAIS
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até a proximidade da praça dos bambus;
II - Todo o lixo produzido no piquenique é de responsabilidade dos 

organizadores, os quais são responsáveis por destinar o lixo corretamente;
III - Restos de alimentos devem ser acondicionados em sacos plásticos para 

então serem destinados às lixeiras;
IV - Não é permitida a realização de piqueniques na praça dos bambus e na 

área destinada às coleções de plantas vivas (prédios e suas adjacências, 
lago de plantas aquáticas, praça central e jardim medicinal sensorial);

V - Piqueniques que envolvam grupos maiores que 15 pessoas devem ser 
previamente agendados e autorizados pela administração.

Art. 7º Do uso dos espaços para ensaios fotográficos e filmagens:
I - Os ensaios devem respeitar o limite máximo de 6 pessoas, considerando 

equipe técnica e modelos;
II - Os ensaios devem obedecer aos seguintes horários: segunda a sábado das 

8h às 16h, com permanência máxima até às 16h30 e domingos e feriados 
das 8h às 11h; 

III - Os ensaios devem ser previamente agendados na administração, sendo 
permitido no máximo 4 grupos por período. Compreende o período da 
manhã das 8h às 12h e o período da tarde das 12h às 16h;

IV - Os fotógrafos e equipes de filmagem devem estar previamente cadastrados 
no banco de dados do Jardim Botânico;

V - Os profissionais que não estiverem cadastrados e agendados não poderão 
realizar os trabalhos no Jardim Botânico;

VI - Não é permitido realizar ensaios e filmagens profissionais com imagens 
que envolvam pessoas nos seguintes locais: dentro dos prédios das 
coleções, na trilha ecológica e no jardim medicinal sensorial; 

VII - O Jardim Botânico não possui local adequado para trocas de roupas 
portanto, os (as) modelos devem fazê-lo no banheiro público, contudo 
sem prejudicar o acesso de outros visitantes ao banheiro;

VIII - Não é permitido fechar a porta principal do banheiro público para as 
trocas de roupa; 

IX - Qualquer alimento usado para o ensaio fotográfico deve ser acondicionado 
em saco plástico e colocado no lixo;

X - Uso da energia elétrica do Jardim Botânico não está disponível para esse 
tipo de atividade;

XI - Não é permitido o uso de geradores de energia;
XII - Fica proibido subir em árvores, modificar ou criar ambientes para os 

ensaios;
XIII - Os ensaios não devem prejudicar a integridade do patrimônio e das 

coleções do Jardim Botânico;
XIV - É vedada a realização de ensaios com teor sensual ou erótico;
XV - São proibidos ensaios com a utilização de roupas íntimas e roupas de 

banho;
XVI - São proibidos ensaios com exposição de partes íntimas;
XVII - Não é permitida a veiculação da imagem do Jardim Botânico para fins 

comerciais sem a devida autorização;
XVIII - Não é permitida a utilização do espaço do Jardim Botânico para a 

produção de propagandas sobre bebidas alcoólicas, fumo e similares; 
XIX - Os ensaios não devem restringir o acesso ou incomodar outros visitantes 

do Jardim Botânico;
XX - Os ensaios não devem interferir nos serviços da manutenção de rotina do 

Jardim Botânico, bem como nas atividades de Educação Ambiental e na 
visitação pública;

XXI - Não é permitido deixar qualquer tipo de vestuário, cabides e qualquer outro 
tipo de material nos espaços de visitação e banheiros. Os profissionais e 
modelos devem possuir recipientes e suportes para acondicionar qualquer 
material ou vestuário;

XXII - Os ensaios devem seguir as regras gerais para uso e visitação no Jardim 
Botânico;

XXIII - A autorização para o uso de espaços para ensaios fotográficos, filmagens e 
atividades profissionais similares, fornecida pelo Jardim Botânico, poderá 
ser suspensa a qualquer momento se não forem respeitadas as regras de 
uso do Jardim Botânico;

XXIV - É proibido trazer plantas vivas ao jardim botânico para a realização dos 
ensaios;

XXV - A limpeza do local utilizado para os ensaios deve ser de responsabilidade 
dos profissionais;

XXVI - Não é permitido pendurar balões, bandeiras, bexigas e qualquer outro tipo 
de adereço para compor cenários para os ensaios;

XXVII - Não é permitida a realização de ensaios com a utilização de bolos. 
Regras para visitas de grupos organizados ao Jardim Botânico

Art. 8º  O uso dos espaços para visitação de grupos monitorados, com acompanhamento de 
funcionários do Jardim Botânico, se dará da seguinte maneira: 
I - As visitas só poderão ocorrer mediante agendamento prévio, por telefone 

ou e-mail, com devido preenchimento de uma ficha padrão, salvo sob 
autorização do coordenador do Programa de Educação Ambiental 
ou direção do Jardim Botânico e de acordo com a disponibilidade de 
monitores para o período;

II - O horário de visitação de grupos monitorados é das 8h às 11h e das 13h30 
às 16h;

III - Visitas monitoradas são possíveis aos sábados, domingos e feriados de 
acordo com a disponibilidade de monitores;

IV - Os responsáveis pelos grupos agendados devem respeitar o limite máximo 
de visitantes por período: 70 pessoas;

V - A caminhada na trilha só poderá ocorrer com o acompanhamento de um 
monitor do Jardim Botânico;

VI - As visitas monitoradas devem respeitar as regras gerais para uso e 
visitação no Jardim Botânico;

VII - O cancelamento de visitas deverá ser comunicado com pelo menos 24 
horas de antecedência. O não comparecimento do grupo, sem aviso 
prévio, poderá acarretar o não agendamento em futuras solicitações;

VIII - O responsável pelo grupo deve fornecer todas as informações necessárias 
sobre os visitantes à Equipe de Educação Ambiental;

IX - O responsável pelo grupo deve fornecer todas as informações sobre as 
regras de conduta para os integrantes do grupo;

X - O grupo deve permanecer com o monitor enquanto estiver no Jardim 
Botânico;

XI - Grupos formados por menores de 12 anos devem ter um responsável para 
cada 15 pessoas;

XII - Os responsáveis devem contribuir com os monitores do Jardim Botânico 
na manutenção da ordem e disciplina do grupo.

Art.9º O uso dos espaços para visitação, por grupos não monitorados, sem o acompanhamento 
de funcionários do Jardim Botânico, se dará da seguinte maneira:
I - Grupos com 20 pessoas ou mais devem ser previamente agendados e 

autorizados;
II - Os grupos não monitorados devem ter no máximo 50 pessoas;
III - É necessário fazer um contato prévio com a administração do Jardim 

Botânico para realizar o agendamento do grupo, com o devido 
preenchimento de uma ficha padrão;

IV - O grupo deve dispor de um responsável pela visita para cada 25 pessoas, 
que deverá orientar o grupo sobre as regras gerais para uso e visitação no 
Jardim Botânico;

V - As atividades não devem interferir nos serviços da manutenção de rotina 
do Jardim Botânico, bem como nas atividades de Educação Ambiental e 
na visitação pública;

VI - Não é permitida a entrada de grupos com mais de 20 pessoas na trilha 
ecológica. A capacidade de carga da trilha só permite a entrada de 20 
pessoas por vez;

VII - Todos os interessados em utilizar o espaço para cursos, debates e 
palestras, que não estejam vinculados à programação do Jardim Botânico, 
SEMMA (Secretaria Municipal do Meio Ambiente) e Escola de Governo 
Municipal, devem realizar o agendamento prévio;

VIII - Não haverá agendamento nos dias de eventos musicais.
Regras específicas para uso dos espaços do Jardim Botânico

Art.10 O uso do auditório do Centro de Educação Ambiental e seus equipamentos será 
permitido:
I - Apenas para palestras, cursos e eventos que envolvam uma temática 

ambiental, educacional ou científica, que sejam autorizados pela direção 
do Jardim Botânico e que estejam de acordo com os propósitos e objetivos 
do Jardim Botânico Municipal de Bauru e da Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente de Bauru;

II - Desde que haja agendamento prévio.
Art. 11 O uso da sala de oficina do Centro de Educação Ambiental se restringe às mesmas 

regras de uso do Auditório do Centro de Educação Ambiental.
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Art. 12 A biblioteca pode ser utilizada por visitantes, pesquisadores e professores. A consulta 
só poderá ser realizada mediante a autorização, não sendo permitido retirar material 
literário, sendo a consulta praticada na própria biblioteca do Jardim Botânico.

Art. 13 Nas coleções de plantas vivas e viveiro de mudas não é permitido: 
I - Ultrapassar as barreiras que delimitam o espaço de visitação dentro dos 

prédios das coleções, assim como subir nos canteiros do jardim medicinal 
sensorial, adentrar no lago de plantas aquáticas e no lago dos alagados 
construídos;

II - Pendurar qualquer material nas árvores, salvo sob autorização;
III - Entrar nos prédios das coleções com alimentos e bebidas;
IV - Fumar no interior das coleções;
V - Realizar empréstimos, permutas e doações de exemplares da coleção sem 

autorização da direção do Jardim Botânico;
VI - Entrar no viveiro de produção de mudas, salvo sob autorização da direção 

do Jardim Botânico;
VII - A retirada de mudas do viveiro sem autorização da direção do Jardim 

Botânico.
Art. 14 Na trilha ecológica não é permitido: 

I - Coletar qualquer material biológico animal ou vegetal, salvo com objetivo 
de pesquisa e com autorização da direção do Jardim Botânico;

II - Uso de instrumentos musicais e aparelhos eletroeletrônicos que produzam 
som alto;

III - Adentrar em outras trilhas que não seja a trilha principal, sinalizada com 
marcadores e placas. A utilização de outras trilhas só pode ser realizada 
para fiscalização e pesquisas autorizadas;

IV - Entrada de menores de 18 anos sem o acompanhamento de responsáveis 
maiores de 18 anos;

V - Deixar marcas nas árvores ou fixar qualquer objeto nas mesmas;
VI - Realizar corridas e competições esportivas;
VII - Adentrar com bicicletas e similares;
VIII - Fumar na trilha;
IX - Entrar com alimentos, suco, refrigerante e bebida alcoólica;
X - A entrada de grupos, com mais de 20 pessoas, sem o acompanhamento de 

um funcionário do Jardim Botânico. Grupos formados por crianças têm 
o limite reduzido para 10 pessoas (neste caso só poderão entrar com a 
presença de um responsável, maior de 18 anos);

XI - A realização de ensaios fotográficos e filmagens profissionais, que 
envolvam imagens de pessoas;

XII - Qualquer tipo de manifestação que perturbe o ambiente natural;
XIII - Subir em árvores, cipós e similares.

Art.15 Sobre o uso do Herbário, Laboratório de Botânica e Laboratório de Horticultura: 
I - O uso destes espaços e seus equipamentos estão restritos apenas para os 

funcionários do Jardim Botânico/SEMMA, salvo autorização da direção;
II - Permutas, empréstimos e doações de exsicatas e duplicatas do herbário 

podem ocorrer mediante autorização da curadoria ou direção do Jardim 
Botânico;

III - A consulta do acervo do herbário é permitida mediante autorização e 
acompanhamento da curadoria.

Art.16 Sobre a realização de pesquisas científicas no Jardim Botânico:
I - Não é permitido realizar pesquisas científicas sem a autorização da 

direção do Jardim Botânico;
II - Para o início das atividades, os pesquisadores devem se cadastrar 

previamente, por meio de uma ficha padrão e apresentar materiais e 
documentos solicitados;

III - A coleta e transporte de patrimônio genético somente ocorrerá mediante 
assinatura prévia do termo de compromisso de transferência e coleta de 
material genético, fornecido pelo Jardim Botânico;

IV - A coleta de qualquer material biológico animal ou vegetal, bem como 
qualquer indivíduo animal ou vegetal deve ser autorizada pela direção do 
Jardim Botânico;

V - A publicação de informações sobre o Jardim Botânico deve ser autorizada 
pela direção;

VI - As visitas de campo devem ser previamente agendadas e autorizadas pela 
direção; 

PROJETO   DE   LEI   Nº   114/14
P nº 23.942/14 – Ap.nº 37.374/13 Autoriza o Executivo a ceder o uso de bens móveis de propriedade da 
Prefeitura Municipal à EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE 
BAURU - EMDURB.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica 
do Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte 
lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a ceder à EMPRESA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU – EMDURB o uso dos 
bens móveis a seguir descritos:
a) um caminhão F- 350 G, Diesel, Marca Ford, ano de fabricação 2005, 

modelo ano 2005, cor Vermelha, RENAVAN n˚ 00863454283, Chassi n˚ 
9BFJF37G65B019127, placa DMD 7135, patrimoniado sob n˚ 114.354 e 
que se encontra sob a responsabilidade do Gabinete do Prefeito;

b) um caminhão L-320, Diesel, Marca Mercedes Benz, ano de fabricação 
2003, modelo ano 2003, cor Verde, RENAVAN n˚ 00799217441, Chassi 
n˚ 9BM6953013B329039, placa KLC 4602, patrimoniado sob n˚ 114.352 
e que se encontra sob a responsabilidade do Gabinete do Prefeito;

c) uma caminhonete Saveiro 1.6, Álcool/Gasolina, Marca Volkswagen, 
ano de fabricação 2005, modelo ano 2005, cor Prata, RENAVAN n˚ 
00878101888, Chassi n˚ 9BWEB05W76P020832, placa CSY 2394, 
patrimoniado sob n˚ 114.353 e que se encontra sob a responsabilidade do 
Gabinete do Prefeito.

Art. 2º O prazo da presente cessão de uso é de 10 (dez) anos, prorrogável por igual período, 
a critério da Administração.

Art. 3º Fica a Cessionária autorizada a tomar posse dos equipamentos a partir da publicação 
desta lei para que possa alcançar os desidérios aqui enunciados.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru,...

= EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS =
18, novembro, 14

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o incluso 
projeto de lei que, uma vez aprovado, irá autorizar o Poder Executivo a ceder, pelo prazo de 10 (dez), 
prorrogável por igual período, o uso de dois caminhões e uma caminhonete.

Os veículos foram solicitados pela Prefeitura Municipal de Bauru para a Delegacia 
da Receita Federal de Bauru através do Oficio GP 1172/13, datado de 23 de maio de 2.013 visando a 
utilização dos mesmos na coleta seletiva que é da responsabilidade da EMDURB.

PROJETOS DE LEI 
Enviados à Câmara Municipal

VII - O pesquisador é responsável por trazer seus próprios equipamentos 
adequados para a pesquisa e equipamentos de proteção individual (EPI);

VIII - A autorização para a realização de pesquisa, fornecida pela direção do 
Jardim Botânico, pode ser suspensa a qualquer momento se não forem 
respeitadas as regras de uso do Jardim Botânico.

Art. 17 Sobre a aplicação do regulamento e penalidades:
I - As pessoas físicas ou jurídicas que infringirem as disposições deste 

regulamento ficam sujeitas à multa, nos termos da Lei Municipal nº 5.825, 
de 10 de dezembro de 2.009, e apreensão.

§ 1º  A aplicação das penalidades não exonera o infrator das cominações civis e criminais 
cabíveis.

§ 2º  Os casos omissos neste regulamento deverão ser analisados pela administração do 
Jardim Botânico para posterior deferimento ou indeferimento. 

Art. 18 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Bauru, 25 de novembro de 2.014.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

VALCIRLEI GONÇALVES DA SILVA
SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE

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

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
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e vantagens fixas), ficha orçamentária 168 – R$ 15.000,00;
h) Dotação orçamentária 04.122.0008.2020 (Administração 

Geral da Secretaria de Economia e Finanças), categoria 
econômica 3.1.90.11 (vencimentos e vantagens fixas), ficha 
orçamentária 193 – R$ 210.000,00;

i) Dotação orçamentária 04.123.0008.2131 (Pagamento de 
Tarifas Bancárias, Ressarcimentos, Indenizações e Outros), 
categoria econômica 3.3.90.39 (outros serviços de terceiros 
– pessoa jurídica), ficha orçamentária 206 – R$ 155.000,00;

j) Dotação orçamentária 10.122.0009.2021 (Salários e 
Benefícios dos Servidores da Saúde), categoria econômica 
3.1.90.11 (vencimentos e vantagens fixas), ficha orçamentária 
209 – R$ 8.177.957,00;

k) Dotação orçamentária 10.122.0009.2021 (Salários e 
Benefícios dos Servidores da Saúde), categoria econômica 
3.1.91.13 (obrigações patronais - intraorçamentárias), ficha 
orçamentária 213 – R$ 2.520.000,00;

l) Dotação orçamentária 10.122.0009.2021 (Salários e 
Benefícios dos Servidores da Saúde), categoria econômica 
3.1.90.18 (auxílio financeiro a estudante), ficha orçamentária 
214 – R$ 40.000,00;

m) Dotação orçamentária 10.122.0009.2022 (Operação, 
Suprimentos, Custeio e Manutenção dos Serviços de Saúde), 
categoria econômica 3.3.90.47 (obrigações tributárias e 
contributivas), ficha orçamentária 222 – R$ 260.000,00;

n) Dotação orçamentária 03.122.0012.2035 (Administração 
Geral da Secretaria dos Negócios Jurídicos), categoria 
econômica 3.1.90.11 (vencimentos e vantagens fixas), ficha 
orçamentária 257 – R$ 200.000,00;

o) Dotação orçamentária 03.122.0012.2035 (Administração Geral 
da Secretaria dos Negócios Jurídicos), categoria econômica 
3.1.91.13 (obrigações patronais - intraorçamentária), ficha 
orçamentária 259 – R$ 40.000,00;

p) Dotação orçamentária 15.122.0013.2036 (Administração 
Geral da Secretaria de Obras), categoria econômica 3.1.90.11 
(vencimentos e vantagens fixas), ficha orçamentária 271 – R$ 
650.000,00;

q) Dotação orçamentária 15.122.0013.2036 (Administração 
Geral da Secretaria de Obras), categoria econômica 3.1.91.13 
(obrigações patronais - intraorçamentária), ficha orçamentária 
273 – R$ 130.000,00;

r) Dotação orçamentária 15.122.0013.2117 (Gestão de 
Contratos), categoria econômica 3.3.91.39 (outros serviços 
de terceiros – pessoa jurídica - intraorçamentária), ficha 
orçamentária 288 – R$ 1.655.000,00;

s) Dotação orçamentária 15.452.0016.2045 (Manutenção da 
Iluminação Pública), categoria econômica 3.3.90.39 (outros 
serviços de terceiros – pessoa jurídica), ficha orçamentária 
312 – R$ 40.000,00;

t) Dotação orçamentária 15.122.0019.2050 (Administração 
Geral da Secretaria de Planejamento), categoria econômica 
3.1.90.11 (vencimentos e vantagens fixas), ficha orçamentária 
320 – R$ 40.000,00;

u) Dotação orçamentária 08.122.0020.2052 (Administração 
Geral da Secretaria do Bem - Estar Social), categoria 
econômica 3.1.91.39 (outros serviços de terceiros – pessoa 
jurídica - intraorçamentária), ficha orçamentária 350 – R$ 
275.000,00;

v) Dotação orçamentária 18.122.0026.2055 (Administração 
Geral da Secretaria do Meio Ambiente), categoria econômica 
3.1.90.11 (vencimentos e vantagens fixas), ficha orçamentária 
399 – R$ 190.000,00;

w) Dotação orçamentária 18.122.0026.2055 (Administração 
Geral da Secretaria do Meio Ambiente), categoria econômica 
3.1.91.13 (obrigações patronais - intraorçamentária), ficha 
orçamentária 401 – R$ 30.000,00;

x) Dotação orçamentária 27.122.0027.2063 (Administração 

Através do Ato de Destinação de Mercadorias – ADM’s nºs 181/13 e 210/13 expedidos 
pelo Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, os veículos foram destinados na forma 
de incorporação, à Prefeitura Municipal de Bauru.

A EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE 
BAURU – EMDURB realiza diversos serviços públicos no Município e por questões orçamentárias não 
está podendo renovar a sua frota, motivo pelo qual sugeriu que a Prefeitura recorresse a Receita Federal 
visando a doação de veículos apreendidos.

Atualmente os veículos estão sob a responsabilidade do Gabinete do Prefeito e 
encontram-se disponíveis para o empréstimo solicitado.

A Cessão de uso consiste na transferência gratuita da posse de um bem público de 
uma entidade ou órgão para outro, a fim de que o cessionário o utilize nas condições estabelecidas no 
respectivo termo.

Assim, trata-se do ato de colaboração entre repartições públicas, em que aquela que 
tem bens desnecessários aos seus serviços, cede o uso a outra que deles está precisando.

Afigura-se como a categoria específica e própria para o traspasse da posse de um bem 
público para outra entidade ou órgão da mesma entidade.

Tratando-se de cessão para outra entidade, necessária a autorização da Câmara 
Municipal para legitimar a transferência de posse do bem público e estabelecer as condições que a 
Administração pretende fazer valer.

Destarte pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em 
questão.

Atenciosas saudações
RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 

PREFEITO MUNICIPAL

PROJETO DE LEI Nº 115/14
P. 66.952/14 Autoriza a transferência e transposição de recursos no Orçamento do Município.
 O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica 
do Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte 
lei:
Art. 1º  Fica autorizada a suplementação de recursos no Orçamento vigente do Município de 

Bauru, até o valor de R$ 18.433.756,00 (dezoito milhões, quatrocentos e trinta e três 
mil, setecentos e cinquenta e seis reais), da seguinte forma:
I -  TRANSFERÊNCIA:

a) Dotação orçamentária 04.122.0008.2020 (Administração 
Geral da Secretaria de Economia e Finanças), categoria 
econômica 3.1.90.11 (vencimentos e vantagens fixas), ficha 
orçamentária 193 – R$ 35.000,00;

b) Dotação orçamentária 28.843.1000.0005 (Pagamento da 
Dívida - PASEP), categoria econômica 3.2.90.21 (juros sobre 
a dívida por contrato), ficha orçamentária 636 – R$ 5.799,00.

II -  TRANSPOSIÇÃO:
a) Dotação orçamentária 04.122.0002.2001 (Administração 

Geral do Gabinete do Prefeito), categoria econômica 3.1.90.11 
(vencimentos e vantagens fixas), ficha orçamentária 18 – R$ 
550.000,00;

b) Dotação orçamentária 04.122.0002.2001 (Administração 
Geral do Gabinete do Prefeito), categoria econômica 3.1.91.13 
(obrigações patronais - intraorçamentária), ficha orçamentária 
20 – R$ 120.000,00;

c) Dotação orçamentária 04.122.0003.2004 (Administração 
Geral da Secretaria da Administração), categoria econômica 
3.1.90.11 (vencimentos e vantagens fixas), ficha orçamentária 
56 – R$ 200.000,00;

d) Dotação orçamentária 04.122.0003.2005 (Custeio Geral da 
Prefeitura), categoria econômica 3.3.50.39 (outros serviços de 
terceiros – entidades sem fins lucrativos), ficha orçamentária 
69 – R$ 150.000,00;

e) Dotação orçamentária 04.122.0003.2005 (Custeio Geral da 
Prefeitura), categoria econômica 3.3.90.39 (outros serviços 
de terceiros – pessoa jurídica), ficha orçamentária 73 – R$ 
670.000,00;

f) Dotação orçamentária 12.365.0004.2008 (Manutenção do 
Ensino Básico), categoria econômica 3.3.90.39 (outros 
serviços de terceiros – pessoa jurídica), ficha orçamentária 88 
– R$ 410.000,00;

g) Dotação orçamentária 12.366.0004.2008 (Manutenção do 
Ensino Básico), categoria econômica 3.1.90.11 (vencimentos 
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Geral da Secretaria de Esportes e Lazer), categoria econômica 
3.1.90.11 (vencimentos e vantagens fixas), ficha orçamentária 
462 – R$ 200.000,00;

y) Dotação orçamentária 27.122.0027.2063 (Administração 
Geral da Secretaria de Esportes e Lazer), categoria econômica 
3.1.91.13 (obrigações patronais - intraorçamentária), ficha 
orçamentária 464 – R$ 42.000,00;

z) Dotação orçamentária 13.122.0028.2067 (Administração 
Geral da Secretaria de Cultura), categoria econômica 3.1.91.13 
(obrigações patronais - intraorçamentária), ficha orçamentária 
493 – R$ 60.000,00;

aa) Dotação orçamentária 04.122.0031.2076 (Administração 
Geral da Secretaria das Administrações Regionais), categoria 
econômica 3.1.90.11 (vencimentos e vantagens fixas), ficha 
orçamentária 531 – R$ 295.000,00;

ab) Dotação orçamentária 04.122.0031.2076 (Administração 
Geral da Secretaria das Administrações Regionais), 
categoria econômica 3.1.90.13 (obrigações patronais), ficha 
orçamentária 532 – R$ 6.000,00;

ac) Dotação orçamentária 04.122.0031.2076 (Administração 
Geral da Secretaria das Administrações Regionais), 
categoria econômica 3.1.91.13 (obrigações patronais - 
intraorçamentária), ficha orçamentária 533 – R$ 20.000,00;

ad) Dotação orçamentária 20.122.0033.2080 (Administração 
Geral da Secretaria de Agricultura e Abastecimento), categoria 
econômica 3.1.90.11 (vencimentos e vantagens fixas), ficha 
orçamentária 550 – R$ 132.000,00;

ae) Dotação orçamentária 20.122.0033.2080 (Administração 
Geral da Secretaria de Agricultura e Abastecimento), 
categoria econômica 3.1.91.13 (obrigações patronais - 
intraorçamentária), ficha orçamentária 552 – R$ 30.000,00;

af) Dotação orçamentária 28.843.1000.0002 (Pagamento da 
Dívida - Federalização), categoria econômica 4.6.90.73 
(correção monetária ou cambial da dívida), ficha orçamentária 
629 – R$ 180.000,00;

ag) Dotação orçamentária 28.843.1000.0003 (Pagamento da 
Dívida - FUNPREV), categoria econômica 4.6.90.73 (correção 
monetária ou cambial da dívida), ficha orçamentária 632 – R$ 
216.000,00;

ah) Dotação orçamentária 28.843.1000.0005 (Pagamento da 
Dívida - PASEP), categoria econômica 3.2.90.21 (juros sobre 
a dívida por contrato), ficha orçamentária 636 – R$ 12.000,00;

ai) Dotação orçamentária 28.846.1000.0020 (Aporte Atuarial 
- FUNPREV), categoria econômica 3.3.91.97 (aporte para 
cobertura do déficit atuarial), ficha orçamentária 664 – R$ 
472.000,00.

Art. 2º  Os recursos necessários para atender o art. 1º decorrem de anulação parcial nas 
dotações orçamentárias:

a) Dotação orçamentária 12.365.0004.2008 (Manutenção do 
Ensino Básico), categoria econômica 3.3.91.39 (outros 
serviços de terceiros – pessoa jurídica - intraorçamentária), 
ficha orçamentária 91 – R$ 1.350.000,00; 

b) Dotação orçamentária 12.361.0004.2008 (Manutenção do 
Ensino Básico), categoria econômica 3.3.91.39 (outros 
serviços de terceiros – pessoa jurídica - intraorçamentária), 
ficha orçamentária 127 – R$ 650.000,00; 

c) Dotação orçamentária 12.365.0007.1035 (Aquisição, 
Construção ou Reformas de Unidades Escolares e 
Administrativas), categoria econômica 4.4.90.51 (obras e 
instalações), ficha orçamentária 107 – R$ 410.000,00; 

d) Dotação orçamentária 04.122.0008.2020 (Administração 
Geral da Secretaria de Economia e Finanças), categoria 
econômica 4.4.90.52 (equipamentos e material permanente), 
ficha orçamentária 202 – R$ 55.000,00;

e) Dotação orçamentária 04.123.0008.2131 (Pagamento de 
Tarifas Bancárias, Ressarcimentos, Indenizações e Outros), 
categoria econômica 3.3.90.39 (outros serviços de terceiros – 

pessoa jurídica), ficha orçamentária 206 – R$ 30.000,00;
f) Dotação orçamentária 10.122.0009.2021 (Salários e 

Benefícios dos Servidores da Secretaria de Saúde), categoria 
econômica 3.3.90.39 (outros serviços de terceiros – pessoa 
jurídica), ficha orçamentária 215 – R$ 510.000,00;

g) Dotação orçamentária 15.122.0013.2048 (Serviços Técnicos), 
categoria econômica 3.3.90.39 (outros serviços de terceiros – 
pessoa jurídica), ficha orçamentária 283 – R$ 130.000,00;

h) Dotação orçamentária 15.451.0015.2041 (Manutenção 
da Pavimentação – Tapa Buraco), categoria econômica 
3.3.90.30 (material de consumo), ficha orçamentária 298 – R$ 
1.200.000,00;

i) Dotação orçamentária 15.451.0017.1014 (Implantação de 
Rampas para Acessibilidade), categoria econômica 3.3.90.30 
(material de consumo), ficha orçamentária 305 – R$ 
100.000,00;

j) Dotação orçamentária 15.452.0016.2046 (Manutenção da 
Iluminação de Espaços Públicos), categoria econômica 
3.3.90.39 (outros serviços de terceiros – pessoa jurídica), ficha 
orçamentária 313 – R$ 40.000,00;

k) Dotação orçamentária 15.452.0016.2132 (Serviços de 
Gerenciamento da Iluminação Pública), categoria econômica 
3.3.90.39 (outros serviços de terceiros – pessoa jurídica), ficha 
orçamentária 314 – R$ 2.500.000,00;

l) Dotação orçamentária 15.122.0019.2050 (Administração 
Geral da Secretaria de Planejamento), categoria econômica 
4.4.90.52 (equipamentos e material permanente), ficha 
orçamentária 330 – R$ 350.000,00;

m) Dotação orçamentária 18.542.0032.1082 (Construção de 
Barracão de Triagem de Material Reciclável), categoria 
econômica 4.4.90.51 (obras e instalações), ficha orçamentária 
433 – R$ 150.000,00;

n) Dotação orçamentária 27.812.0027.1005 (Construção e 
Ampliação de Unidades Esportivas), categoria econômica 
4.4.90.51 (obras e instalações), ficha orçamentária 479 – R$ 
1.057.952,00;

o) Dotação orçamentária 27.8132.0027.2128 (Contratação de 
Equipes), categoria econômica 3.3.90.39 (outros serviços 
de terceiros – pessoa jurídica), ficha orçamentária 488 – R$ 
70.005,00;

p) Dotação orçamentária 13.122.0028.2067 (Administração 
Geral da Secretaria de Cultura), categoria econômica 4.4.90.51 
(obras e instalações), ficha orçamentária 501 – R$ 200.000,00;

q) Dotação orçamentária 13.391.0028.2111 (Manutenção das 
Ações de Preservação do Patrimônio), categoria econômica 
3.3.90.39 (outros serviços de terceiros – pessoa jurídica), ficha 
orçamentária 507 – R$ 100.000,00;

r) Dotação orçamentária 13.391.0028.2111 (Manutenção das 
Ações de Preservação do Patrimônio), categoria econômica 
4.4.90.52 (equipamentos e material permanente), ficha 
orçamentária 508 – R$ 100.000,00;

s) Dotação orçamentária 13.392.0028.2113 (Formação e Difusão 
Cultural), categoria econômica 4.4.90.52 (equipamentos e 
material permanente), ficha orçamentária 512 – R$ 90.000,00; 

t) Dotação orçamentária 04.122.0031.2128 (Contratação 
de Equipes), categoria econômica 3.3.90.30 (material de 
consumo), ficha orçamentária 548 – R$ 50.000,00;

u) Dotação orçamentária 04.122.0031.2128 (Contratação de 
Equipes), categoria econômica 3.3.90.39 (outros serviços 
de terceiros – pessoa jurídica), ficha orçamentária 549 – R$ 
120.000,00;

v) Dotação orçamentária 28.843.1000.0002 (Pagamento da 
Dívida – Federalização), categoria econômica 3.2.90.21 (juros 
sobre a dívida por contrato), ficha orçamentária 625 – R$ 
1.123.000,00;

w) Dotação orçamentária 28.843.1000.0003 (Pagamento da 
Dívida – FUNPREV), categoria econômica 3.2.90.21 (juros 
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sobre a dívida por contrato), ficha orçamentária 630 – R$ 
1.007.000,00;

x) Dotação orçamentária 28.843.1000.0023 (Pagamento da 
Dívida – Financiamento - COHAB), categoria econômica 
3.2.90.21 (juros sobre a dívida por contrato), ficha orçamentária 
648 – R$ 446.950,00;

y) Dotação orçamentária 28.843.1000.0023 (Pagamento da 
Dívida – Financiamento - COHAB), categoria econômica 
4.6.90.71 (principal da dívida contratual), ficha orçamentária 
649 – R$ 3.195.660,00;

z) Dotação orçamentária 28.843.1000.0023 (Pagamento da 
Dívida – Financiamento - COHAB), categoria econômica 
4.6.90.73 (correção monetária ou cambial da dívida), ficha 
orçamentária 650 – R$ 1.657.390,00;

aa) Dotação orçamentária 28.843.1000.0024 (Pagamento da 
Dívida Financiamento – PAC Pavimentação), categoria 
econômica 3.2.90.21 (juros sobre a dívida por contrato), ficha 
orçamentária 651 – R$ 695.000,00;

ab) Dotação orçamentária 28.843.1000.0024 (Pagamento da 
Dívida Financiamento – PAC Pavimentação), categoria 
econômica 3.2.90.22 (outros encargos sobre a dívida por 
contrato), ficha orçamentária 652 – R$ 267.000,00;

ac) Dotação orçamentária 28.843.1000.0024 (Pagamento da 
Dívida Financiamento – PAC Pavimentação), categoria 
econômica 4.6.90.71 (principal da dívida contratual), ficha 
orçamentária 653 – R$ 38.000,00;

ad) Dotação orçamentária 28.846.1000.0008 (Depósitos Judiciais), 
categoria econômica 3.3.90.91 (sentenças judiciais), ficha 
orçamentária 659 – R$ 250.000,00;

ae) Dotação orçamentária 28.846.1000.0008 (Depósitos Judiciais), 
categoria econômica 4.4.90.91 (sentenças judiciais), ficha 
orçamentária 660 – R$ 450.000,00;

af) Dotação orçamentária 04.122.0008.2020 (Administração 
Geral da Secretaria de Economia e Finanças), categoria 
econômica 4.4.90.52 (equipamentos e material permanente), 
ficha orçamentária 202 – R$ 35.000,00;

ag) Dotação orçamentária 28.843.1000.0005 (Pagamento da 
Dívida - PASEP), categoria econômica 4.6.90.71 (principal da 
dívida contratual), ficha orçamentária 638 – R$ 5.799,00.

Art. 3º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, ...

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=
19, novembro, 14

Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores,

Temos a honra de passar às mãos de Vossa Excelência, a fim de ser apreciado e 
votado pelos Membros dessa Casa Legislativa, o projeto de lei que versa sobre adequação de recursos no 
orçamento vigente para atender a Prefeitura Municipal de Bauru.

Tal ajuste é necessário para atender as despesas com custeio, sendo que a transferência 
de recursos origina-se de saldo orçamentário que não será utilizado no exercício atual.

Isto posto, acreditamos ter apresentado os esclarecimentos devidos, a fim de que 
todos possam ter plena compreensão do projeto ora apresentado. 
  Destarte pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em 
questão.

Atenciosas saudações,
RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA

PREFEITO MUNICIPAL

PROJETO   DE   LEI   Nº 116/14
P. 63.890/14  Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos públicos, mediante Termo de 
Colaboração, às Entidades do setor privado que identifica, conforme especificado.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º  Fica o Poder Executivo autorizado a repassar recursos públicos, mediante Termo 

de Colaboração, para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bauru – 
APAE ,  Associação de Pais para a Integração Escolar da Criança Especial – APIECE, 

Lar Escola Santa Luzia para Cegos e SORRI- BAURU e também  a ceder professores 
às seguintes entidades: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bauru 
– APAE  e  Associação de Pais para a Integração Escolar da Criança Especial – 
APIECE,  visando o atendimento à Educação Especial, nos montantes per capita 
fixados e nos respectivos totais estimados, conforme especificados abaixo.

Art. 2º  Os Termos terão por objeto a cessão de professores às entidades conveniadas, bem 
como o repasse correspondente a R$ 256,44 (duzentos e cinquenta e seis reais e 
quarenta e quatro centavos) por aluno não atendido pelos professores cedidos, 
conforme tabelas abaixo:

Entidades Nº 
alunos Valor Mensal

Valor anual 
verba 

subvenção

Valor da 
verba auxílio

Valor anual 
do Termo de 
Colaboração

Associação de 
Pais e Amigos dos 
Excepcionais de 
Bauru   - APAE

587 R$ 143.003,77 R$ 1.716.045,19 R$ 90.318,17 R$ 1.806.363,36

Associação de Pais 
para a Integração 
Escolar da Criança 
Especial  - APIECE

55 R$ 14.104,20 R$ 169.250,40 - R$ 169.250,40

Lar  Escola Santa 
Luzia para Cegos 60 R$ 15.386,40 R$ 184.636,80 - R$ 184.636,80

SORRI -Bauru 600 R$ 146.170,80 R$ 1.754.049,60 R$ 92.318,40 R$ 1.846.368,00
TOTAL 1.302 R$ 318.665,17 R$ 3.823.981,99 R$ 182.636,57 R$ 4.006.618,56

TABELA DE PROFESSORES - CESSÃO
Professores

Cedidos Alunos atendidos na Cessão

APAE 6 60
APIECE 1 10
LAR ESCOLA SANTA LUZIA PARA CEGOS 0 0
SORRI 0 0
TOTAL 7 70

Art. 3º  As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações previstas na Lei 
Orçamentária Anual do exercício financeiro de 2.015.

Art. 4º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de janeiro de 
2.015.
Bauru, ...

= EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS =
20, novembro, 14

Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores,

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa o presente 
Projeto de Lei que autoriza o Município de Bauru a efetuar Termo de Colaboração, mediante repasse de 
recursos públicos municipais às Entidades, APAE, Associação de Pais para a Integração Escolar da Criança 
Especial – APIECE, Lar Escola Santa Luzia para Cegos e SORRI/Bauru e também ceder professores para 
a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bauru – APAE e Associação de Pais para a Integração 
Escolar da Criança Especial – APIECE, mediante Termo de Colaboração com as entidades do setor privado, 
visando o atendimento à Educação Especial.

Tal projeto se faz necessário por força do que dispõe o art. 26 da Lei Complementar 
Federal nº 101, de 04 de maio de 2.000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), que exige, expressamente, 
que qualquer repasse de recursos públicos para o setor privado deverá ser autorizado por lei específica, 
assim entendida aquela que identifica o beneficiário, fixa ou estima o valor do repasse e ainda determina a 
finalidade da transferência dos recursos.

Apesar de ser exigência já antiga, a Colenda Corte de Contas Paulista concedeu, 
desde a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, um longo prazo para que o Poder Público pudesse se 
adaptar à referida exigência.

No entanto, no dia 02 de janeiro de 2.008, entrou em vigor a Instrução nº 02, do 
Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, publicada na edição de 11 de dezembro de 2.007, do 
Diário Oficial do Estado de São Paulo, onde aquela Colenda Corte de Contas regulamentou, no âmbito 
de sua competência, as exigências do at. 26 da LRF, de modo que a partir daquele exercício passou a 
ser exigida, para a regular efetivação de qualquer repasse público a ente do setor privado, autorização 
legislativa específica, conforme acima exposto.

O presente Projeto de Lei em nada inova nas Leis Orçamentárias vigentes para 
o exercício de 2.015, uma vez que as despesas relativas aos repasses ao setor privado nela tratadas já 
estão devidamente previstas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e também na Lei 
Orçamentária Anual, de modo que seu intuito é apenas especificar, de forma exata e precisa, como as 
referidas despesas serão efetivadas.

Portanto, tratam-se de despesas já autorizadas, ainda que de forma genérica e ampla, 
por essa Augusta Casa de Leis.

No mais, insta esclarecer que os repasses em questão vêm sendo efetuados todos os 
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anos às referidas Entidades e para as mesmas finalidades discriminadas, de modo que o presente Projeto de 
Lei também não inova nesse sentido.

Por fim, revela-se oportuno frisar que os projetos desenvolvidos pelas referidas 
Entidades são imprescindíveis para que a Política Municipal de Educação cumpra seu papel e atinja os seus 
tão almejados objetivos de atendimento eficiente daqueles que dela necessitam. 

Destarte pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em 
questão.

Atenciosas saudações,
RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA

PREFEITO MUNICIPAL

PROJETO     DE    LEI     Nº    117/14
P. 63.869/14 Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos públicos, mediante Termo de 
Colaboração, às Entidades do setor privado que especifica, visando o atendimento à Educação Infantil.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º   Fica o Poder Executivo autorizado a repassar recursos públicos, mediante Termo 

de Colaboração, às Entidades do setor privado, ligadas à Secretaria Municipal da 
Educação, visando o atendimento à Educação Infantil, nos montantes per capita 
fixados e nos respectivos totais estimados, conforme especificado abaixo:
Finalidade: execução complementar do Programa de Educação Infantil em pré-
escola (4 e 5 anos), com transferência per capita fixada em R$ 201,48, conforme 
quadro abaixo:

SUBVENÇÃO

ENTIDADE
Meta

Crianças / 
Pré- Escola

Valor total 
estimado / 

subvenção mês

Valor total 
estimado /

subvenção ano
Instituição Beneficente  Bom Samaritano Creche 
Alice Barros de Azevedo 51 R$ 10.275,48 R$ 123.305,76

Creche Berçário Antônio Pereira 48 R$ 9.671,04 R$ 116.052,48
CEVAC – Centro de Valorização da Criança 36 R$6.890,62 R$ 82.687,39
Creche Evangélica Bom Pastor 40 R$ 7.656,24 R$ 91.874,88
Centro Comunitário Assistencial e Educacional 
Aníbal Difrância Creche Berçário São Paulo 70 R$ 14.103,60 R$ 169.243,20

Creche Berçário Cruzada dos Pastores de Belém 42 R$ 8.462,16 R$ 101.545,92
Creche  Doce Recanto 41 R$ 8.260,68 R$ 99.128,16
Creche Berçário Ernesto Quaggio 65 R$ 13.096,20 R$ 157.154,40
Associação Creche Irmã Catarina 36 R$ 7.253,28 R$ 87.039,36
Centro de Convivência Infantil João Paulo II 50 R$ 10.074,00 R$ 120.888,00
Sociedade Creche Berçário Doutor Leocádio 
Corrêa 56 R$ 11.282,88 R$ 135.394,56

Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de 
Jesus Creche e Escola Madre Clélia 76 R$ 15.312,48 R$ 183.749,76

Casa da Criança Madre Maria Teodora  Voiron 38 R$ 7.656,24 R$ 91.874,88
Sociedade Cristã Maria Ribeiro 70 R$12.693,24 R$ 152.318,88
Creche e Centro Educativo Monteiro Lobato 55 R$ 11.081,40 R$ 132.976,80
Creche de Assistência Nossa Criança 60 R$ 11.484,36 R$ 137.812,32
Centro Espírita Amor e Caridade–Creche Nova 
Esperança 70 R$ 13.821,53 R$ 165.858,34

Creche Comunitária Pingo de Gente 50 R$ 10.074,00 R$ 120.888,00
Bom Pastor Instituto de Valorização e Promoção a 
Integração Humana Creche Rainha da Paz 56 R$ 11.170,05 R$ 134.040,61

Associação Creche Berçário Rodrigues de Abreu 100 R$ 18.133,20 R$ 217.598,40
Ação Comunitária São Francisco de Assis 52 R$ 10.476,96 R$ 125.723,52
Creche Berçário São José 86 R$ 16.114,37 R$ 193.372,44
Creche Berçário São Judas Tadeu e São Dimas 52 R$ 10.476,96 R$ 125.723,52
Creche e Centro Educativo Unidos para o Bem 50 R$ 10.074,00 R$ 120.888,00
Centro Espírita Amor e Caridade - Projeto Crescer 25 R$ 5.037,00 R$ 60.444,00
Creche nossa Senhora do Desterro 30 R$ 6.044,40 R$ 72.532,80
Centro de Amparo e Assistência à Dignidade 
Humana -CAADH 60 R$ 12.088,80 R$ 145.065,60

TOTAL ESTIMADO 1.465 R$ 288.765,17 R$ 3.465.181,99
Finalidade: execução complementar do Programa de Educação Infantil em 
creche (0 a 3 anos), com transferência per capita fixada em R$ 238,12, conforme 
quadro abaixo:

SUBVENÇÃO

ENTIDADE
Meta

Crianças / 
Creche

Valor total 
estimado / 

subvenção mês

Valor total 
estimado / 

subvenção ano
Creche Berçário Antonio Pereira 63 R$ 15.001,56 R$ 180.018,72
Instituição Beneficente  Bom Samaritano Creche 
Alice Barros de Azevedo 58 R$ 13.810,96 R$ 165.731,52

CEVAC – Centro de Valorização da Criança 62 R$ 14.025,27 R$ 168.303,22
Creche Evangélica Bom Pastor 35 R$ 7.917,49 R$ 95.009,88
Centro Comunitário Assistencial e Educacional 
Aníbal Difrância Creche Berçário São Paulo 60 R$ 14.287,20 R$ 171.446,40

Creche Berçário Cruzada dos Pastores de Belém 58 R$ 13.810,96 R$ 165.731,52
Creche Doce Recanto 59 R$ 14.049,08 R$ 168.588,96
Creche Berçário Ernesto Quaggio 55 R$ 13.096,60 R$ 157.159,20

Associação Creche Irmã Catarina 34 R$ 8.096,08 R$ 97.152,96
Centro de Convivência Infantil João Paulo II 50 R$ 11.906,00 R$ 142.872,00
Sociedade Creche Berçário Doutor Leocádio 
Corrêa 75 R$ 17.859,00 R$ 214.308,00

Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de 
Jesus Creche e Escola Madre Clélia 71 R$ 16.906,52 R$ 202.878,24

Casa da Criança Madre Maria Theodora  Voiron 12 R$ 2.857,44 R$ 34.289,28
Sociedade Cristã Maria Ribeiro 70 R$ 15.001,56 R$ 180.018,72
Creche e Centro Educativo Monteiro Lobato 85 R$ 20.240,20 R$ 242.882,40
Creche de Assistência Nossa Criança 60 R$ 13.572,84 R$ 162.874,08
Centro Espírita Amor e Caridade -  Creche Berçário 
Nova Esperança 90 R$ 21.002,18 R$ 252.026,21

Creche Comunitária Pingo
de Gente 45 R$ 10.715,40 R$ 128.584,80

Bom Pastor Instituto de Valorização e Promoção à 
Integração Humana Creche Rainha da Paz 84 R$ 19.802,06 R$ 237.624,71

Associação Creche Berçário Rodrigues de Abreu 165 R$ 35.360,82 R$ 424.329,84
Ação Comunitária São Francisco de Assis 84 R$ 20.002,08 R$ 240.024,96
Creche Berçário São José 90 R$ 19.930,64 R$ 239.167,73
Creche Berçário São Judas Tadeu e São Dimas 93 R$ 22.145,16 R$ 265.741,92
Creche e Centro Educativo Unidos para o Bem 25 R$ 5.953,00 R$ 71.436,00
Centro
Espírita Amor e Caridade  - Projeto Crescer 25 R$ 5.953,00 R$ 71.436,00

Creche Nossa Senhora do Desterro 30 R$ 7.143,60 R$ 85.723,20
Centro de Amparo e Assistência à Dignidade 
Humana 80 R$ 19.049,60 R$ 228.595,20

TOTAL ESTIMADO 1.718 R$ 399.496,31 R$ 4.793.955,66
Finalidade: execução complementar do Programa de Educação Infantil em 
creche e pré-escola, com transferência percentual como verba auxílio conforme 
plano de trabalho aprovado:

AUXÍLIO

ENTIDADE Valor total estimado 
/ auxílio anual

Creche Berçário Antonio Pereira ------------
Instituição Beneficente  Bom Samaritano Creche Alice Barros de Azevedo ------------
CEVAC – Centro de Valorização da Criança R$ 13.210,03
Creche Evangélica Bom Pastor R$ 9.836,04
Centro Comunitário Assistencial e Educacional Aníbal Difrância Creche 
Berçário São Paulo ------------
Creche Berçário Cruzada dos Pastores de Belém ------------
Creche Doce Recanto ------------
Creche Berçário Ernesto Quaggio ------------
Associação Creche Irmã Catarina ------------
Centro de Convivência Infantil João Paulo II ------------
Creche Berçário Dr. Leocádio Corrêa ------------
Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus Creche e Escola Madre 
Clélia ------------

Casa da Criança Madre Maria Teodora  Voiron ------------
Sociedade Cristã Maria Ribeiro R$ 36.926,40
Creche e Centro Educativo Monteiro Lobato ------------
Creche de Assistência Nossa Criança R$ 15.825,60
Creche Nossa Senhora do Desterro ------------
Centro Espírita Amor e Caridade  -Creche Nova Esperança R$ 8.528,26
Creche Comunitária Pingo de Gente  -----------
Bom Pastor Instituto de Valorização e Promoção a Integração Humana Creche 
Rainha da Paz R$ 3.754,20

Associação Creche Berçário Rodrigues de Abreu R$ 71.325,36
Ação Comunitária São Francisco de Assis ------------
Creche Berçário São José R$ 32.556,79
Creche Berçário São Judas Tadeu e São Dimas ------------
Creche e Centro Educativo Unidos para o Bem ------------
Centro Espírita Amor e Caridade - Projeto Crescer ------------
TOTAL ESTIMADO R$ 191.962,67

Art. 2º  As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações previstas na Lei 
Orçamentária Anual do exercício financeiro de 2.015.

Art. 3º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de janeiro de 
2.015.
Bauru, ...

= EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS =
24, novembro, 14

Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores,

Temos  a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o Projeto 
de Lei que autoriza o Município de Bauru a efetuar Termo de Colaboração, mediante repasse de recursos 
públicos municipais para as entidades do setor privado que atuam na área de Educação Infantil, visando a 
cooperação no desenvolvimento de atividades de relevante interesse público. 

Tal projeto se faz necessário por força do que dispõe o art. 26 da Lei Complementar 
Federal nº 101, de 04 de maio de 2.000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), que exige, expressamente, 
que qualquer repasse de recursos públicos para o setor privado deverá ser autorizado por lei específica, 
assim entendida aquela que identifica o beneficiário, fixa ou estima o valor do repasse e ainda determina a 
finalidade da transferência dos recursos.
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Apesar de ser exigência já antiga, a Colenda Corte de Contas Paulista concedeu, 
desde a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, um longo prazo para que o Poder Público pudesse se 
adaptar à referida exigência.

No entanto, no dia 2 de janeiro de 2.008 entrou em vigor a Instrução nº 02, do 
Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, publicada na edição 11 de dezembro de 2.007 do 
Diário Oficial do Estado de São Paulo, onde aquela Colenda Corte de Contas regulamentou, no âmbito 
de sua competência, as exigências do art. 26 da LRF, de modo que a partir daquele exercício passou a ser 
exigida para a regular efetivação de qualquer repasse público a ente do setor privado, autorização legislativa 
específica, conforme acima exposto.

O presente Projeto de Lei em nada inova nas Leis Orçamentárias vigentes para 
o exercício de 2.015, uma vez que as despesas relativas aos repasses ao setor privado nela tratadas já 
estão devidamente previstas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e também na Lei 
Orçamentária Anual, de modo que seu intuito é apenas especificar, de forma exata e precisa, como as 
referidas despesas serão efetivadas.

No mais, insta esclarecer que os repasses em questão vêm sendo efetuados todos os 
anos às referidas entidades e para as mesmas finalidades discriminadas, de modo que o presente Projeto de 
Lei também não inova nesse sentido.

Por fim, revela-se oportuno frisar que os projetos desenvolvidos pelas referidas 
Entidades são imprescindíveis para que a Política Municipal de Educação cumpra seu papel e atinja os seus 
tão almejados objetivos de atendimento eficiente daqueles que dela necessitam.

Destarte pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em 
questão.

Atenciosas saudações,
RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA

PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO Nº 832/14 - PROCESSO Nº 63.734/13 
– CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE BAURU – CONCESSIONÁRIA: PRONTO ASSENTAMENTO, 
CORTES DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS E PEÇAS ESPECIAIS LTDA - EPP – OBJETO: O 
CONCEDENTE confere à CONCESSIONÁRIA, o uso do imóvel de sua propriedade, abaixo descrito: 
Setor 04, Quadra 2161, Lote 01 Distrito Industrial IV - Um terreno situado no lado ímpar do quarteirão 02 
da Rua João Batista Ghizelli, correspondente ao terreno para fins industriais formado pela totalidade dos 
lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 da Quadra 24 do loteamento denominado Mário Luiz 
Rodrigues do Prado – Distrito Industrial IV, nesta cidade de Bauru, SP, com o seguinte roteiro perimétrico: 
Tem início num ponto cravado no alinhamento da Rua João Batista Ghizelli, quarteirão 02, lado ímpar, na 
divisa com o lote 07, deste ponto segue na distância de 40,00 metros até outro ponto, confrontando nesta 
linha com os lotes 07 e 22, deste ponto deflete à direita e segue na distância de 51,00 metros até outro 
ponto, confrontando nesta linha com a Rua Rubens Garcia, quarteirão 02, lado par, deste ponto deflete 
à direita em curva com o raio de 9,00 metros até outro ponto, fazendo esta curva a confluência das Ruas 
Rubens Garcia e Namen José, deste ponto segue na distância de 22,00 metros até outro ponto, confrontando 
nesta linha com a Rua Namen José, quarteirão 06, lado ímpar, deste ponto deflete à direita e em curva com 
raio de 9,00 metros, fazendo esta curva a confluência das Ruas Namen José e João Batista Ghizelli, deste 
ponto deflete à direita e segue na distância de 51,00 metros até outro ponto onde teve início a presente 
descrição, confrontando nesta linha com a Rua João Batista Ghizelli, encerrando uma área de 2.365,24 
metros. quadrados. Referido imóvel consta pertencer a Prefeitura Municipal de Bauru, conforme Matrícula 
nº 115.571 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho SP 
5730 e avaliado por R$ 94.609,60 (noventa e quatro mil, seiscentos e nove reais e sessenta centavos).. – 
PRAZO: 24 meses – ASSINATURA: 09/10/14.

SÚMULA DA DECISÃO DO PREFEITO MUNICIPAL NA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 
59.338/12, que tem como interessada a Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos. ARQUIVADA. À 
Corregedoria Geral Administrativa para oficiar.

SÚMULA DA DECISÃO DO PREFEITO MUNICIPAL NA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 
47.887/12, que tem como interessada a Secretaria Municipal das Administrações Regionais. ARQUIVADA. 
À Corregedoria Geral Administrativa para oficiar.

SÚMULA DA DECISÃO DO PREFEITO MUNICIPAL NA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 
34.792/14, que tem como interessada a Divisão de Vigilância. ARQUIVADA. À Corregedoria Geral 
Administrativa para oficiar.

SÚMULA DA DECISÃO DO PREFEITO MUNICIPAL NA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 
33.881/14, que tem como interessada a Divisão de Vigilância. ARQUIVADA. À Corregedoria Geral 
Administrativa para oficiar.

SÚMULA DA DECISÃO DO PREFEITO MUNICIPAL NA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 
29.323/14, que tem como interessada a Divisão de Vigilância. ARQUIVADA. À Corregedoria Geral 
Administrativa para oficiar.

SÚMULA DA DECISÃO DO PREFEITO MUNICIPAL NA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 
20.951/14, que tem como interessada a Divisão de Vigilância. ARQUIVADA. À Corregedoria Geral 
Administrativa para oficiar.

SÚMULA DA DECISÃO DO PREFEITO MUNICIPAL NA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 
7.268/14, que tem como interessada a Secretaria Municipal de Obras. ARQUIVADA. À Corregedoria Geral 
Administrativa para oficiar.

SÚMULA DA DECISÃO DO PREFEITO MUNICIPAL NA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 
7.265/14, que tem como interessada a Secretaria Municipal de Obras. ARQUIVADA. À Corregedoria Geral 
Administrativa para oficiar.

SÚMULA DA DECISÃO DO PREFEITO MUNICIPAL NA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA 
Nº 7.257/14, que tem como interessada a Secretaria Municipal do Bem Estar Social. ARQUIVADA. À 
Corregedoria Geral Administrativa para oficiar.

SÚMULA DA DECISÃO DO PREFEITO MUNICIPAL NA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 
7.253/14, que tem como interessada a Secretaria Municipal de Educação. ARQUIVADA. À Corregedoria 
Geral Administrativa para oficiar.

SÚMULA DA DECISÃO DO PREFEITO MUNICIPAL NA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA Nº 
7.249/14, que tem como interessada a Secretaria Municipal de Educação. ARQUIVADA. À Corregedoria 
Geral Administrativa para oficiar.

EXTRATOS 

Corregedoria Geral Administrativa
Maurilio Silvestre Junior

Corregedor Geral

Seção II
Secretarias Municipais

Secretaria da Administração
Luiz Célio Bucceroni

Secretário
DEPARTAMENTO DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL 

RECADASTRAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA 
PREFEITURA MUNCIPAL DE BAURU

Com o intuito de realizarmos o Recadastramento/2014, convocamos os APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS relacionados abaixo para comparecerem no período de 03 de Novembro A 28 de 
Novembro de 2014, no Setor de Serviço Social da Secretaria Municipal da Administração, sito à Rua 
Marcondes Salgado, nº 02-45, Bairro Centro, Bauru- SP, (CEP 17010-040), no horário das 8h00 às 
12h00 e das 13h00 às 16h30, munidos dos seguintes documentos originais:
- RG
- CPF
- Comprovante de Residência Atualizado
INFORMAMOS QUE NÃO SERÁ ACEITO O RECADASTRAMENTO POR PROCURAÇÃO
As pessoas que estiverem acamadas devem entrar em contato através do telefone: (14) 3227-5650, para 
agendar visita domiciliar.
Os beneficiários residentes fora de Bauru deverão providenciar Declaração de Vida e Residência com 
firma reconhecida em cartório, enviando-o à Secretaria Municipal da Administração- Seção de Serviços 
Social, no endereço acima citado.
Salientamos que o RECADASTRAMENTO será efetuado de acordo com o Decreto nº 9.673/2003 e o não 
comparecimento no prazo previsto acarretará na SUSPENSÃO automática do benefício.
ANTONIA CRISPIM CORREA DOS SANTOS
BELITA GOMES DA SILVA MARCOS
CLAUDIO RAPUCCI
DAVINA GOMES ANTONIO
DORALICE BUENO MACHADO MEDICE
ISAIRA APARECIDA CAETANO BUENO
IZALTINO DA CRUZ
LUIZA PIO PEREIRA DE OLIVEIRA
LUZIA FERNANDES SILVA
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS
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MARIA SILVINO PIRES GARCIA
NEUZA PEDROZA DA SILVA
PALMIRA MANIERI ERRERA
PEDRINA DOS SANTOS BARBOZA
RUTE MAIA DA SILVA
SEBASTIANA RODRIGUES GUIMARAES
THIAGO HENRIQUE FOIZER AMARAL
VIRGINIA ROSA GARCIA

ATENCIOSAMENTE,
DIVISÃO DE APOIO AO SERVIDOR

DEPARTAMENTO DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO INTERNO DE POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO E REMUNERAÇÃO NO 
MUNICÍPIO DE BAURU – CIPAR

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 5 DE 19 DE OUTUBRO DE 2014.
Aos dezenove dias do mês de outubro 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 5ª sessão ordinária de 2014, os demais membros, sendo: David José Françoso, Gabriella 
Lucarelli Rocha, Ilaine Nicolino, Lucineia de Oliveira e Osni Paulo Herrera. Há quórum. Instalados os 
trabalhos. 1 - Os membros do Conselho Interno de Politica de Administração e Remuneração se reuniram 
para discussão e deliberação dos processos números 14535/2014, 18213/2014, 49496/2014, 55375/2014 
e e-doc número 74605/2014. Nada mais havendo, eu, David José Françoso, _______________________, 
às 11 horas e 30 minutos, lavrei a presente Ata que após lida e aprovada, segue assinada pelos demais 
Membros do Conselho.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXONERAÇÃO/ POSSE 
PORTARIA N.º 3255/2014 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: Exonerar, a pedido, 
o (a) servidor(a) HAROLDO OLIMPIO DOMINGOS, portador (a) do RG n.º 171515730, do cargo 
efetivo de ASSISTENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ATENDENTE e dar 
posse no cargo efetivo de AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - AGENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO, a partir de 27/11/2014.

PORTARIA N.º 3256/2014 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: Exonerar, a pedido, o 
(a) servidor(a) ELLEM CRISTINA MATEUS KOBAYASHI MAIA, portador (a) do RG n.º 30889330X, 
do cargo efetivo de AUXILIAR EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - 
AJUDANTE GERAL e dar posse no cargo efetivo de AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E 
SERVIÇOS - AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO, a partir de 27/11/2014.

CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM SAÚDE - MÉDICO DO 
TRABALHO
A Prefeitura Municipal de Bauru através da Secretaria Municipal de Administração - Departamento de 
Recursos Humanos CONVOCA OS CANDIDATOS ABAIXO RELACIONADOS, inscritos no concurso 
público para o Cargo Efetivo de ESPECIALISTA EM SAÚDE - MÉDICO DO TRABALHO, para a 
realização da PROVA OBJETIVA E ENTREGA DE TÍTULOS, nos termos do Edital 05/2014, de acordo 
com as seguintes orientações: 
1. A PROVA OBJETIVA SERÁ REALIZADA EM 30/11/2014 (DOMINGO), NA UNIVERSIDADE 
ESTADUAL PAULISTA "JULIO DE MESQUITA FILHO", PRÉDIO ENGENHARIA, localizada 
na AVENIDA LUIZ EDMUNDO CARRIJO COUBE 14-01 VARGEM LIMPA. ENTRADA PELO 
PORTÃO  Nº 2.
2. Os candidatos deverão comparecer impreterivelmente no local indicado para a realização da prova, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para seu início, observado o horário oficial 
de Brasília/DF.
3. Os candidatos deverão levar documento de identidade, em sua via original, caneta esferográfica azul ou 
preta, lápis e borracha.
4. Somente será admitido à sala de prova o candidato que estiver munido de original da cédula 
oficial de identidade (RG) ou carteira expedida por órgão de classe que tenha força de documento 
de identificação ou carteira de trabalho, não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas. Para sua 
segurança sugerimos que levem o comprovante final de inscrição, disponível para impressão no site 
da Prefeitura Municipal de Bauru (www.bauru.sp.gov.br).
5. Não serão aceitos protocolos, cópias dos documentos acima citados, ainda que autenticadas, ou quaisquer 
outro documento não constante deste Edital.
6. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de 
motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, documentos 
ilegíveis, não identificáveis e/ou ilegíveis.
7. O comprovante de inscrição e o comprovante de pagamento não terão validade como documento de 
identidade.
8. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da prova, documento de 
identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste 
o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há no máximo 30 (trinta) dias, ocasião em que será 
submetido à identificação especial, compreendendo, dentre outros atos, a coleta de assinaturas.
9. A identificação especial também será exigida do candidato cujo documento de identificação apresente 
dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador.
10. A Prova terá início às 09 horas, com duração de 03 horas.

11. O portão de entrada será fechado impreterivelmente às 08 horas e 50 minutos, não sendo 
permitida, sob nenhum pretexto a entrada de candidato após o horário estabelecido.
12. O candidato, ao adentrar a sala em que será aplicada a Prova Objetiva, deverá armazenar TODOS os 
seus pertences nos sacos plásticos disponibilizados pelos fiscais.
13. Iniciada a Prova Objetiva, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de transcorrida 01 (uma) 
hora.
14. O candidato somente poderá levar consigo o caderno de questões 01 (uma) hora antes do término da 
prova.
15. O gabarito oficial será disponibilizado no endereço eletrônico: www.bauru.sp.gov.br.
16. Após entregar a Folha de Respostas e o caderno de questões para as fiscais (quando for o caso), os 
candidatos deverão, obrigatoriamente, sair da sala e retirar-se imediatamente do prédio no qual foi realizada 
a prova, não podendo permanecer em suas dependências, bem como não poderão utilizar banheiros ou 
bebedouros, assim como não poderão retirar o lacre do saco onde estão guardados os pertences pessoais.
17. No dia designado para realização das provas, não será permitido aos candidatos entrar e/ou permanecer 
no local do exame com armas ou utilizar aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, 
pager, palmitop, receptor, telefone celular, walkman, scanner, MP3 player, relógio digital e/ou  com banco 
de dados) e outros equipamentos similares, bem como protetor auricular, sendo que o descumprimento 
desta instrução implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude.
18. Os candidatos que estiverem de posse de algum(ns) do(s) tipo(s) de equipamento(s) eletrônico(s), 
este(s) deverá(ão) ser desligado(s), ter a respectiva bateria retirada antes de serem acondicionados nos 
sacos plásticos, devendo assim permanecer até a saída do local de prova.
19. A bateria do celular deverá ser retirada pelo candidato, sob pena de exclusão do certame, caso este venha 
a tocar nas dependências do local de prova.
20. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização da 
prova, o candidato será automaticamente excluído do certame.
21. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou 
equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados.
22. Durante a realização da prova, o candidato que quiser ir ao banheiro ou tomar água deverá solicitar 
autorização do fiscal de sala para sua saída, devendo este designar um fiscal de corredor para acompanhá-lo 
no deslocamento, devendo-se manter em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário 
e depois da utilização deste, ser submetido à revista. Caso o candidato seja surpreendido portando algum 
equipamento proibido por este edital será excluído do certame.
23. Durante a realização da prova não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os 
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações.
24. Durante a realização da prova não será admitida qualquer argüição quanto às questões aplicadas, 
devendo o candidato proceder nos termos estabelecidos no edital regulamentador de seu Concurso Público.
25. As candidatas lactantes deverão informar à Coordenação Geral, antes do início da avaliação, a 
necessidade de amamentação. Neste caso, a candidata deverá estar acompanhada de um responsável pela 
guarda da criança, devendo este ser pormenorizadamente identificado. Tal responsável deverá permanecer 
no local indicado pela Coordenação Geral, não podendo, sob nenhuma hipótese, circular nas dependências 
do prédio em que será realizada a prova.
26. O responsável pela guarda da criança estará submetido a todas as normas constantes no Edital 
regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso de equipamentos eletrônicos e celulares.
27. O não comparecimento na hora, data e local aprazados para realização da Prova Objetiva implicará na 
desclassificação do candidato não se concedendo em nenhuma hipótese, segunda chamada ou aplicação de 
prova.
28. A Entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues no 
dia da realização da Prova Objetiva, imediatamente após o término da mesma, em sala designada pela 
coordenação do concurso.
29. A Análise de Títulos terá caráter meramente classificatório e, portanto, não eliminará do concurso os 
candidatos que não apresentarem Títulos;
30. Todos os candidatos poderão apresentar os Títulos, porém somente serão pontuados os Títulos dos 
candidatos aprovados na Prova Objetiva; 
31. No ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio fornecido pelo Departamento 
de Recursos Humanos, no qual identificará a quantidade de Títulos apresentados; 
32. As cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em Cartório ou Cópias Reprográficas 
simples, acompanhadas dos originais; 
33. Após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer 
tempo; 
34. Os Títulos não serão recebidos fora da data, horário e local estabelecidos no item 28 desta convocação; 
35. Os Títulos a serem considerados e pontuados são os relacionados no capítulo IX do edital 05/2014. 
36. As Declarações, Certificados e/ou Diplomas obtidos no exterior deverão ser convalidados por 
universidades oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes; 
37. Sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público, 
se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos apresentados;
38. A Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos títulos e ou 
documentos apresentados. 

PRÉDIO ENGENHARIA - SALA 2A
INSCRIÇÃO NOME
0010100002 ABEL DIAS DA SILVA JUNIOR
0010100005 ADRIANO COSTA LIMA
0010100001 ALVARO PASCHOAL JUNIOR
0010100003 ÉRICA TATIANA VIEIRA MUNHÓZ
0010100006 JEAN PIERRE NOGUEIRA
0010100004 JOYCE GIMENES BRANDÃO POPOLO
0010100008 PAULO ALEXANDRE SPINELLI DA SILVA TELES

Bauru, 25 de novembro de 2014.
A Comissão

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO 
E TRANSPORTE - MOTORISTA
A Prefeitura Municipal de Bauru através da Secretaria Municipal de Administração - Departamento de 
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Recursos Humanos CONVOCA OS CANDIDATOS ABAIXO RELACIONADOS, inscritos no concurso 
público para o Cargo Efetivo de AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE 
- MOTORISTA, para a realização da Prova Objetiva, nos termos do Edital 03/2014, de acordo com as 
seguintes orientações: 
1. A PROVA OBJETIVA SERÁ REALIZADA EM 30/11/2014 (DOMINGO), NA UNIVERSIDADE 
ESTADUAL PAULISTA "JULIO DE MESQUITA FILHO", PRÉDIO FAAC, localizada na 
AVENIDA LUIZ EDMUNDO CARRIJO COUBE 14-01 VARGEM LIMPA. ENTRADA PELO 
PORTÃO Nº 1.
2. Os candidatos deverão comparecer impreterivelmente no local indicado para a realização da prova, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para seu início, observado o horário oficial 
de Brasília/DF.
3. Os candidatos deverão levar documento de identidade, em sua via original, caneta esferográfica azul ou 
preta, lápis e borracha.
4. Somente será admitido à sala de prova o candidato que estiver munido de original da cédula 
oficial de identidade (RG) ou carteira expedida por órgão de classe que tenha força de documento 
de identificação ou carteira de trabalho, não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas. Para sua 
segurança sugerimos que levem o comprovante final de inscrição, disponível para impressão no site 
da Prefeitura Municipal de Bauru (www.bauru.sp.gov.br).
5. Não serão aceitos protocolos, cópias dos documentos acima citados, ainda que autenticadas, ou quaisquer 
outros documentos não constante deste Edital.
6. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de 
motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, documentos 
ilegíveis, não identificáveis e/ou ilegíveis.
7. O comprovante de inscrição e o comprovante de pagamento não terão validade como documento de 
identidade.
8. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da prova, documento de 
identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste 
o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há no máximo 30 (trinta) dias, ocasião em que será 
submetido à identificação especial, compreendendo, dentre outros atos, a coleta de assinaturas.
9. A identificação especial também será exigida do candidato cujo documento de identificação apresente 
dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador.
10. A Prova terá início às 09 horas, com duração de 03 horas.
11. O portão de entrada será fechado impreterivelmente às 08 horas e 50 minutos, não sendo 
permitida, sob nenhum pretexto a entrada de candidato após o horário estabelecido.
12. O candidato, ao adentrar a sala em que será aplicada a Prova Objetiva, deverá armazenar TODOS os 
seus pertences nos sacos plásticos disponibilizados pelos fiscais.
13. Iniciada a Prova Objetiva, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de transcorrida 01 (uma) 
hora.
14. O candidato somente poderá levar consigo o caderno de questões 01 (uma) hora antes do término da 
prova.
15. O gabarito oficial será disponibilizado no endereço eletrônico: www.bauru.sp.gov.br.
16. Após entregar a Folha de Respostas e o caderno de questões para as fiscais (quando for o caso), os 
candidatos deverão, obrigatoriamente, sair da sala e retirar-se imediatamente do prédio no qual foi realizada 
a prova, não podendo permanecer em suas dependências, bem como não poderão utilizar banheiros ou 
bebedouros, assim como não poderão retirar o lacre do saco onde estão guardados os pertences pessoais.
17. No dia designado para realização das provas, não será permitido aos candidatos entrar e/ou permanecer 
no local do exame com armas ou utilizar aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, 
pager, palmitop, receptor, telefone celular, walkman, scanner, MP3 player, relógio digital e/ou com banco 
de dados) e outros equipamentos similares, bem como protetor auricular, sendo que o descumprimento 
desta instrução implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude.
18. Os candidatos que estiverem de posse de algum(ns) do(s) tipo(s) de equipamento(s) eletrônico(s), 
este(s) deverá(ão) ser desligado(s), ter a respectiva bateria retirada antes de serem acondicionados nos 
sacos plásticos, devendo assim permanecer até a saída do local de prova.
19. A bateria do celular deverá ser retirada pelo candidato, sob pena de exclusão do certame, caso este venha 
a tocar nas dependências do local de prova.
20. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização da 
prova, o candidato será automaticamente excluído do certame.
21. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou 
equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados.
22. Durante a realização da prova, o candidato que quiser ir ao banheiro ou tomar água deverá solicitar 
autorização do fiscal de sala para sua saída, devendo este designar um fiscal de corredor para acompanhá-lo 
no deslocamento, devendo-se manter em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário 
e depois da utilização deste, ser submetido à revista. Caso o candidato seja surpreendido portando algum 
equipamento proibido por este edital será excluído do certame.
23. Durante a realização da prova não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os 
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações.
24. Durante a realização da prova não será admitida qualquer argüição quanto às questões aplicadas, 
devendo o candidato proceder nos termos estabelecidos no edital regulamentador de seu Concurso Público.
25. As candidatas lactantes deverão informar à Coordenação Geral, antes do início da avaliação, a 
necessidade de amamentação. Neste caso, a candidata deverá estar acompanhada de um responsável pela 
guarda da criança, devendo este ser pormenorizadamente identificado. Tal responsável deverá permanecer 
no local indicado pela Coordenação Geral, não podendo, sob nenhuma hipótese, circular nas dependências 
do prédio em que será realizada a prova.
26. O responsável pela guarda da criança estará submetido a todas as normas constantes no Edital 
regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso de equipamentos eletrônicos e celulares.
27. O não comparecimento na hora, data e local aprazados para realização da Prova Objetiva implicará na 
desclassificação do candidato não se concedendo em nenhuma hipótese, segunda chamada ou aplicação de 
prova.

PRÉDIO FAAC - SALA 65
INSCRIÇÃO NOME
0009900113 ADAIL TISATTO
0009900312 ADAIR DA SILVA
0009900307 ADALTER AVELINO CARDOSO

0009900368 ADEMIR AFONSO SILVA
0009900399 ADEMIR GONÇALVES DA COSTA
0009900177 ADINELSON DOS SANTOS MENDONCA
0009900391 ADRIANO CANTALUPPI
0009900326 ADRIANO LEITE DO NASCIMENTO
0009900663 ADRIANO LEONEL DOS SANTOS
0009900666 ADRIANO MARCELINO CORREA
0009900013 AGNESMARA ALVES MOREIRA
0009900641 AILTON PEREIRA THOBIAS
0009900234 ALAILSON PEREIRA
0009900690 ALAN CRISTIANO OLIVEIRA DA COSTA
0009900187 ALAN GUARIENTO
0009900400 ALCIDES FERNANDES NETO
0009900016 ALESSANDRO NICOLAU SOARES
0009900470 ALEX CESAR CANASSA LEONEL
0009900284 ALEX FERNANDO BERCIO
0009900433 ALEX HELPS DE OLVEIRA
0009900635 ALEXANDRE CARDOSO DA SILVA
0009900191 ALEXANDRE COUTINHO PIMENTEL
0009900027 ALEXANDRE GOULART DE PAULA
0009900112 ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA
0009900075 ALEXANDRO NASCIMENTO
0009900665 ALEXSANDER DAVI MACHADO DA SILVA
0009900698 ALFREDO SILVA NETO
0009900695 ALICE APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA
0009900602 ALOACIR ROSA TATIN
0009900712 ALTAMIR TAVARES SILVA
 
PRÉDIO FAAC - SALA 66
INSCRIÇÃO NOME
0009900687 AMANDA SUELI NOGUEIRA
0009900041 AMINADABE PEREIRA TRINDADE
0009900295 ANA CRISTINA FELIX CARVALHO DE OLIVEIRA
0009900441 ANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA
0009900209 ANDERSON MODESTO DA COSTA
0009900241 ANDRÉ LUIS CAVALIERI
0009900504 ANDRÉ LUIS DA CUNHA
0009900445 ANDRE LUIS DOS SANTOS
0009900700 ANDRE LUIZ DE SOUZA SILVA
0009900671 ANDRE LUIZ SILVA BIJOS DE LIMA
0009900248 ANDRÉ LUIZ VICENTE
0009900680 ANDRE RAMOS FALCÃO
0009900066 ANDRE SEBASTIAO FANTINI
0009900440 ANGELINA PRISCILA CALDEIRA
0009900444 ANGELO APARECIDO ROSSI
0009900210 ANIVALDO APARECIDO GIACOMINI
0009900364 ANIZIO PEREIRA DE ANDRADE JUNIOR
0009900467 ANTONIO APARECIDO ARAUJO
0009900495 ANTONIO APARECIDO DE CAMPOS
0009900544 ANTONIO BENEDITO PENTEADO
 
PRÉDIO FAAC - SALA 67
INSCRIÇÃO NOME
0009900633 ANTONIO CARLOS ANTONINI
0009900455 ANTONIO CARLOS DE SOUSA
0009900109 ANTONIO CARLOS DE SOUZA CALCENA
0009900361 ANTONIO CARLOS PEREIRA
0009900161 ANTONIO PEDROSO CUBA
0009900395 ANTONIO REGINALDO ALVES
0009900128 ANTONIO SERGIO LAURIANO
0009900437 APARECIDO JONIR PIMENTEL DA SILVA
0009900275 APARECIDO JOSE LIMA
0009900547 APARECIDO LUIZ GORRERI
0009900005 APARECIDO OSVALDIR DE ARAUJO JUNIOR
0009900336 BARBARA KOYANGUI CAPUTO
0009900668 BEN HUR BENTO
0009900142 BENEDITO CAPRAS
0009900522 BENEDITO SILVERIO SALGADO
0009900218 BENITO EMMANUEL DE MELLO
0009900097 BRUNO COPI MORALE
0009900123 BRUNO DANIEL DA SILVA
0009900261 BRUNO NERY BENTO
0009900327 CARLOS ALBERTO DE GODOY
0009900316 CARLOS EDUARDO AKIMOTO DO NASCIMENTO
0009900294 CARLOS EDUARDO CARDOSO
0009900154 CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA
0009900585 CARLOS HENRIQUE BASILIO
0009900447 CARLOS RICARDO GONÇALVES
 
PRÉDIO FAAC - SALA 68
INSCRIÇÃO NOME
0009900079 CARLOS ROBERTO DE SOUZA
0009900235 CASSIO LEANDRO MENECHELLI
0009900317 CELSO MASSAHIRO TAKAHASHI
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0009900617 CELSO ZANINI
0009900639 CESAR AUGUSTO PRADO
0009900347 CESAR AUGUSTO PRATES MAGRI
0009900410 CESAR ROBERTO DE SOUZA GONÇALVES
0009900705 CHRISTIAN SANTOS MARTORANO
0009900301 CICERO FRANCISCO DOS SANTOS
0009900034 CICERO MARQUES DA SILVA
0009900459 CLAUDENILSON JOSE
0009900363 CLAUDINEI BATISTA DE ARAUJO
0009900053 CLAUDINEI JOSÉ BENTO
0009900491 CLAUDINEI THIEME DE SOUZA
0009900149 CLAUDINEI YOSHIKAZU SHIMADA
0009900614 CLAUDIO DA SILVA
0009900451 CLAUDIO GOMES SOUZA
0009900265 CLAUDIONIR PEREIRA DE MAGALHAES
0009900039 CLAYTON FRANCISCO TEIXEIRA
0009900141 CLEBER AZEVEDO GIATTI
0009900691 CLEBER DANIEL PEREIRA DE SOUZA
0009900603 CLEVERSON ROGERIO RODRIGUES
0009900454 CRISTIANE PONTES DE MORAES
0009900335 CRISTIANO DE ABREU ARIELO
0009900734 DAISON JOSE PEREIRA
0009900150 DANIEL ANTÔNIO ISIDORO
0009900215 DANIEL AUGUSTO EZAHYA
0009900059 DANIEL AUGUSTO GROSSI
0009900281 DANIEL AURO DA SILVA SANCHEZ
0009900431 DANIEL DE CASTRO
0009900073 DANIEL GRAZIANI
0009900650 DANIEL LUIS DE MOURA
0009900642 DANIEL MENEZES AFONSO
0009900409 DANIEL PEREIRA LIMA
0009900262 DANIEL PORTELA MARQUES
0009900692 DANILO BATISTA DA SILVA
0009900721 DANILO HENRIQUE GAGO DE OLIVEIRA
0009900611 DARCI MALAQUIAS DA SILVA
0009900040 DAVI ALVES PEREIRA
0009900155 DAVID CARDOSO
 
PRÉDIO FAAC - SALA 70
INSCRIÇÃO NOME
0009900468 DAVID DE LIMA PALUGAN
0009900011 DÉBORA DEPICOLLI CHIUSO DEL COL
0009900306 DENIS MARCELO PERUCCI
0009900524 DENIS WILLIAM PEREIRA
0009900186 DIEGO FERNANDO DOS SANTOS
0009900425 DOMINGOS JOSE DE SANTANA
0009900566 DONIZETE ANTONIO DA SILVA
0009900135 DOUGLAS NASCIMENTO
0009900670 DOUGLAS RICARDO ANANIAS
0009900497 DOUGLAS WILLIAM DE GODOY CRUZ
0009900006 DUILIO ANTONIO DE SOUZA FILHO
0009900067 EDENILSON JOSE CAMARGO EVANGELISTA
0009900061 EDER DA SILVA CATANI
0009900507 EDER HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
0009900492 EDER NARCIZO GONCALVES
0009900640 EDER SILVA DO NASCIMENTO
0009900189 EDGAR RODRIGO PINHEIRO
0009900054 EDILSON COSTA DE ARRUDA
0009900506 EDILSON MACACARIS
0009900530 EDINALDO DE LUCCA CARRINHO
0009900561 EDIPO CARLOS SANTOS SILVA
0009900702 EDISON APARECIDO ORBETELLI
0009900172 EDNEI ANTONIO LUNA
0009900376 EDNILSON ALVES
0009900200 EDNILSON RIBEIRO
0009900137 EDSON CARLOS ALVARES
0009900048 EDSON GOMES
0009900263 EDSON LUIZ MAGNANI
0009900693 EDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR
0009900259 EDSON SILVA DE ARAUJO
 
PRÉDIO FAAC - SALA 71
INSCRIÇÃO NOME
0009900541 EDUARDO APARECIDO BARBOSA DA SILVA
0009900354 EDUARDO PADOVINI
0009900412 EDUARDO ROCHA CORREA
0009900008 EDUARDO ZANCONATO
0009900022 EDVALDO SILVA DE OLIVEIRA
0009900173 ELDER SILVA DOS SANTOS
0009900302 ELIANDRO LUCAS GONZALO FERREIRA DE OLIVEIRA
0009900509 ELIAS FREITAS DE OLIVEIRA
0009900296 ELIEL DA SILVA ALVES
0009900029 ELIEL MIGUEL ALVES MARINHO
0009900407 ELIEL PIRES SOARES

0009900511 ELIEZIO DOS SANTOS RIBEIRO
0009900196 ÉLIO RIBEIRO FERNANDES
0009900305 ELISEU ALVES SINIS
0009900479 ELIZEU ANTUNES DE OLIVEIRA
0009900293 ELIZEU DA SILVA
0009900004 ELVIS DRAITON JACO
0009900537 EMERSON APARECIDO CHINALI
0009900012 EMERSON JOÃO FRANCISCO MEDEIROS
0009900285 EMERSON LUIZ FERRAREZI DE CAMPOS
0009900304 EMERSON RODRIGO DA SILVA
0009900474 EMERSON SILVA GALLINDO
0009900287 ERALDO DA SILVA NEVES
0009900205 ERIC FALCAO DE FIGUEIREDO
0009900359 ERICA OLIVEIRA DOS SANTOS
 
PRÉDIO FAAC - SALA 72
INSCRIÇÃO NOME
0009900122 ERITON DE OLIVEIRA FERNANDES
0009900516 ERNESTO EVARISTO DE LIMA
0009900156 ERVALDO MÁXIMO DA SILVA
0009900378 EVALDO DE ALMEIDA
0009900498 EVANDRE ERIC FERNANDES AVILA
0009900634 EVANDRO LUIS GALLO
0009900328 EVARISTO PEREIRA ROSA NETO
0009900107 EVERSON DA SILVA VIDAL
0009900714 EVERSON RIBEIRO DOS SANTOS
0009900320 EVERTON CARNEIRO
0009900049 EVERTON FRARE DO AMARAL
0009900164 EZEQUIEL PEREIRA MARTINS
0009900647 FABIANO CAMARGO DA SILVA
0009900484 FABIANO CARLOS DE OLIVEIRA
0009900583 FABIANO DA SILVA PIRES
0009900318 FABIANO DE OLIVEIRA BEZERRA
0009900194 FABIANO MARTINS DA SILVA
0009900222 FABIO ANTONELI DE CASTILHO
0009900098 FABIO DOS SANTOS BARROS
0009900405 FABIO FERREIRA GONÇALVES
0009900045 FABIO FRANCO
0009900589 FABIO GUEDES DE OLIVEIRA
0009900003 FABIO HENRIQUE CONEGLIAN
0009900007 FABIO HENRIQUE HERNANDES
0009900449 FABIO LUIZ DE SOUSA
 
PRÉDIO FAAC - SALA 73
INSCRIÇÃO NOME
0009900615 FABIO OLIVEIRA DE ABREU
0009900500 FELIPE ALVES LENDIMUTH
0009900421 FELIPE DAVID MORAGA MONCADA
0009900251 FELIPE MIGUEL DO NASCIMENTO
0009900220 FERNANDO CAMPOS BARBOSA
0009900527 FERNANDO DIA DOS SANTOS
0009900217 FERNANDO DIEGO MOREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA
0009900510 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARIANO
0009900267 FERNANDO HENRIQUE VALVERDE
0009900130 FERNANDO JOSE BARBOSA
0009900465 FERNANDO PEREIRA DE LIMA
0009900713 FERNANDO TORRES DA SILVA
0009900630 FLAVIO DA SILVA
0009900277 FRANCINALDO MENDES RUBERTO
0009900660 FRANCISCA F BERNARDINO DOS SANTOS
0009900653 FRANCISCO HERRERA LEITE
0009900637 FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA
0009900001 FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA
0009900047 GABRIEL GONÇALVES PEREIRA
0009900271 GERALDO FERREIRA
0009900726 GERSON DA SILVA CAMPOS
0009900270 GETER LUIZ
0009900221 GILBERTO CARDOSO DA SILVA
0009900631 GILBERTO MARQUES SILVA
0009900206 GILBERTO MUNHOZ DA SILVA
 
PRÉDIO FAAC - SALA 74
INSCRIÇÃO NOME
0009900529 GILMAIR BAPTISTA
0009900257 GILSON APARECIDO DA SILVA RODRIGUES
0009900298 GLAUBER BOTERO
0009900439 GONÇALO DOS SANTOS ANDRADE
0009900706 GUILHERME AUGUSTO FELICIO IZIDORO
0009900249 GUILHERME BARBOSA FELIPE
0009900423 GUSTAVO ADOLFO DELL AGNOLO PEREIRA
0009900147 GUSTAVO MOTTI BRANCO
0009900145 HÉLIO DE MELO XAVIER
0009900532 HELIO LEOPOLDINO
0009900664 HELIO ORLANDO PINTO
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0009900397 HENRIQUE REINALDO KIMURA
0009900429 HENRIQUE VILANOVA FILHO
0009900343 HERALDO APARECIDO DE OLIVEIRA
0009900330 HIROYOSHI FUJISAWA
0009900329 HUDSON OLIVEIRA DA SILVA
0009900208 HUGO CAETATO DA SILVA
0009900372 HUMBERTO HENRIQUE DE OLIVEIRA
0009900146 HUMBERTO SALCEDO TEIXEIRA
0009900584 IDARIO ROBERTO RAMOS
0009900545 IDERALDO LUIZ DA SILVA PEREIRA
0009900416 IRINEU LINARDI LABANHARE
0009900338 IVAN FERREIRA DE MEDEIROS
0009900643 IVAN MEIRA CAVALCANTI
0009900283 JAILSON ANTONIO MENDES MANSANI COSTA
 
PRÉDIO FAAC - SALA 75
INSCRIÇÃO NOME
0009900131 JAIME LUIZ DE FARIA
0009900197 JAIR RODA DOS SANTOS SILVA
0009900228 JANAINA DA SILVA RODRIGUES
0009900181 JEAN CLEBER COZZA
0009900560 JEAN JUNIO LOPES
0009900578 JEFFERSON CHEROBIN DE ALMEIDA PINTO
0009900723 JEFFERSON GROSSI MARQUES DA SILVA
0009900678 JEFFERSON MARQUES FERNANDES
0009900381 JESIEL DA SILVA ROSA
0009900144 JÉSSICA CRISTINA CUSTÓDIO FERREIRA
0009900682 JESUS GERALDO CUSTODIO VIEIRA
0009900720 JHONNY ALEXANDRE MORENO LOPES DA SILVA
0009900652 JOAO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA
0009900278 JOAO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
0009900570 JOÃO APARECIDO MORENO
0009900477 JOAO BATISTA DA SILVA
0009900080 JOÃO CAMILO LUIZ DE OLIVEIRA
0009900582 JOÃO FERREEIRA JUNIOR
0009900310 JOAO FRANCISCO BISPO
0009900458 JOÃO LUÍS DE OLIVEIRA MANDUCA
 
PRÉDIO FAAC - SALA 76
INSCRIÇÃO NOME
0009900535 JOAO MARCELO DE OLIVEIRA
0009900448 JOCELINO SOARES DE SOUZA JUNIOR
0009900021 JOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
0009900595 JOELMA RIBEIRO MARTINS
0009900599 JONAS MOREIRA ROSA DE SOUZA
0009900152 JORGE LUIZ DOS SANTOS
0009900204 JOSE ANDERSON SOUZA DOS SANTOS
0009900483 JOSE ANTONIO GUÇÃO MORENO
0009900063 JOSE APARECIDO NUNES
0009900070 JOSE BARBOSA LUCIANO
0009900662 JOSE CARLOS LOPES DA SILVA
0009900083 JOSE DANIEL DE ALMEIDA
0009900133 JOSÉ GUTEMBERG GODOY DA SILVA
0009900216 JOSE ISMAEL DA SILVA
0009900626 JOSE LAZARO PICOLI
0009900677 JOSE LUIS RAMOS RODRIGUES
0009900033 JOSE MARCIO DOS SANTOS AZEVEDO
0009900654 JOSE RAFAEL PEREIRA LIMA
0009900136 JOSE REINALDO BALDUINO PEREIRA
0009900139 JOSE RICARDO BRANDAO AZEVEDO
 
PRÉDIO FAAC - SALA 77
INSCRIÇÃO NOME
0009900724 JOSE RICARDO RODRIGUES FERREIRA
0009900552 JOSE ROBERTO AFONSO
0009900490 JOSE ROBERTO BENEVIDES SILVA
0009900125 JOSE ROBERTO DE LIMA
0009900619 JOSE ROBERTO VICENTE SILVA
0009900701 JOSE SALVADOR DE PONTES
0009900476 JOSE SANTOS SOUZA
0009900730 JOSE WILSON DE MACEDO
0009900324 JOSIEL JOSÉ DA SILVA
0009900090 JUAREZ AZEVEDO
0009900427 JULIANO ANTONIO DO NASCIMENTO
0009900185 JULIO BRANCAGLION
0009900503 JULIO CESAR DE PAULO
0009900369 JUVENAL DE MORAES
0009900095 KLEBER ALBINO
0009900696 LAURINDO FERREIRA LIMA
0009900398 LEANDRO CESAR ROCHA MARIANO
0009900096 LEANDRO GONÇALVES
0009900373 LEANDRO NARCIZO BARBOSA
0009900679 LEONARDO FERREIRA LIMA
0009900237 LEONARDO VINICIUS BRANDÃO RODRIGUES DE SOUZA

0009900087 LEÔNIDAS THEODORO NAVARRO
0009900037 LEONILDO DE OLIVEIRA
0009900658 LOURIVAL MOREIRA DOS SANTOS
0009900732 LUCAS DANIEL FERRAZ SILVERIO
 
PRÉDIO FAAC - SALA 78
INSCRIÇÃO NOME
0009900223 LUCAS FERNANDO TIZIANEL
0009900681 LUCAS PEREIRA CASAIS
0009900020 LUCIANE APARECIDA RODRIGUES DA COSTA
0009900166 LUCIANO CANDIDO
0009900534 LUCIANO MANOEL DA SILVA
0009900512 LUCIANO SOUSA DOS SANTOS
0009900600 LUIS ANTONIO FERNANDES
0009900432 LUIS CARLOS ADORNO
0009900528 LUIS LIPI MARIAN0
0009900388 LUIS SILVESTRE DE GODOY PERES
0009900030 LUIZ ALFREDO AZZI ILHESCA
0009900268 LUIZ ANTONIO MENDES JUNIOR
0009900434 LUIZ AUGUSTO DO NASCIMENTO
0009900052 LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA
0009900127 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
0009900621 LUIZ CARLOS QUINHONES
0009900719 LUIZ CARLOS VALERIO
0009900520 LUIZ FERNANDO DA SILVA
0009900501 LUIZ FERNANDO DE ARAUJO
0009900258 LUIZ FERNANDO NUNES RODRIGUES
 
PRÉDIO FAAC - SALA 79
INSCRIÇÃO NOME
0009900225 LUIZ GUILHERME BORGES
0009900430 LUIZ HENRIQUE BAPTISTA
0009900488 LUIZ HENRIQUE DA SILVA
0009900396 LUIZ HENRIQUE MOREIRA NUNES
0009900420 LUIZ RICARDO DA SILVA
0009900081 LUIZ ROBERTO FERREIRA DO CARMO
0009900175 LUIZ ROBERTO MALDONADO
0009900659 LUZEMIR GUILHERME DA SILVA
0009900525 LUZIANO APARECIDO DE ALMEIDA
0009900539 MADALENA GOMES FERREIRA
0009900352 MAGALI APARECIDA FARIA DE MORAES
0009900163 MANOEL ABELANEDA
0009900708 MANOEL ANTONIO BELO
0009900478 MANOEL GUIMARAES DOS SANTOS
0009900394 MARA REGINA LINDOLFO
0009900212 MARCEL DOS SANTOS SILVA
0009900002 MARCELO ALVES DOS SANTOS
0009900165 MARCELO ANTONIO DE OLIVEIRA
0009900605 MARCELO APARECIDO DE MATTOS
0009900121 MARCELO AUGUSTO MARIANO
0009900362 MARCELO BATISTA DE ARAUJO
0009900576 MARCELO BENEDITO NUNES
0009900703 MARCELO DE MORAIS
0009900288 MARCELO FERRAREZI DE CAMPOS
0009900559 MARCELO MARQUES CARVALHO MOREIRA
0009900564 MARCELO MARTELINI CASTILHO
0009900321 MARCIO CANDIDO RODRIGUES
0009900311 MÁRCIO CÉSAR DE CARVALHO
0009900091 MARCIO SHIGUEO KOKUBO
0009900282 MARCO ANTONIO CLAVERO
0009900499 MARCO ANTONIO DA SILVA SOUZA
 
PRÉDIO FAAC - SALA 80
INSCRIÇÃO NOME
0009900046 MARCO ANTONIO DUARTE PEROTA
0009900442 MARCO ANTONIO LAZARIM
0009900272 MARCO AURELIO MARTINS
0009900065 MARCOS ALVES DORTA
0009900645 MARCOS ANTONIO FLORIANO
0009900117 MARCOS APARECIDO DOS SANTOS
0009900010 MARCOS FERREIRA MILANO
0009900100 MARCOS JUNIOR ROSA
0009900667 MARCOS PAULO MACIEL GOMES
0009900533 MARCOS PEREIRA DE SOUSA
0009900648 MARCOS VINICIUS MORENO
0009900111 MARIA ISABEL ROS MORAIS
0009900350 MARIANE TAVARES DA SILVA
0009900106 MARIO MARCIO DO CARMO PEREIRA
0009900345 MAURICIO ALAMINO
0009900323 MAURICIO ASCENCIO RODRIGUES
0009900684 MAURICIO DE ASSIS FERNANDES
0009900229 MAURICIO MENDES DO AMARAL
0009900119 MAURO ALEXANDRO DE ANTONIO
0009900636 MAURO ALVES
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0009900644 MAURO CABANA
0009900480 MAURO CELSO DE MORAIS
0009900607 MAURO RODRIGUES DOS SANTOS
0009900697 MESSIAS BARBOSA DA SILVA
0009900616 MICHAEL DOUGLAS DELGADO
 
PRÉDIO FAAC - SALA 81
INSCRIÇÃO NOME
0009900105 MICHAEL FLORES AMARO DA SILVA
0009900178 MICHEL MARTINS SANTOS
0009900392 MILCA DANIELA DA SILVA GRAVA
0009900028 MILTON RICARDO CANTADOR
0009900604 MOISÉS OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR
0009900244 MOISES SATU
0009900031 MOISES VENANCIO RICARDO
0009900344 NELSON RAMPAZZO
0009900453 NESTOR NOGUEIRA PINHO
0009900035 NILSON CLEI FERNANDES GOUVEIA
0009900068 NILSON FABRICIO DA SILVA
0009900735 NILSON JOSE DOS SANTOS
0009900015 NILSON LUCIANO DA SILVA
0009900571 NILSON VALENTIM RIBEIRO
0009900291 NILTON BATISTA COUTO JUNIOR
0009900374 NIVALDO AUGUSTO
0009900629 NORBERTO WILSON GARCIA
0009900341 ODAIR JOSÉ RODRIGUES FORTI
0009900349 OMAR VIEIRA FERREIRA
0009900521 ORLANDO PEDRO CORREA JUNIOR
 
PRÉDIO FAAC - SALA 82
INSCRIÇÃO NOME
0009900481 OSMARINA PEREIRA BENEDITO
0009900256 OSNIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS
0009900606 OSVALDO MIGUEL
0009900264 OTHON ROBERTO PEREIRA PAULETTO
0009900160 PAULO ALEXANDRE RABELLO PEPINO
0009900315 PAULO CESAR DE ANDRADE
0009900689 PAULO CESAR RODRIGUES
0009900513 PAULO DARCY BERNARDI LINARES
0009900592 PAULO HENRIQUE BARROS BOCCHIO
0009900199 PAULO HENRIQUE SANZOVO FRAGA
0009900596 PAULO ROBERTO FERNANDES JUNIOR
0009900057 PAULO ROBERTO SANCHEZ DE CASTRO
0009900699 PAULO SERGIO DA SILVA
0009900009 PAULO VICTOR GRILO CAMPOS
0009900104 PEDRO ALEX PEREIRA DA SILVA
0009900024 PEDRO ALVES RIBEIRO NETO
0009900457 PEDRO AUGUSTO BATISTA FERREIRA
0009900174 PEDRO EGYDIO
0009900685 PEDRO MOYSES DE SOUZA
0009900404 PEDRO PEREIRA VILELA RODRIGUES
0009900334 PEDRO SENA NASCIMENTO
0009900337 RAFAEL AUGUSTO FREITAS
0009900036 RAFAEL DE OLIVEIRA COIMBRA
0009900688 RAFAEL DE SIQUEIRA VILELA
0009900051 RAFAEL GUILHERME DA SILVA
 
PRÉDIO FAAC - SALA 83
INSCRIÇÃO NOME
0009900023 RAFAEL LUIZ DE CARVALHO
0009900408 RAFAEL XAVIER RODRIGUES DA SILVA
0009900613 RAUL FERNANDO RINALDI
0009900084 REGIANE GOUVEIA DA SILVA
0009900553 REGINALDO APARECIDO LEMES
0009900473 REGINALDO CAETANO
0009900093 REGINALDO CESAR MARTINS
0009900475 REGINALDO CONSTANTINO
0009900203 REGINALDO PEREIRA
0009900213 REGINALDO PEREIRA ALVES NUNES
0009900138 REINALDO APARECIDO BARDELI
0009900673 REINALDO BELLO MARTINS
0009900443 REINALDO FRANCISCO DOS SANTOS GONÇALVES
0009900018 REINALDO JOSE BARBOSA
0009900493 RENAN AUGUSTO GIMENEZ ARAGÃO
0009900143 RENAN BONFIM
0009900280 RENATO DE ABREU MARQUES
0009900597 RENATO DE BRITO ALVES
0009900211 RENATO DE MELLO PEREIRA
0009900586 RENATO ERNESTO BARBOSA
 
PRÉDIO FAAC - SALA 84
INSCRIÇÃO NOME
0009900253 RENATO MARTINS
0009900519 RICARDO AKIRA KURODA

0009900518 RICARDO BROSCO DE TOLEDO PIZA
0009900348 RICARDO SATO OLIVEIRA
0009900202 RICARDO TADEU MANHANI
0009900375 RICARDO ZAGO BARREIRA
0009900332 ROBERTO DONIZETE DA SILVA
0009900494 ROBERTO LAZARO DA SILVA
0009900247 ROBERTO LEANDRO DOS SANTOS
0009900505 ROBERVAL GARCIA NOGUEIRA
0009900313 ROBERVAL ROBERTO AFONSO
0009900469 ROBISON LUIZ GREGORIO
0009900385 ROBSON LUIZ DE CAMPOS
0009900240 ROBSON PEREIRA
0009900314 RODRIGO DE OLIVEIRA
0009900590 RODRIGO FONTE MAZETTO
0009900038 RODRIGO OLIVEIRA NUNES RIBEIRO
0009900062 RODRIGO PAIVA MANSO
0009900588 RODRIGO PIFER VIEIRA
0009900032 RODRIGO RODRIGUES ALVES DA SILVA
 
PRÉDIO FAAC - SALA 85
INSCRIÇÃO NOME
0009900159 RODRIGO SILVA CAMARGO
0009900042 ROGERIO APARECIDO BASILIO
0009900325 ROGERIO APARECIDO DE CARVALHO
0009900436 ROGÉRIO DA CRUZ PRATES
0009900116 ROGERIO ELIEZER SIQUEIRA
0009900115 ROGERIO JORGE
0009900540 RONALDO APARECIDO DE SOUSA
0009900546 RONALDO BENEDITO JOSE
0009900064 RONALDO BONIFACIO
0009900557 RONALDO DE OLIVEIRA RODRIGUES
0009900675 RONALDO FERREIRA DA SILVA
0009900486 RONI DE MARCO
0009900623 RONY NEUBERN ZAGO
0009900319 ROSILDA SATIE AKIMOTO
0009900418 RUDINALDO CAMARGO FAMAS
0009900569 SALATIEL DA MATA BRITO
0009900088 SALVADOR DE OLIVEIRA JUNIOR
0009900649 SAMUEL HENRIQUE POSTIGO
0009900472 SERGIO APARECIDO SILVESTRINI
0009900463 SERGIO DE SOUZA
0009900728 SERGIO FRANCISCO
0009900661 SERGIO LUIZ GIMENEZ HERREIRA
0009900207 SERGIO OSSAMU MOTIRA
0009900704 SERGIO ROBERTO MONTEIRO
0009900124 SIDNEI JOSE MORESCHI
0009900025 SILVELENA DE FATIMA MINHANO AZEVEDO
0009900351 SÍLVIA ALVES PEREIRA
0009900380 SILVIA HELENA DOS SANTOS
 
PRÉDIO FAAC - SALA 86
INSCRIÇÃO NOME
0009900082 SILVIA SAYURI YATSU
0009900308 SILVIO LUIS CEZARIO@HOTMAIL.COM
0009900632 SIMONE COSTA BINCOLETO
0009900737 TAMARA OLIVEIRA DA SILVA
0009900266 TEÓFILO SANTOS GOMES
0009900355 THIAGO ALVES
0009900554 THIAGO ANTONIO GARCIA
0009900026 THIAGO CARLOS GUEDES DE OLIVEIRA
0009900055 THIAGO DE SOUZA ALMEIDA
0009900574 THIAGO FERNANDO BASSETTO
0009900346 THIAGO FERREIRA TERTULIANO
0009900120 THIAGO MANOEL SPOLDARO PEDRO
0009900686 THIAGO PEREIRA SANJULIANO
0009900694 THIAGO RIBEIRO DE AZEVEDO
0009900651 THIAGO VIEIRA CUNHA PLETI
0009900628 TIAGO ARAÚJO DE SOUZA SILVA
0009900238 TIAGO BENTO SOUZA
0009900565 TIAGO TESSITORE TEIXEIRA
0009900555 UBIRAJARA DE OLIVEIRA METTA
0009900060 VALCI FRANCISCO DA SILVA
0009900182 VALDECIR ALVES DE ABRIL
0009900017 VALDECIR APARECIDO GONÇALVES BRANCO
0009900514 VALDIR BARDUCHI
0009900428 VALTER ALVES CORDEIRO
0009900077 VANICIA CRISTINA BOMFIM
0009900331 VANILDO COSMOS
0009900242 VICENTE PAULO TORRES
0009900462 VILCERLANDE SANTOS NEVES
0009900627 VINICIUS ANTONIO GOMES
0009900340 VINICIUS BERTECHINI RIBEIRO
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PRÉDIO FAAC - SALA 87
INSCRIÇÃO NOME
0009900608 VINICIUS CARDOSO DA COSTA
0009900019 WAGNER ALONGE
0009900290 WAGNER GOULART DE PAULA
0009900356 WAGNER LUIZ PUCI
0009900710 WAGNER NOGUEIRA CASTURINO
0009900044 WAGNER ROBERTO LOPES
0009900419 WALDEMAR BRUNO JUNIOR
0009900538 WALDEMIR LIMA DA SILVA
0009900072 WALLACE LUIZ LOURENÇO
0009900188 WALLAX VINICIUS BATISTA
0009900587 WALTER ANNIBAL CORRÊA GOMES
0009900482 WALTER CASTRO REIS JUNIOR
0009900260 WALTER LUIZ FRANCISCO MIRANDA
0009900718 WALTER WAGNER LIMA
0009900233 WANDERCY GARCIA GUERREIRO
0009900543 WELLINGTON ANTONY BASSI MENDONÇA
0009900358 WELLINGTON RIO
0009900058 WELLINGTON ROCHA DE OLIVEIRA
0009900655 WESLEY A. DOS SANTOS
0009900180 WESLEY DOS SANTOS CASTILHO RODRIGUES
0009900367 WESLEY RODRIGO BIANCONE
0009900365 WIDSON HALLEN SILVA MESSIAS
0009900711 WILLIAM CARDOSO PINHEIRO
0009900593 WILLIAM DE AGOSTINO
0009900214 WILLIAN LUIZ SOUTO
0009900542 WILSON ANTONIO COSTA
0009900226 WILSON CARLOS HENRIQUE
0009900414 WILSON JOSÉ SILVESTRE
0009900094 WILSON TADEU MIRANDA JUNIOR
0009900195 WILTON REGIS DA SILVA SANTOS

Bauru, 25 de novembro de 2014.
A Comissão

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE EDUCACIONAL - CUIDADOR DE 
CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
A Prefeitura Municipal de Bauru através da Secretaria Municipal de Administração - Departamento de 
Recursos Humanos CONVOCA OS CANDIDATOS ABAIXO RELACIONADOS, inscritos no concurso 
público para o Cargo Efetivo de AGENTE EDUCACIONAL - CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, 
ADULTOS E IDOSOS, para a realização da Prova Objetiva 1, nos termos do Edital 04/2014, de acordo 
com as seguintes orientações: 
1. A PROVA OBJETIVA SERÁ REALIZADA EM 30/11/2014 (DOMINGO), NA UNIVERSIDADE 
ESTADUAL PAULISTA "JULIO DE MESQUITA FILHO", localizada na AVENIDA LUIZ 
EDMUNDO CARRIJO COUBE 14-01 VARGEM LIMPA. ENTRADA PELO PORTÃO Nº 2.
2. Os candidatos deverão comparecer impreterivelmente no local indicado para a realização da prova, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para seu início, observado o horário oficial 
de Brasília/DF.
3. Os candidatos deverão levar documento de identidade, em sua via original, caneta esferográfica azul ou 
preta, lápis e borracha.
4. Somente será admitido à sala de prova o candidato que estiver munido de original da cédula 
oficial de identidade (RG) ou carteira expedida por órgão de classe que tenha força de documento 
de identificação ou carteira de trabalho, não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas. Para sua 
segurança sugerimos que levem o comprovante final de inscrição, disponível para impressão no site 
da Prefeitura Municipal de Bauru (www.bauru.sp.gov.br).
5. Não serão aceitos protocolos, cópias dos documentos acima citados, ainda que autenticadas, ou quaisquer 
outros documentos não constante deste Edital.
6. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de 
motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, documentos 
ilegíveis, não identificáveis e/ou ilegíveis.
7. O comprovante de inscrição e o comprovante de pagamento não terão validade como documento de 
identidade.
8. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da prova, documento de 
identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste 
o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há no máximo 30 (trinta) dias, ocasião em que será 
submetido à identificação especial, compreendendo, dentre outros atos, a coleta de assinaturas.
9. A identificação especial também será exigida do candidato cujo documento de identificação apresente 
dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador.
10. A Prova terá início às 09 horas, com duração de 03 horas.
11. O portão de entrada será fechado impreterivelmente às 08 horas e 50 minutos, não sendo 
permitida, sob nenhum pretexto a entrada de candidato após o horário estabelecido.
12. O candidato, ao adentrar a sala em que será aplicada a Prova Objetiva, deverá armazenar TODOS os 
seus pertences nos sacos plásticos disponibilizados pelos fiscais.
13. Iniciada a Prova Objetiva, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de transcorrida 01 (uma) 
hora.
14. O candidato somente poderá levar consigo o caderno de questões 01 (uma) hora antes do término da 
prova.
15. O gabarito oficial será disponibilizado no endereço eletrônico: www.bauru.sp.gov.br.
16. Após entregar a Folha de Respostas e o caderno de questões para as fiscais (quando for o caso), os 
candidatos deverão, obrigatoriamente, sair da sala e retirar-se imediatamente do prédio no qual foi realizada 
a prova, não podendo permanecer em suas dependências, bem como não poderão utilizar banheiros ou 
bebedouros, assim como não poderão retirar o lacre do saco onde estão guardados os pertences pessoais.
17. No dia designado para realização das provas, não será permitido aos candidatos entrar e/ou permanecer 

no local do exame com armas ou utilizar aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, 
pager, palmitop, receptor, telefone celular, walkman, scanner, MP3 player, relógio digital e/ou com banco 
de dados) e outros equipamentos similares, bem como protetor auricular, sendo que o descumprimento 
desta instrução implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude.
18. Os candidatos que estiverem de posse de algum(ns) do(s) tipo(s) de equipamento(s) eletrônico(s), 
este(s) deverá(ão) ser desligado(s), ter a respectiva bateria retirada antes de serem acondicionados nos 
sacos plásticos, devendo assim permanecer até a saída do local de prova.
19. A bateria do celular deverá ser retirada pelo candidato, sob pena de exclusão do certame, caso este venha 
a tocar nas dependências do local de prova.
20. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização da 
prova, o candidato será automaticamente excluído do certame.
21. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou 
equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados.
22. Durante a realização da prova, o candidato que quiser ir ao banheiro ou tomar água deverá solicitar 
autorização do fiscal de sala para sua saída, devendo este designar um fiscal de corredor para acompanhá-lo 
no deslocamento, devendo-se manter em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário 
e depois da utilização deste, ser submetido à revista. Caso o candidato seja surpreendido portando algum 
equipamento proibido por este edital será excluído do certame.
23. Durante a realização da prova não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os 
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações.
24. Durante a realização da prova não será admitida qualquer argüição quanto às questões aplicadas, 
devendo o candidato proceder nos termos estabelecidos no edital regulamentador de seu Concurso Público.
25. As candidatas lactantes deverão informar à Coordenação Geral, antes do início da avaliação, a 
necessidade de amamentação. Neste caso, a candidata deverá estar acompanhada de um responsável pela 
guarda da criança, devendo este ser pormenorizadamente identificado. Tal responsável deverá permanecer 
no local indicado pela Coordenação Geral, não podendo, sob nenhuma hipótese, circular nas dependências 
do prédio em que será realizada a prova.
26. O responsável pela guarda da criança estará submetido a todas as normas constantes no Edital 
regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso de equipamentos eletrônicos e celulares.
27. O não comparecimento na hora, data e local aprazados para realização da Prova Objetiva implicará na 
desclassificação do candidato não se concedendo em nenhuma hipótese, segunda chamada ou aplicação de 
prova.

PRÉDIO CIÊNCIAS – SALA 14 A
INSCRIÇÃO NOME
0010000632 AAGHDYEL MILTON LIMA SOUZA
0010001187 ADÉLIA DEVALMA BERTEMES DE CARVALHO
0010000297 ADENIZE MARIA DE OLIVEIRA SANCHES
0010001311 ADRIANA APARECIDA NASCIMENTO OLIVEIRA ESTEVES
0010000904 ADRIANA DE OLIVEIRA
0010000304 ADRIANA DE SA XIMENES NORONHA
0010000358 ADRIANA JOSINO CHAVES DE OLIVEIRA
0010000503 ADRIANA NORBERTO FIRMINO WENCESLAU
0010001018 ADRIANA RIBEIRO DE ARAUJO
0010001299 ADRIANA RODRIGUES FERREIRA
0010000549 ADRIANE DE JESUS PEREIRA
0010001114 AGUIDA IZABEL BORGES FIAUX
0010000856 AIME CAROLINE DE SOUZA SILVA
0010000835 ALESSANDRA FELICIO DOS SANTOS DAL POSSO
0010000907 ALESSANDRA NATALIA NAVARRO
0010000978 ALESSANDRA SILVA DO PRADO
0010000886 ALEXANDRA DOS SANTOS
0010001149 ALEXANDRE APARECIDO RODRIGUES
0010000757 ALEXSSANDRA DA SILVA
0010000063 ALICE PEREIRA XAVIER
0010001270 ALINE APARECIDA DOS SANTOS VICENTE
0010000931 ALINE APARECIDA HONORIO
0010000374 ALINE APARECIDA MEREU VENANCIO
0010000642 ALINE CRISTINA DE SOUZA PEREIRA ALVES
0010001046 ALINE CRISTINA PERINO

PRÉDIO CIÊNCIAS - SALA 15A
INSCRIÇÃO NOME
0010000054 ALINE DE SOUZA DA SILVA
0010000547 ALINE FERNANDA DE PAIVA MONTAGNOLI
0010000077 ALINE FERNANDA FIDELIS CURSINO
0010000604 ALINE FERREIRA DE SOUZA
0010001292 ALINE GRACIELI REIS XAVIER DE OLIVEIRA
0010000343 ALINE MEIRELES MARQUES
0010000284 ALINE NUNES DE AGUIAR
0010000976 ALINE ROJAS LOZANO RUBIO
0010001175 ALINI DOS SANTOS LUNA27
0010000366 AMANDA BRANDAO FACIN
0010000184 AMANDA DO CARMO SILVA
0010001189 AMANDA DOS SANTOS
0010001428 AMANDA DOS SANTOS CLAVISO
0010000034 AMANDA FELIPE LIMA
0010000992 AMANDA MESSIAS
0010000894 AMANDA NEUBERN DE OLIVEIRA
0010000277 ANA BEATRIZ ADOLFO
0010000413 ANA CAROLINA CAMPELLO DA SILVA
0010001326 ANA CAROLINA DOS SANTOS GONÇALVES
0010001136 ANA CAROLINA GONZALEZ CANAVEZI
0010000121 ANA CLAUDIA DA SILVA LIMA
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0010001375 ANA CLAUDIA SIMÕES LOUVISON
0010000262 ANA CRISTINA ACOSTA MOREIRA
0010000373 ANA CRISTINA TARTARI FIGUEIREDO
0010000588 ANA CRISTINA TAVARES MACHADO
0010000505 ANA FLÁVIA NASSIR DE CAMARGO
0010000941 ANA MARCIA ALVES
0010000767 ANA MARIA BARRETO
0010000069 ANA MARIA SOARES
0010000014 ANA MARIA SOARES DOS SANTOS

PRÉDIO ENGENHARIA - SALA 02
INSCRIÇÃO NOME
0010001273 ANA PAULA ALVES
0010001064 ANA PAULA CARDOSO
0010000392 ANA PAULA CASTILHO SILVERIO
0010000720 ANA PAULA DA SILVA
0010000535 ANA PAULA DOMINGUES
0010001129 ANA PAULA GERALDO DE MATOS
0010000834 ANA PAULA SILVEIRA SANTANNA
0010000363 ANA PRISCILA GARCIA DIONIZIO
0010000194 ANA RODRIGUES CARDOZO
0010000605 ANA SILVA FERRARI
0010000631 ANAINA GOMES FERREIRA
0010000609 ANDREA BARELA
0010000875 ANDREA FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS
0010000090 ANDREA FAHL DE OLIVEIRA
0010000938 ANDREA MARA DE CAMPOS
0010001028 ANDREIA AP. ALVES DOS SANTOS SOUZA
0010001402 ANDREIA CRISTINA TURCI GOULART
0010000172 ANDRÉIA DE LOURDES FREIRES
0010000709 ANDREIA DE PAULA RODRIGUES DE FREITAS CRISPIM DA SILVA
0010000360 ANDREIA FREDERICO
0010000742 ANDRÉIA SERRADO PAULINO RODRIGUES
0010000092 ANDREIA SOUZA DE BRITO
0010000480 ANDRESSA CAMILO PEREIRA
0010000308 ANDRESSA CRISTINA GARCIA DA SILVA
0010001022 ANDREZA FERREIRA AULISIO
0010001423 ANELISA BETONI SCARMELOTO
0010001016 ANGELA CRISTINA COELHO DE MACEDO SILVESTRE
0010001345 ANGELA MARIA ALVES RIBEIRO
0010000026 ANGELA MARIA BERTOZZI
0010000694 ANGELA MARIA DA COSTA CANDIDO
0010001454 ANGELA MARIA DA SILVA
0010001290 ANGELICA CRISTINA CELESTINO
0010000339 ANGELICA DE OLIVEIRA COSTA

PRÉDIO ENGENHARIA - SALA 03
INSCRIÇÃO NOME
0010001045 ANGELITA MARIA DE JESUS
0010001237 ANTONINHA ROSA PEREIRA MACIEL
0010000733 APARECIDA BARAVIEIRA DE SOUZA
0010001318 APARECIDA COALHARELI FERNANDES FERREIRA
0010001336 APARECIDA DE FATIMA DE FARIA
0010000673 APARECIDA DONIZETE TIMOTEO SILVA
0010000946 APARECIDA FATIMA ALVES DE CARVALHO
0010001372 APARECIDA MARIA DE JESUS
0010001320 APARECIDA RODRIGUES TAVEIRA
0010000845 APARECIDA ROMAGNOLI FERNANDES
0010000424 APARECIDO DA CONCEICAO
0010001356 ARACELY PERCIA AGUIAR
0010000141 ARIELLA ESTEFANY RUIS
0010001334 ASSUNTA APARECIDA PIEROGON
0010000005 AUGUSTO CESAR AGUIAR PRADO
0010000210 BARBARA BARTSCH MARGADONA COSTA
0010001106 BEATRIZ BARBOSA AGUIAR ESCOBAR
0010000457 BEATRIZ SCHULZ
0010000525 BIANCA DE CASTRO COIMBRA
0010000558 BIATRIZ APARECIDA DA SILVA REIS
0010001220 BRUNA DOMENEGHETI ROMANO
0010001214 BRUNA RAFAELA SEBASTIÃO
0010001324 CAMILA ALCANTARA DA SILVA ALVES
0010001112 CAMILA MARIA FACIN
0010001138 CAMILA NUNES ELLARO
0010001039 CAMILLY DANIELA ALVES BORGES
0010001139 CARLA ELIANA PETRILLO PADOVEZ
0010001266 CARLA MARIANA LEITE DOS SANTOS
0010000400 CARLA REGINA BORGES
0010000168 CARLA ROBERTA DE SOUSA
0010000130 CARLA SARTORI YASSUMOTO
0010001467 CARLOS ALBERTO MILANI
0010001347 CARMEN CONCEIÇÃO MIRANDA

PRÉDIO ENGENHARIA - SALA 03A
INSCRIÇÃO NOME
0010001323 CARMINA ALVES DA SILVA
0010000013 CAROLINA ELIANA NEVES
0010001283 CAROLINA SOARES DE SOUZA
0010000568 CAROLINE BARRETO DE OLVEIRA
0010000066 CAROLINE DA SILVA DOMINGOS
0010000248 CAROLINE GONÇALVES BALANCIERI
0010000519 CAROLINE OLIVEIRA MARTINS
0010001253 CAROLINE TEODORO DOS SANTOS
0010001060 CAROLINE TINOCO DA SILVA
0010001053 CASSIA DE OLIVEIRA SANTOS
0010001441 CASSIA REGINA SANTANA
0010001287 CATIA APARECIDA BRAZ COELHO
0010001279 CATIA LILIANE VIEIRA DE MELO
0010001190 CELIA APARECIDA PASSONI PEREIRA DE ALMEIDA
0010000033 CELIA CRISTINA RIBEIRO ZANIOLLI
0010000527 CELIA MARIA PEREIRA DE SOUZA
0010001282 CELIA REGINA GUEDES DE OLIVEIRA
0010000266 CÉLIA REGINA MOSCA DE OLIVEIRA
0010001433 CICERA APARECIDA DA SILVA
0010000126 CICERA APARECIDA FERNANDES
0010001366 CILENE APARECIDA MENDONÇA
0010000192 CINTHIA BARBOSA HERNANDES
0010000317 CINTHIA CASTILHO SILVERIO
0010000142 CINTIA DE OLIVEIRA FACIOLO
0010000977 CIRLENE FATIMA DA SILVA
0010001012 CLARA CRISTINA DA COSTA AMARAL
0010000071 CLAUDETE PEREIRA DOS SANTOS
0010001339 CLAUDIA APARECIDA SEIXAS
0010000614 CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA FERMIANO
0010001086 CLAUDIA FERNANDA DE PAULA

PRÉDIO ENGENHARIA - SALA 04
INSCRIÇÃO NOME
0010000473 CLAUDIA VALERIA GUERRERO DE FREITAS
0010000410 CLAUDINEIA DE JESUS MARQUES
0010000494 CLAUDINO CANDIDO DE BARROS
0010001210 CLAUDIO JULIO DA CRUZ SANTOS
0010000530 CLEIDE ANA ARAUJO AMARANTE
0010000858 CLEIDE APARECIDA PEREIRA
0010000038 CLEIDINEIA COUTINHO
0010001349 CLÉLIA MARA DE OLIVEIRA
0010000714 CLEONICE DE OLIVEIRA DOS SANTOS
0010000041 CLEONICE SOARES DA SILVA
0010001305 CLEUSA JUSTINO DA SILVA
0010000882 CLEUSA RODRIGUES
0010001403 CLEUZA NUNES
0010000928 CONCEIÇÃO APARECIDA DE JESUS GONÇALVES
0010000189 CRISTIANA DOS SANTOS SILVERIO
0010000764 CRISTIANE ANDREIA DOS SANTOS
0010001443 CRISTIANE APARECIDA PEREIRA GARCIA
0010000195 CRISTIANE ASSEN ADRA
0010000074 CRISTIANE BRITO DOS SANTOS
0010001286 CRISTIANE LOPES DE SOUSA
0010000418 CRISTIANE VALÉRIA ANDRÉ DE SOUZA
0010001317 CRISTINA APARECIDA DE MORAES FERREIRA
0010001382 CRISTINA MARLY DOS SANTOS MONTEIRO
0010000783 DAIANE CAMILA GONÇALVES AMARAL
0010001435 DAIANE CRISTINA RIBEIRO
0010000461 DALVA APARECIDA CAMOIÇO BENEDETTE
0010000995 DAMIANA LEOPOLDINO DA SILVA VALOTE
0010000103 DANIELA APARECIDA BUTRICO
0010000271 DANIELA CRISTINA LAITER GABURI
0010001126 DANIELA DA SILVA RODRIGUES
0010001388 DANIELA DE CAMARGO MORAES
0010000979 DANIELA FERNANDA HORACIO
0010000007 DANIELA GRINGO BATISTA

PRÉDIO ENGENHARIA - SALA 04A
INSCRIÇÃO NOME
0010001133 DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS
0010000075 DANIELA SIMONETTI
0010001429 DANIELE DE MORAES MESQUITA
0010000698 DANIELE FRACALOSSI
0010000012 DANIELE TAIS SOARES
0010000732 DANIELI APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA
0010001101 DANIELI RODRIGUES REZENDE
0010000397 DANIELLE AMORIM FERREIRA DE BRITE
0010000254 DANIELLE AUGUSTA DA SILVA
0010000748 DARCI MARCIANO DOS ANJOS
0010000850 DAYANA RODRIGUES DOS SANTOS
0010001167 DAYANE DA SILVA REIS
0010001297 DAYANE FABIOLA RIBEIRO DOS SANTOS
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0010001091 DÉBORA FERNANDA LOPES
0010000541 DEBORA GRANDI
0010000843 DEBORA MALULEY VALLIM WEISER
0010000743 DÉBORA RODRIGUES NASCIMENTO
0010001278 DEBORA VENTURA BORGES DOS SANTOS
0010000985 DENISE FRAGA PERES
0010001285 DENISE VIANA RABELLO
0010000602 DEONICE GOMES JERÔNIMO
0010000421 DEUMA DE FATIMA DOTTA
0010000149 DIEGO HENRIQUE BARBOSA
0010001213 DIEGO MARTINS COELHO
0010000628 DIMAS ALVES DE ALMEIDA
0010000897 DIRCE FIALHO MOURA MAIA
0010001426 DOUGLAS CALDADOR CARVALHO
0010000691 DRIELLY AYRAM BENICIO SOBRAL
0010001182 DRYELLI CRISTINE PEREIRA
0010000718 DULCE ELENA RODRIGUES CORREA IMAMURA

PRÉDIO ENGENHARIA - SALA 05
INSCRIÇÃO NOME
0010000019 DULCE XAVIER
0010000068 EDEMILSON APARECIDO DA SILVA
0010000573 EDER XAVIER DE SOUZA
0010001238 EDILEIDE GONÇALVES DE OLIVEIRA MEIRELES
0010001399 EDILENE CORREA LUNA LEONEL DOS SANTOS
0010001216 EDINEIA MARINHO COSTA
0010000320 EDISLENE SILVIA ATAYDE
0010001281 EDIVAN MARIA FACHINI BURGO
0010000627 EDLEUZA APARECIDA CORREIA
0010001265 EDNA PEREIRA ELIODORIO
0010001410 EDNA VIEIRA DE OLIVEIRA
0010000766 EDUARDO DIAS DE CASTRO JUNIOR
0010000151 ELAINE APARECIDA DOMENEGHETI CARDOSO
0010000599 ELAINE CONCEICAO DA SILVA DOS SANTOS
0010001393 ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA
0010000566 ELAINE MARA DO NASCIMENTO
0010000351 ELEIDE SILMARA MEDEIROS BATISTA
0010000249 ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA
0010001384 ELEN SAMILE DA SILVA
0010001298 ELENA ISABEL DE PAIVA
0010000556 ELENICE MARIA DA SILVA BARBOSA
0010000692 ELEUSA APARECIDA SILVA
0010000091 ELIANA BARRAVIEIRA
0010000055 ELIANA CRISTINA GONÇALVES
0010000523 ELIANA CRISTINA ORESTES
0010000108 ELIANA FRANCISCO DOS SANTOS
0010000450 ELIANA LOPES DA SILVA
0010000132 ELIANE APARECIDA BARBOSA
0010000860 ELIANE BARROS DA SILVA XAVIER
0010001397 ELIANE CRISTINA OLIVEIRA FERREIRA

PRÉDIO ENGENHARIA - SALA 05A
INSCRIÇÃO NOME
0010001161 ELIANE MARIA GOMES
0010001474 ELIANE PATRICIA DOS SANTOS PAULINO
0010000198 ELIANE SANTOS DA SILVA
0010001014 ELIETE MARIA PAVAN
0010001080 ELIS REGINA DA SILVA BARROS
0010000454 ELISABETE APARECIDA MELLONI
0010000269 ELISABETE FERRE
0010000310 ELISANGELA ANJO FERREIRA
0010001351 ELISANGELA DA SILVA
0010000046 ELISANGELA DE OLIVEIRA
0010000838 ELISÂNGELA MOREIRA DA SILVA
0010000059 ELISETE DE LIMA NASCIMENTO
0010000083 ELIZABETE SANTIAGO IUNES
0010000467 ELIZABETH ALVES RIBEIRO
0010000990 ELIZABETH CAETANO ALVES FERREIRA
0010001330 ELIZANGELA CRISTINA DOS SANTOS CHRISPIM
0010001128 ELIZANGELA DE SOUZA NASCIMENTO
0010000595 ELLEN CRISTINE DE MEIRA LIMA
0010000923 ELSON DIAS LOPES
0010000557 ERIKA CRISTINA DA SILVA
0010001171 ERIKA CRISTINA FRANCO DE OLIVEIRA
0010000212 ERIKA DA COSTA
0010000817 ERMINDA ALGARRA BARBOSA
0010000447 ESMERINDA MARIA ALVES
0010001245 ESTHEFANIA ROBERTA DE OLIVEIRA
0010000539 EVANY DE OLIVEIRA VENARUSSO
0010001141 FABIA CRISTINA MIRANDA
0010000781 FABIANA APARECIDA RIBEIRO
0010000273 FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS
0010000684 FABIANA DIAS MOREIRA
0010000713 FABIANA RODRIGUES ROSA
0010001331 FABIANE FURQUIM GUSMAO FERREIRA
0010001068 FABIANE PEREIRA MARRA

PRÉDIO ENGENHARIA - SALA 06
INSCRIÇÃO NOME
0010000671 FABIANE PIGOLI BONADIO DE SOUZA GENOVEZ
0010001082 FABIANNA ROCHA ALVES
0010000611 FABIELE DE FATIMA FERREIRA MELO
0010000411 FATIMA APARECIDA CENEGALLI
0010001461 FERNANDA APARECIDA DAMACENO
0010001312 FERNANDA CRISTINA MOREIRA
0010000895 FERNANDA GOUVEIA DA SILVA ZANIRATO
0010000289 FERNANDO JOSE BARBOSA
0010001387 FLAVIA CRISTIANE BRAZ FRANCISCO
0010000110 FLAVIA DE LIMA CAMPOS
0010001360 FLAVIA RENATA TELES DE MENESES SOUZA
0010000741 FLAVIA RODRIGUES
0010000224 FLAVYA CRISTINA DOS SANTOS
0010000975 FRANCIANE CARVALHO DA SILVA
0010000495 FRANCIANE QUIRINO GONÇALVES
0010000102 FRANCIANY CAMILA PORTEL
0010000952 FRANCIELE DIAS PEREIRA
0010000618 FRANCIELE LUZIA DIAS DA ROCHA
0010000963 FRANCIELLE BENICIO SOBRAL
0010000827 FRANCINE BARBIERI RODRIGUES LIPORAS
0010000876 FRANCINEIA DA PAIXÃO FRANÇA NASCIMENTO
0010001390 FRANCISCA LUIZ PEREIRA
0010000999 FRANCISCA MEIRILENE BERNARDINO CAMPOS
0010000436 FRANCISCA SILVEIRA ALVARENGA
0010000298 FRANCISCO ANDRADE DA SILVA
0010000165 GABRIELA MACIEL FRANCO RINALDI
0010001400 GABRIELA SÉ ROSA
0010001048 GABRIELLY LORRANY OLIVEIRA DOS ANJOS BENTO
0010000564 GABRIELLY TEODORO VENANCIO DA SILVA
0010001212 GEIZA DYONISIO RIBEIRO SANCHES

PRÉDIO ENGENHARIA - SALA 06A
INSCRIÇÃO NOME
0010000512 GENI APARECIDA DE MOURA MARQUES
0010000356 GENY DE SOUZA LEITE
0010001130 GEOVANA NUNES FERREIRA
0010000782 GILDA APARECIDA PADER
0010000209 GILVANIA PEREIRA SANTOS
0010001274 GISELDA DE OLVEIRA
0010000506 GISELE ALVES DA SILVA CANDIDO
0010001316 GISELE APARECIDA PEREIRA DE GODOI
0010000647 GISELE DE CASSIA BARBOSA
0010000594 GISELE MARIA GARCIA GALEGO GONÇALVES
0010001020 GISELE PEREIRA
0010000305 GISELI ALMEIDA DE PAULA PACHECO
0010001304 GISELI DE OLIVEIRA GALDINO
0010000533 GISELLE APARECIDA ANDREANE
0010001271 GISELLY APARECIDA GODOI DE FARIA PAULUCCI
0010000724 GISLAINE CRISTINA APARECIDO BENEDITO
0010000323 GISLAINE DE ALMEIDA NAZARE
0010000816 GISLAINE FERREIRA DA COSTA DE ALMEIDA
0010000247 GISLAINE FRANCO DA SILVA
0010000416 GISLAINE MAYARA LIRA BRUNO
0010001466 GISLAINE SILVERIO FERREIRA
0010000981 GISLAINE ZAMONELLI FERREIRA
0010000154 GIULIA REIS LOPES
0010000485 GIUSARA APARECIDA BARBOSA
0010001087 GIZELA FERNANDA DOS SANTOS
0010000651 GLATYESCA DE CASSIA LIMA
0010000451 GLAUCIA ALVES
0010001322 GLAUCIA LUZIA DE ALMEIDA
0010000303 GLEICE APARECIDA GUERRA SOARES
0010000937 GRAZIELA APARECIDA DE MATOS CARVALHO
0010001275 GRAZIELE APARECIDA MARTINS DA SILVA
0010000581 GRAZIELE MARIA RODRIGUES
0010000371 GRAZIELI DE OLIVEIRA

PRÉDIO ENGENHARIA - SALA 07
INSCRIÇÃO NOME
0010000044 GRAZIELLA CRISTINA DE CAMPOS SILVA
0010001314 GRAZYELLE PEREIRA MASCETRA
0010000677 GREIFITE MIRIANE APARECIDA MOREIRA
0010000800 GUILHERME AUGUSTO DE AGUIAR
0010000335 GUILHERME GILLES DE ALMEIDA
0010000989 GUSTAVO MOREIRA COLEBRUSCO
0010000319 GUSTAVO SOARES LOPES BELA
0010000832 HELEN CRISTINA DA SILVA
0010000877 HENRIQUE CAMPITELI
0010001145 IASMIM AGUIAR RODRIGUES
0010000809 IDALINA DE LOURDES PIRES
0010000040 ILEILE RODRIGUES SENA DE CAMPOS
0010000462 INGRID ALINE CRISTINA CRUZ ROSA
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0010000852 INGRID DAIANE LEAO
0010001236 INGRID HELENA DOS REIS FRANCO
0010000964 IRACI OLIVEIRA DOS ANJOS BENTO
0010001252 IRENE DOS SANTOS NABA
0010000664 IRIS CARLA RIBEIRO
0010000715 ISABEL CRISTINA PROCÓPIO
0010000181 ISABELA CRISTINA FERNANDES RODRIGUES
0010001468 ISABELLA DOTA DE SÁ
0010001456 IVAN DOUGLAS MAGALHAES ALVES BATISTA
0010001250 IVANETE APARECIDA DE MORAES
0010000394 IVANETE MESSIAS DE LIMA
0010000805 IVANIR BALZON DE MORAES
0010000227 IVO CREPALDI NETO
0010001353 IVONE ACÁCIO DA SILVA
0010000138 IZABELA APARECIDA DE SOUZA LOBO
0010000639 IZABELI CAROLINE SOUZA G. RAMOS
0010001075 IZAIR BIANCÃO CIVELARO
0010000422 JAIRO DO CARMO PEREIRA
0010000051 JAMILI CRISTINA CARVALHO DE ARAUJO OLIVEIRA
0010000943 JAMILLE KOCH DE SOUZA

PRÉDIO ENGENHARIA –  SALA 08
INSCRIÇÃO NOME
0010000474 JANAINA DA SILVA FERNANDES
0010000093 JANAINA DA SILVA PEREIRA
0010001415 JANAINA GRAZIELA DE ALMEIDA SOUZA
0010001333 JANAINA SOARES PIMENTA
0010000253 JANAINA VALIM
0010001076 JANAINA ZAPOTOCZNY
0010001284 JANETE MORAES PIAGENTE
0010000515 JAQUELINE DOS SANTOS JANEIRO
0010000433 JAQUELINE MUKOYAMA DA SILVA
0010000801 JENNIFER MARIANA ALTRAN DE SOUZA
0010000279 JENNIFER SUELLEN PEDROZO LIMA
0010001422 JESSICA ARIELE LEANDRO
0010000889 JESSICA COSTA MARIANO
0010000787 JESSICA CRISTINA SERRADOR
0010000338 JÉSSICA DE OLIVEIRA BARBOSA
0010000814 JESSICA DOS SANTOS TAVARES
0010001002 JESSICA FERREIRA ZAPACOSTA GOMES
0010000789 JESSICA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO
0010001113 JESSIKA OLIVEIRA DE PAULA
0010000344 JOELMA GARCIA DE FREITAS CARDOSO
0010000322 JONATAS GUILHERME DE MATOS
0010001083 JOSE ANTONIO CHAVES
0010000307 JOSEFA APARECIDA DOS SANTOS
0010000375 JOSIANE FERREIRA BATISTA
0010001111 JOSIANI MARIA NOBREGA
0010001198 JOSILDA DA SILVA HELENO
0010000717 JOYCE APARECIDA ALVES
0010000365 JOYCE CRUZ COSTA
0010000240 JOYCE DA SILVA SOUZA
0010000619 JOZIANE DA SILVA FERREIRA
0010001015 JUCIMARA MIRANDA SOSOLOTE
0010000913 JULIANA APARECIDA PONTES DOS SANTOS
0010000334 JULIANA BAPTISTA GOMES DE SA
0010000259 JULIANA BETUCCI DOS SANTOS
0010000672 JULIANA BORTOLATO DE SOUZA DA SILVA
0010001414 JULIANA CRISTINA FERREIRA
0010001097 JULIANA DA SILVEIRA LIMA
0010001432 JULIANA DOS SANTOS ANASTACIO
0010000792 JULIANA PAVAN RIBEIRO DOS SANTOS
0010000808 JULIANA RODRIGUES GUILHERME
0010001346 JULIANE ANAIA
0010000968 JULIANI APARECIDA FERREIRA OLIVEIRA
0010000325 JULIENE FONSECA MENEGHETI
0010000648 JULIO CÉSAR JESUS DE OLIVEIRA
0010000017 JULLYELE PLANA BARBOSA
0010000949 JUSSARA APARECIDA PEREZ MIGUEL
0010000708 JUSSARA GUILHERME DE CAMPOS
0010000901 JUSSARA PEREIRA NUNES
0010000518 KAREM CRISTINA GAIDO
0010000735 KAREN BARAVIEIRA DE SOUZA SOBRINHO
0010000905 KARIANE HONÓRIO TRAJANO
0010000670 KARINA ALVES LIMA
0010000236 KARINA BRANDÃO ARAUJO
0010000810 KARINA GRANCHI FERRARI
0010000486 KARINA MARIA DA SILVA
0010001137 KARINA RUFINO CAMARGO
0010000440 KATIA CILENE ALMEIDA MUNIZ
0010000750 KATIA CILENE COSTA DOS SANTOS
0010001267 KATIA CRISTINA FERREIRA BATISTA
0010000359 KATIA DA SILVA LEANDRO
0010000187 KATIA FERREIRA SANTOS

0010001231 KATIA PEIXOTO DE OLIVEIRA MORAES
0010000372 KATIA PEREIRA RIOS
0010000329 KATIA REGINA DA SILVA
0010001221 KATIA REGINA DE OLIVEIRA
0010000122 KATRIEN NIERO SIMÕES
0010001315 KELLEN ADELINA DE BARROS
0010001371 KELLI CRISTINA MARQUES
0010000745 KELLI OLIVEIRA DOMINGUES
0010001041 KELLY CRISTINA DA CONCEIÇAO SILVA

PRÉDIO ENGENHARIA - SALA 09
INSCRIÇÃO NOME
0010000444 KELLY CRISTINA DA SILVA TRAJANO
0010001159 KÉROLLEN TÂNDARA VASCONCELOS GOMES SOARES
0010001328 KEYSE REIS ZANOTELLI COSTA
0010000993 KEYTH KARINI NEVES ASSIS
0010000727 LAIANE CRISTINA DEGOBBI
0010000272 LAÍS DE CAMARGO FABRICIO
0010001172 LAÍS DE PAULA SANTANA
0010001380 LAIS FREITAS DA SILVA
0010001381 LAÍS MAXIMIANO
0010001385 LARISSE CRISTIANE GARCIA
0010000053 LAYRA DOMINGOS CARVALHO
0010000483 LEANDRO GONZAGA DA SILVA
0010000955 LÉIA LEITE LACERDA
0010001184 LENIR DA COSTA FEDRIZ KEINE
0010001408 LETICIA DA SILVA PEREIRA DE PAULA
0010000182 LETICIA DEZEMBRO CAPOSSI
0010001134 LETICIA GOMES EMIDIO
0010000887 LETICIA PEREIRA DOS SANTOS DERENZI
0010000498 LETICIA SARTORI EVANGELISTA KONDA
0010000864 LETICIA SIMOES SANTOS
0010000916 LETICIA SOELYN SCARTO DOS SANTOS
0010000408 LETTICIA GRANDI PEREIRA MARQUES
0010000179 LIDIA DE OLIVEIRA XAVIER BRANCO
0010000561 LIDIANE SILVA PEREIRA DE OLIVEIRA
0010000854 LILIAN DE MATOS SANTOS
0010000443 LILIAN LEMES NICOLINO
0010000683 LILIANE CRISTINA BARBOSA
0010000545 LILIANE DIAS RIBEIRO DA SILVA
0010000116 LILIANE FERREIRA SOTERO
0010000728 LISANDRA ANDREIA SALAS DOS SANTOS
0010000926 LIVIA SILVA DE SOUZA
0010001005 LÍVIA TEREZA BORGES PRADO
0010000417 LORRAYNE DE FATIMA SILVA BRITO
0010000679 LOURDES VICENTINA DA COSTA GOMES
0010000776 LUANA CAROLINE MARTINS CARMO DA SILVA
0010000385 LUANA DOS SANTOS LUIZ
0010000261 LUANA TAIRA LEAO SILVA
0010001329 LUARA SOBRAL
0010000464 LUCAS JOSÉ ARANTES
0010000079 LUCI MARA MARTINS
0010000966 LUCIA DE JESUS MARTINS
0010000687 LUCIA HELENA MARTINS
0010001350 LUCIA HELENA SANTOS COSTA
0010000202 LUCIA JAQUEL JORDAO
0010000674 LUCIA LEÃO DE OLIVEIRA SANTOS
0010001085 LUCIANA ALEXANDRA DA SILVA
0010000820 LUCIANA DOS SANTOS PEREIRA
0010000035 LUCIANA FERREIRA DA SILVA
0010000770 LUCIANA MARTINS MACHADO COSTA
0010000475 LUCIANA PEDROSO ESPOSITO
0010000945 LUCIANA RATHSAN GARCIA
0010000062 LUCIANA REGINA DE OLIVEIRA
0010000147 LUCIANA SANTIAGO MUNHOZ BOTELHO
0010000156 LUCIANE MARIANO
0010000460 LUCIELE H. G.DE OLIVEIRA OLIVEIRA
0010001176 LUCIENE DA SILVA
0010000638 LUCIENE GALDINO RAMIRO
0010000225 LUCIENE MACEDO LIMA
0010000244 LUCIMARA CARREIRA VICENTE
0010000615 LUCIMARA STIGLIANO DE MENEZES

PRÉDIO ENGENHARIA – SALA 10
INSCRIÇÃO NOME
0010001160 LUCINEA DOS SANTOS SIQUEIRA
0010000006 LUCIO MARCELO JORGE JOSUE
0010001024 LUIS FELIPE FABRI
0010000721 LUIZ FERNANDO BRAGA FRANK
0010001125 LUIZA APARECIDA LEITE
0010000402 LUIZA CAMPOS SOARES
0010001164 LURDES DE JESUS PEDRO COSTA
0010000744 LUZIA DO NASCIMENTO
0010001465 LUZINETE JUVINO BELLO
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0010000331 LYNCOLN MARTINS FERREIRA
0010001254 MADALENA JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES RUIZ
0010001379 MAGALI FERREIRA DA SILVA
0010000911 MAHATTANS AUGUSTO GONÇALVES PEREIRA
0010000027 MAIRA HENDI DE MORAES BARBOSA
0010000087 MAIRA VENTURA BORGES XAVIER
0010000162 MAISA ALVES MARIN
0010000488 MARA LUCIA APARECIDA MARTINS
0010000446 MARA LÚCIA FERREIRA DE LIMA
0010000407 MARCELO CUSTODIO DA SILVA
0010000205 MARCELO DE FREITAS PITA
0010000100 MARCELO DE SOUZA
0010001452 MARCELO DOS SANTOS
0010000164 MARCELO MEIRA LINO
0010001177 MARCELO RAMIRO DIAS
0010000536 MARCIA CRISTINA DA SILVA
0010001261 MARCIA CRISTINA DE LIMA
0010001099 MARCIA CRISTINA RIBEIRO
0010000099 MARCIA DANIELE LIMA MASSA
0010000880 MARCIA DE FATIMA ROSA DA SILVA
0010001084 MARCIA FERNANDA FRANCO
0010000186 MARCIA GOMES DE BRITO
0010000693 MARCIA LIMA TERUEL PEREIRA
0010001124 MARCIA MARIA GORRAO OLIVEIRA
0010000762 MARCIA REGINA DE CASTRO FELICIO
0010000865 MARCIA ROSA DE TOLEDO
0010000037 MARCILEI FELIPE LIMA
0010000453 MARCILENE DE SOUZA SANTOS
0010000370 MARCIO DE LIMA
0010000036 MARCIO DE LIMA MONTEIRO
0010000311 MARCOS PAULO DOS SANTOS
0010000574 MARCUS VINICIUS ROBLES DE ALMEIDA FLORENCIO
0010000176 MARGARETH DE MORAES CAMARGO DA SILVA
0010000884 MARGARIDA LUIZA VARGAS BIANCHI
0010000029 MARIA ADRIANA ALVES DA CRUZ
0010000167 MARIA ANTONIA LIBANARE
0010000881 MARIA APARECIDA COSTA
0010001151 MARIA APARECIDA GOMES MORELLO
0010001185 MARIA ATHAIZA SANCHES DE SOUZA
0010001337 MARIA BEATRIS PIRES DA SILVA ALARCON
0010000731 MARIA BERNADETE DOS SANTOS MAXIMIANO GARDONIO
0010001174 MARIA BERNADETE SALINA CHIL
0010001308 MARIA CECILIA CAMARGO SHIMABUKURO DA SILVA
0010000970 MARIA CELESTE DE OLIVEIRA COELHO
0010001119 MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA
0010001373 MARIA CRISTINA BASTOS
0010000405 MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA FACIN
0010001431 MARIA DA CRUZ SAMPAIO
0010001352 MARIA DA SILVA SEIXAS
0010000589 MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA
0010000908 MARIA DE JESUS DA SILVA SOARES

PRÉDIO ENGENHARIA - SALA 11
INSCRIÇÃO NOME
0010000543 MARIA DE LOURDES BERALDO
0010000793 MARIA DE LOURDES DA SILVA DIAS
0010001116 MARIA DE LOURDES PEREIRA
0010000324 MARIA DO CARMO DOS SANTOS FERNANDES LOPES
0010000874 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA
0010001070 MARIA DOLORES MOTA
0010000048 MARIA DOS SANTOS FREITAS
0010000778 MARIA EDUARDA FARIAS DE ALMEIDA MAGRON
0010000944 MARIA ELAINE GOMES PEREIRA SILVA
0010000287 MARIA ELECY DE MORAIS
0010001294 MARIA ELENA PEREIRA DOS SANTOS
0010000084 MARIA ELIZA SEABRA DA SILVA
0010000458 MARIA EUNICE GOMES PRADO
0010001405 MARIA FATIMA QUEIROZ DOS SANTOS
0010000580 MARIA HELENA DA SILVA ARAUJO
0010001401 MARIA HELENA DE OLIVEIRA
0010000857 MARIA INES HORTOLANI
0010001234 MARIA JOANA FERREIRA CAMPOS
0010000008 MARIA JOSE DA SILVA AVILLA
0010000919 MARIA JOSÉ DE GODOY ALVES
0010001110 MARIA JULIANA CENEDESE
0010000866 MARIA JULIANA DOS SANTOS AGUIAR
0010000537 MARIA LETECIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
0010000159 MARIA LUCIA DA SILVA NUNES
0010001192 MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS
0010001354 MARIA LUCIA SELEGUINI
0010001453 MARIA NICE SOARES BARBOSA
0010001258 MARIA OLIMPIA DA SILVA BASSO
0010000868 MARIA SILVANA MARTINS SCHILDER
0010000830 MARIANA MARCONDES FELIPE

0010001054 MARIANA SALVADOR
0010000668 MARIANE ROSA DE OLIVEIRA
0010001383 MARIANNA ROCHA ALVES
0010000682 MARIAS APARECIDA DANIEL DOS SANTOS
0010000528 MARILEIA PIRES CAMARGO
0010000383 MARILZA DOS SANTOS VIZENTINI
0010000061 MARINA ALMEIDA DE MENEZES
0010000755 MARINA LOUISE ENCINAS RITZ
0010000710 MARINALVA COLARES VASCONCELOS OLIVEIRA DE CARVALHO
0010000922 MARINALVA DE OLIVEIRA
0010001162 MARINALVA DIAS DA SILVA
0010000452 MARINEIS DE SOUZA
0010000851 MARINETE APARECIDA DOS SANTOS
0010000962 MARISOL PAIS LOPEZ
0010000785 MARISTLA SOARES BOVOY

PRÉDIO ENGENHARIA - SALA 12
INSCRIÇÃO NOME
0010000644 MARIZILDA MARA CHARLOIS NOGUEIRA
0010001227 MARLENE APARECIDA MACEDO SILVA
0010000988 MARLENE MATIAS MARTINS
0010001246 MARLETE GONÇALVES DOS SANTOS
0010000070 MARLEY NUNES DE OLIVEIRA
0010001295 MARLI DANIEL
0010000984 MARLON FERREIRA DE OLIVEIRA
0010001217 MARLY BENTO
0010001206 MARTA AIRAM GOMES DE SÁ
0010001260 MARTA ROSANGELA MARIN MIRANDA
0010000060 MAYARA BELLONI GONÇALVES
0010001425 MAYARA FELIPE DOS SANTOS LIMA
0010000607 MAYARA JORDAO
0010000833 MAYARA LEANDRO PREVELLATO
0010000153 MAYARA REIS LOPES
0010001364 MAYCON ALEXANDRE BARBOSA
0010000847 MAYNE RIE DE ALMEIDA UEDA
0010000929 MEIRE DOS SANTOS
0010001319 MELINA DA CRUZ MARTINS
0010000802 MERCIA SOARES DE ALMEIDA
0010000555 MERLI DE ALMEIDA
0010001232 MEYRE ELLEN LIPORAS DE JESUS
0010000096 MICHELE DOS SANTOS SALES DA SILVA
0010001207 MICHELE PATRICIA DUARTE DE SOUZA
0010000283 MICHELLE CRISTINA FIDÉLIS
0010000811 MICHELLE DOS SANTOS AFFONSO
0010000251 MICHELLE FERNANDA ALVES DA SILVA
0010001386 MICHELLE LACERDA DE SOUZA MARINELLI
0010000218 MIDIÃ FRANCISCA DA SILVA
0010000706 MILENI FERNANDA DE CASTRO MALAQUIAS
0010001001 MIRIAM CRISTINA ADORNO DE OLIVEIRA
0010001391 MIRIAM DE SOLZA SILVA
0010000813 MIRIAM DE SOUZA OLIVEIRA
0010000274 MIRIAN ALMEIDA ALVES
0010000571 MIRIAN ORTIZ RAMOS TEIXEIRA
0010000620 MONICA APARECIDA GREGORIO FELIX
0010000288 MONICA DE FREITAS
0010001289 NADAYNE DOS SANTOS
0010000456 NAIARA APARECIDA LACERDA ALCANTARA LIMA
0010000542 NAIR DE FATIMA CORRÊA
0010000758 NAIR MARTINS BRAGA
0010000954 NANCY PEREIRA
0010000559 NATACHA DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA
0010000784 NATALIA CRISTOVAM DA SILVA
0010001450 NATÁLIA DA SILVA GUEDES

PRÉDIO ENGENHARIA - SALA 13
INSCRIÇÃO NOME
0010000214 NATALIA FABIANA CARVALHO FERNANDES
0010000302 NATÁLIA LESSA PINTO
0010000998 NATALIA NUNES DA CONCEICAO
0010000489 NATALIA RODRIGUES MARTINS
0010000220 NATALIA SILVA AGUIAR
0010001417 NATASHA SILVA DE CERQUEIRA CESAR
0010001325 NATHALIA ALVES FERREIRA
0010000796 NATHALIA CAROLINA RIBEIRO BARRETO
0010001374 NATHÁLIA KAROLINA GENARO BUENO
0010001223 NATHALY DOMENEGHETI ROMANO
0010000414 NATIVIDADE LUCENA BARROS
0010000183 NEIDE APARECIDA CARDOSO
0010000726 NEIDE LOPES GONÇALVES
0010000264 NEIMARCIA DIANE BOMTEMPO DE SIQUEIRA
0010001455 NEIVA PIRES
0010001050 NELCI BATISTA DE COUTI DA SILVA
0010000425 NELI DE FATIMA DANIEL SANTOS
0010000104 NEUSA BENEDITO
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0010000849 NEUSA BRAGA VIEIRA DE SOUZA
0010000300 NEUSA MALTA RODRIGUES CARVALHO
0010001313 NEUSA MAXIMO
0010000711 NILSON DOS SANTOS
0010001057 NOELI RODRIGUES BORGES
0010001280 NUBIA TEREZA ANACLETO
0010000900 ODELIA DE FATIMA CAMARGO
0010001368 OLIANA APARECIDA MESSAGI SALVATTI
0010001072 PAMELA CRISTINA VIRGINIO
0010000120 PAMÊLA RENATA GOLÇALVES NUNES
0010000546 PATRICIA APARECIDA DE LIMA COSTA
0010001310 PATRICIA BARROS
0010001413 PATRICIA DOS SANTOS COSTA
0010000552 PATRICIA PETRANSKI MAIA
0010000592 PATRICIA REGINA DEJAVIT
0010000529 PATRICIA ROSA ARAUJO DOS SANTOS
0010000828 PAULA CESAR CÂNDIDO
0010000848 PAULA GONÇALVES DE OLIVEIRA
0010001038 PAULA VALERIA GODOY NOBREGA
0010001073 PAULO GOMES DOS SANTOS
0010000368 PAULO VALLOTI JUNIOR
0010000829 PEDRINA DA SILVA
0010000301 POLYANA CRISTINA CRAVEIRO
0010000020 PRISCIANE MARCHETTI SILVA
0010000442 PRISCILA ETIENE DE OLIVEIRA PEREIRA
0010000406 PRISCILA FACIN
0010000960 PRISCILA HIDALGO TEODORO
0010001023 PRISCILA MACIEL FRANCO BUGALHO
0010000047 PRISCILA OLIVEIRA ALVES
0010001032 PRISCILA SANTA PETIAN
0010000704 RAFAEL RODRIGUES FERREIRA DOS SANTOS
0010000548 RAFAELA RUANA THIEME DOS SANTOS

PRÉDIO ENGENHARIA - SALA 14
INSCRIÇÃO NOME
0010001011 RAQUEL ALVES TENORIO
0010000712 RAQUEL ARLINDA BIRCOL MAGANHA BALDONI
0010000912 RAQUEL RODRIGUES DA SILVA
0010000499 RAYZA RAMOS DA SILVA
0010000294 REGIANE PEREIRA ANTONIO
0010000862 REGIANE RODRIGUES MOREIRA
0010001472 REGINA CELIA GOMES DOS REIS
0010000624 REGINA DE KATIA MACOLONGO
0010000306 REGISLENE RAQUEL BRANDAO DE CARVALHO
0010000942 REJANE PEREIRA DE ARRUDA SILVA
0010001132 RENATA ALINE SILVA GALDINO
0010000947 RENATA ALVES RIBEIRO
0010001094 RENATA APARECIDA D`AVILLA ATHAIDE
0010000930 RENATA APARECIDA ORTOLANI
0010000028 RENATA DE PAIVA LEAL
0010000885 RENATA DOS SANTOS CAMARGO
0010000219 RENATA DOS SANTOS FREITAS
0010001459 RENATA MARIA CHARLOIS FERREIRA CAMPOS
0010000043 RENATA MARTINS ESBIZERA
0010000521 RENATA OLIVEIRA RODRIGUES NUNES
0010000583 RENATO APARECIDO DE OLIVEIRA DE SOUZA
0010000015 RENATO MINORU SHIMADA
0010000987 RHAUANA DE ALMEIDA DUARTE
0010000914 RICARDO ANTONIO JULIÃO
0010000197 RICARDO QUIRINO FONSECA

PRÉDIO ENGENHARIA - SALA 15
INSCRIÇÃO NOME
0010001049 RICARDO ROGÉRIO URSULINO
0010000355 RICHARD DOS SANTOS SOUZA
0010001409 RIDILILIAN SOARES DE MACEDO
0010000025 RITA DE CASSIA FRANCISCO DA SILVA
0010000009 ROBERTA CRISTINA GIMENES CAMPOS BARBOSA
0010001369 ROGERIO CARDOSO SANTOS
0010001036 ROGERIO DA COSTA
0010001269 ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS
0010000707 ROMILDA DE LIMA SIVIRINO
0010001093 RONALDO BENEDITO JOSE
0010001341 ROSA DE FATIMA LIMA PEDRO GALVANI
0010001376 ROSALINA APARECIDA DA SILVA CRISPIM
0010000873 ROSANA APARECIDA ALVES
0010001264 ROSANA APARECIDA BATISTA BENTO
0010001209 ROSANA DE FATIMA TRINDADE
0010000948 ROSANA DE PAULA ANDRADE DAMACENO OLIVEIRA
0010000798 ROSANA LEANDRO
0010001088 ROSANA OLIVEIRA DA SILVA
0010000348 ROSANA PEREIRA ALVES
0010000636 ROSANA SANTIAGO COMEGNO DE JESUS
0010001196 ROSANA TAKAE HISATUGO PEDROSA

0010000560 ROSANE BARBOSA
0010000610 ROSANE DE FATIMA BATISTA
0010000899 ROSANGELA ANDRADE DA SILVA
0010000081 ROSANGELA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA

PRÉDIO ENGENHARIA - SALA 16
INSCRIÇÃO NOME
0010000291 ROSANGELA DE JESUS FRANCO DOS SANTOS
0010000903 ROSANGELA DE OLIVEIRA PINTO
0010001247 ROSANGELA GUERRA
0010000113 ROSANGELA LOPES MENINO
0010001194 ROSANGELA MIELLI
0010000640 ROSE MARA RODRIGUES MACHADO
0010000409 ROSELAINE MANTOVANI DE FARIA
0010000831 ROSELI APARECIDA CANDIDO
0010001420 ROSELI APARECIDA DE SOUZA TURATO
0010000031 ROSELI APARECIDA GONÇALVES CORREA
0010000226 ROSELI DE PAULA SÁ LONTRA
0010000680 ROSEMARIE PICOLI
0010000476 ROSEMEIRE ALVES DA CUNHA
0010001407 ROSEMEIRE DA CONCEICAO
0010000094 ROSEMEIRE DIAS DE OLIVEIRA
0010001004 ROSEMEIRE GONAÇALVES DOS SANTOS CARMO
0010000511 ROSENEI APARECIDA RODRIGUES CREPALDI
0010000534 ROSENI DA SILVA LINHARES
0010000996 ROSIANE APARECIDA SILVA MOREIRA
0010000690 ROSIENE FRANCISCA DE SOUZA
0010000565 ROSIMEIRE DELCHIARO
0010000569 ROSINEI APARECIDA INACIO VASCONCELOS
0010000956 ROSINEI FERNANDES PERES
0010001211 ROSINEIA BARBOSA DA SILVA
0010000645 ROSINEIA LIRA PEREIRA DE OLIVEIRA
0010000010 ROSYELLEN APARECIDA MARTINEZ LOPES
0010000032 ROZELY INES MOREIRA DE MORAES
0010000381 RUTE CAETANO ALVES
0010000753 RUTE DA SILVA MARIANO
0010000567 SABRINA ROQUE DOS SANTOS
0010000193 SAMARA KNAAK DA COSTA
0010000380 SAMYRA NOGUEIRA RODRIGUES
0010001029 SANDRA APARECIDA VICENTIN FERNANDES
0010000797 SANDRA LUCIA PRISCA
0010000551 SANDRA REGINA BRAIDOTI
0010000501 SANDRA REGINA MARMONTEL CASSELATI
0010000771 SANDRA REGINA RODRIGUES
0010001188 SANDRA REGINA RODRIGUES
0010000953 SAYONARA DA SILVA OLIVEIRA
0010001370 SEBASTIANA FERRIRA DUARTE
0010000052 SELMA APARECIDA MAIA RODRIGUES
0010000837 SELMA DOS SANTOS SOARES SILVA
0010000790 SELMA GERTRUDEZ DE CASTRO
0010000997 SERGIO CANDIDO
0010000146 SHEILA RODRIGUES VIEIRA
0010000174 SHIRLEY DE OLIVEIRA COSTA
0010001307 SHIRLEY GOMES DA SILVA DE JESUS
0010000973 SHIRLEY MARQUES SIGALO
0010000756 SHIRLEY RODRIGUES COSTA
0010000469 SHIRLEY TORRES DE OLIVEIRA
0010000002 SIDINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS
0010000217 SILMARA DE SOUZA REBORDOES
0010000806 SILMARA ELAINE NASCIMENTO DE SOUZA

PRÉDIO ENGENHARIA - SALA 17
INSCRIÇÃO NOME
0010000749 SILVANA ALVES DOS SANTOS
0010000157 SILVANA APARECIDA DA SILVA SIPIONI
0010001427 SILVANA CECILIO
0010001148 SILVANA CRISTINA MACEDO BENITEZ
0010000393 SILVANA DE OLIVEIRA CARNEIRO
0010001457 SILVANA GODOI
0010001272 SILVANA VICTORINO DOS SANTOS RIBEIRO
0010001239 SILVAVA CRISTINA PESTANA MARTINS
0010001394 SILVIA APARECIDA MARTINS GODOY
0010000078 SILVIA DO CARMO PEREIRA
0010000491 SILVIA EUNICE DE SOUZA
0010000477 SILVIA MARA DE OLIVEIRA
0010000702 SILVIA MARCHETTI DOTTO DE ROSIS
0010001077 SILVIA MARIA DA SILVA ROBLES
0010001348 SILVIA TINELI GALHARDO MOJONI
0010000795 SILVINA CLARO DE ASSIS PESCINELLI
0010000859 SIMONE AP LEANDRO PREVELLATO
0010000280 SIMONE APARECIDA CARNEIRO DE MELLO
0010001233 SIMONE APARECIDA MONTEIRO VICENTE
0010000222 SIMONE APARECIDA TEODORO DOS SANTOS
0010001157 SIMONE DA SILVA MANTOVANI
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0010001215 SIMONE DE OLIVEIRA BOMFIM
0010001259 SIMONE MACEDO SILVA
0010001302 SIMONE MARIA DOS SANTOS
0010000623 SIMONE RIOS DA SILVA
0010001303 SIMONE RODRIGUES FELIX GREGORIO
0010001446 SIRLEI GARCIA
0010000526 SIRLEI LOPES VIEIRA
0010001444 SIRLENE FERREIRA DE MORAIS DOS SANTOS
0010000637 SIRLENE PEREIRA
0010001103 SIRLEY APARECIDA MARCELINO THIERI
0010000871 SOLANGE AP. COUTINHO TREVISAN
0010000353 SOLANGE APARECIDA RODRIGUES BENEDITO
0010000148 SOLANGE APARECIDA SOUZA SCASSO VENDRAMINI
0010001033 SOLANGE DE SOUZA MODESTO
0010001309 SOLANGE MARIA DA SILVA
0010001226 SONIA DE LOURDES MENDES MOREIRA
0010001365 SONIA MARIA CECILIA MENDONÇA
0010001389 SONIA MARIA GRAZIERI
0010000282 SONIA MARIA GUAGLIARELI PEREIRA DA SILVA
0010000971 SONIA MARIA SUAVI
0010000364 SONIA REGINA PEREIRA DA SILVA
0010000635 SONIA REGINA VERISSIMO CRAVEIRO
0010000598 STEFANI SERANFANA RAPOSO
0010000332 STEFÂNIA DE OLIVEIRA
0010000994 STEFANNY YARA LOPES CUSTODIO
0010000001 SUE KAREN LOPES MATOS
0010001448 SUELAINY MARIA DE OLIVEIRA
0010000600 SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA MAXIMIANO
0010001228 SUELI APARECIDA GERONIMO BUENO

PRÉDIO ENGENHARIA - SALA 18
INSCRIÇÃO NOME
0010000951 SUELI DE SOUZA DIAS
0010000927 SUELI SUAVI
0010001179 SUELY PASSONI PEREIRA MARTINS
0010001021 SUELY RACHETA AUGUSTO
0010000815 SUNCIARA IARA DOS SANTOS
0010001412 SUSANA PEREIRA PAVAN
0010000158 SUZANA MARCHIORI MATIAS
0010001335 SUZE LAINE MARMONTEL NASCIMENTO
0010000316 SUZI MARA PASSOS DA SILVA MANTOVANI
0010001338 SUZI MARI APARECIDA RAMBALDI MOREIRA
0010000250 TAINA RIBEIRO SILVA DOS SANTOS
0010001327 TAIS CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO
0010000544 TALITA ALEXANDRA SELEGHIN FELIX DE OLIVEIRA
0010000200 TALITA APARECIDA BARDUCHI JULIATTO NOBRE
0010001357 TALITA THAYS NOBRE DE MORAIS
0010000388 TAMAR INNOCENTI FLAMINIO
0010001197 TAMARA CRISTINA GOMES DA SILVA
0010001200 TAMIRES DE OLIVEIRA STEVANIN
0010000004 TAMIRES FÉLIX DOS SANTOS SILVA
0010000293 TÂNIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE SANTOS
0010001362 TANIA REGINA DE FREITAS
0010001464 TANIA REGINA ROMACHO RIOS FRANCISCO
0010001074 TATIANA ALESSANDRA BARBOSA
0010001293 TATIANA CHRISTINA RIBEIRO DE CASTRO
0010001306 TATIANA DOS SANTOS DE FREITAS
0010001180 TATIANE CARNEVALI VENEZIANO
0010000336 TATIANE CASTILHO SILVERIO
0010001205 TATIANE CRISTINA VIEIRA CASTILHO
0010000011 TATIANE DE OLIVEIRA FACIOLO GONÇALVES
0010001031 TATIANELUZIA COSTA HERZOGENRATH
0010000152 TATIANI VERGINIA RUIZ
0010001102 TAYNARA MIRANDA ALVARES
0010000779 TELLE CRISTINA MARTINS VICENTE
0010000173 TELMA CRISTINA OLIVEIRA MARTINS
0010001047 TELMA MIRANDA
0010000646 TELMA REGINA DE OLIVEIRA SILVA
0010001421 THABATA LAIS DE OLIVEIRA
0010001055 THAIS CRISTINA MATTOS SAMPAIO
0010000423 THAIS SANTOS MARIANO
0010000463 THAISA MAYARA DA SILVA MELO

PRÉDIO ENGENHARIA - SALA 19
INSCRIÇÃO NOME
0010001332 THAMILA BINCOLETTO
0010000136 THARSILA SOUSA SILVERIO
0010000076 THAYS CHRISTINA CARDOZO
0010001398 THEREZA YOSHINO
0010000268 VALDIRENE DOS SANTOS SILVA
0010001268 VALERIA APARECIDA GERLIN
0010001034 VALERIA CLARA INSABRALDE SIENA
0010001411 VALKIRIA PEREIRA GALVAO
0010000420 VALQUIRIA AZEVEDO DA SILVA

0010000780 VANDERLEIA DELGADO RODRIGUES JULIÃO
0010000705 VANESSA FRACALOSSI
0010001115 VANESSA MARTINS DE SANTANA
0010000696 VANESSA RODRIGUES COSMOS PINHEIRO
0010000252 VANIA DA SILVA
0010000314 VÂNIA KARINA BERTO
0010000378 VANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS
0010000384 VANIA VIEIRA RAMOS
0010001155 VANILSA APARECIDA FLORES
0010000662 VERA LUCIA ADAO
0010000902 VERA LUCIA DE ARAUJO
0010000357 VERA LUCIA DE OLIVEIRA LIMA
0010000983 VERA LUCIA DE SOUZA RUZON
0010001240 VERA LUCIA DOS SANTOS
0010000129 VERA LUCIA DOS SANTOS CEZAR
0010000341 VERA LUCIA FERNANDES DA SILVA
0010000367 VERA LUCIA MODESTO
0010000045 VERA LUCIA SILVA
0010000127 VERONICABUENO OLIVEIRA
0010000327 VICTOR VINÍCIUS SIMÃO SILVA DOS SANTOS
0010001173 VINICIUS PEREIRA DE CAMARGO
0010001378 VIVIAN CAMILE DA SILVA
0010001359 VIVIANA DE ANDRADE SOARES
0010000088 VIVIANE APARECIDA GONCALVES
0010000786 VIVIANE APARECIDA GUERRA BERTOLINO
0010001009 VIVIANE LOPES
0010001296 VIVIANE RODRIGUES DOS SANTOS
0010000823 VIVIANE SILVA CARDOSO SANTOS
0010001044 WALLACE LUIZ LOURENÇO
0010001358 WELTON ALVES DA SILVA
0010001026 WERICA MAYARA REINALDO
0010000879 WILSON ANTONIO PINTO
0010000465 WIVIANE RONDON DE SOUZA
0010000898 YARA KELI LIMA DE FIGUEIREDO
0010000676 ZENAIDE LOPES
0010001416 ZILDA PIRES

Bauru, 25 de novembro de 2014.
A Comissão

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR
A Prefeitura Municipal de Bauru através da Secretaria Municipal de Administração CONVOCA OS 
CANDIDATOS ABAIXO RELACIONADOS, inscritos no processo seletivo para o credenciamento 
de ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR  - DIREITO, para a realização da Prova Objetiva, 
nos termos do Edital 05/2014, de acordo com as seguintes orientações: A PROVA OBJETIVA SERÁ 
REALIZADA EM 04/12/2014 (QUINTA-FEIRA), NA FACULDADE ANHANGUERA DE BAURU, 
LOCALIZADA NA AV. MOUSSA NAKHAL TOBIAS, 3-33, PARQUE SÃO GERALDO, BAURU/
SP.
A Prova terá início às 09 horas e 10 min., com duração de 3 (três) horas. O portão de entrada será fechado 
impreterivelmente às 09 horas, não sendo permitida, sob nenhum pretexto a entrada de candidatos 
após o horário estabelecido.  

INSC. NOME COMPLETO RG CPF D/N
001 MARIANA LORUSSO DO CARMO 42.602.363-8 403.116.798-97 30/03/1996
002 LUISA SARAIVA BUENO 49.729.142-3 403.887.938-05 04/06/1993
003 REGIANE APARECIDA TRAVALINO 22.647.201-2 162.042.758-36 17/08/1972
004 KARLA MARIANA DE AMORIM LEITE 41.881.518-5 455.926.398-13 26/02/1996
005 FABIANO LOPES GOMES 47.123.125-3 409.747.528-27 19/12/1990
006 BRISA NOGUEIRA MANZANO 46.742.900-5 420.091.098-56 20/01/1995
007 LORENA BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 44.256.416-8 451.342.208-40 09/12/1996

008 AMANDA GARCIA NAGATA DE PAIVA 
GRILHO 42.606.290-5 442.458.308-24 01/12/1994

009 MARLI BORGES MORAIS SILVA 36.690.466-8 306.038.498-30 07/12/1982
010 FABIANE MEIRELLES FELICIO 41.539.697-9 417.383.178-11 27/06/1994
011 GABRIELA GUIMARÃES NOGUEIRA 45.624.825-0 222.051.428-52 19/03/1986
012 LETICIA MARTINS CARNEIRO 52.996.987-7 457.052.478-85 18/10/1996
013 BIANCA MARQUES LOPES 38.157.616-4 402.969.258-37 02/07/1996
014 ALINE REGINA RIBEIRO 92.822.354-0 386.705.978-02 12/05/1986
015 KATHARINE PEDROSO 47.053.898-3 422.016.458-84 28/12/1994

016 WELLINGTON RICARDO NASCIMENTO 
DOS SANTOS 44.655.957-X 352.765.498-42 12/04/1989

017 STEFANIA DE OLIVEIRA 40.701-274-6 416.967.728-50 10/11/1994
018 NATALIA FRANCESCHINI DE CAMARGO 53.117.193-0 455.881.298-14 07/11/1995
019 WESLEY DA SILVA MILANI 36.595.972-8 395.980.008-85 16/04/1993
020 GUSTAVO MASSAMI TAKEDA 40.096.350-4 421.251.498-26 09/11/1994
021 BIANCA MARTINS PLANTIER 38.515.512-8 404.836.278-01 10/10/1995
022 ANA CLAUDIA DE SOUZA 34.038.168-1 267.727.418-38 18/10/1977
023 EMILYN CRISTINA FORTE 48.904.239-9 399.073.978-65 21/04/1993
024 GABRIELA MARQUES PIRES CARDOSO 37.420.520-6 337.791.818-35 27/09/1995
025 IZABELA RODRIGUES DOS SANTOS 34.286.370-8 393.222.458-24 29/05/1992
026 RAISSA RODRIGUES MEIRELLES 41.946.998-9 442.024.968-41 18/10/1994
027 IVAN URSO BORGES 38.946.118-0 435.144.328-64 31/12/1994
028 CAROLINA OLIVEIRA PUZZIELLO 39.109.046-X 365.377.738-06 19/04/1996
029 LETICIA CAROLINE DOS RIOS 42.255.175-2 426.569.428-45 01/09/1995
030 JEAN CARLOS DE SOUZA 41.465.799-8 406.289.678-88 25/10/1993
031 RAFAEL FRACALOSSI AVELINO 47.590.837-5 435.413.788-75 02/03/1996
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032 MAURICIO CESAR HIGA DA SILVA 19.751.064-4 128.852.628-85 21/09/1970
033 FABIO VIOL NANTES 45.603.746-9 431.268.098-12 04/11/1993
034 ANA CAROLINA RODRIGUES DA CRUZ 45.975.879-2 454.410.648-62 30/04/1996
035 DALVA NUNES DE MORAIS 35.521.777-6 287.761.958-30 22/11/1977
036 LARA DANIEL MACHADO 52.154.909-7 430.279.298-10 23/05/1996
037 DANIELA ESTEVAM 29.568.109-3 290.563.018-37 25/11/1979
038 GABRIELA REIES BALDIM 50.423.178-9 431.790.808-50 29/01/1996
039 VANESSA COSTA SARDINHA 45.855.635-X 408.806.938-27 15/03/1995
040 NATALIA MALAGI CARANI FELIPE 41.081.009-5 433.550.708-90 30/08/1996
041 MONIQUE BUENO DE OLIVEIRA 48.870.094-2 079.665.836.60 17/12/1992
042 RODRIGO NUNES ELLARO 40.739.867-3 354.824.428-96 11/09/1987
043 MATIAS GERALDO MUNIZ 25.560.956-5 247.351.928-59 28/10/1975
044 DANIELA BATISTA LEITE 33.893.628-2 351.107.428-20 29/12/1983
045 AMANDA CRISTINA SALLES QUEIROZ 40.585.443-2 437.102.008-90 02/02/1996
046 BARBARA DA SILVA MOURA 50.422.716-6 235.514.048-01 31/10/1996
047 ISABELLY DA SILVA SOUZA 41.766.068-6 437.304.228-69 17/02/1995
048 VITOR VIEIRA AGRELLA 36.469.412-9 401.010.208-05 05/10/1993
049 LETICIA ROBINO MOLERO 40.307.282-7 454.339.558-18 04/03/1996
050 RAFAEL ALEXANDRE DE LIMA RAMOS 41.761.684-3 453.751.798-06 04/12/1994
051 REBECCA LOPES MASTROFRANCISCO 58.130.037-3 021.759.692-40 06/10/1995
052 BIANCA REGINA SANTANA DA SILVA 48.897.593-1 406.998.138-16 05/12/1992
053 THAIS ALVES PEREIRA 40.316.470-9 367.396.548-40 24/12/1994
054 BRUNA DA SILVA CALDEIRA 42.472.589-7 363.866.608-54 18/01/1994
055 AMANDA BALLAMINUT 34.532.549-7 351.440.148-95 17/07/1986
056 BIANCA FORNETTI CIACCA 46.172.375-X 385.533.218-51 29/01/1990
057 RAFAEL SACATA ARANDA 34.530.452-4 384.294.588-40 25/03/1993

058 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA 
FERRACCINI 41.626.698-8 418.657.598-30 29/07/1994

059 ELANIE FRANCISCA DA SILVA 6.331.511 054.051.101-32 19/11/1993
060 FERNANDA SILVA MENDONÇA 46.017.314-5 354.237.458-02 08/09/1989

062 TALITA MENEZES DE OLIVEIRA 
PASSARINHO 32.589.377-9 383.706.768-80 15/06/1989

063 CRISTIAN GARCIA 39.608.186-1 408.188.188-08 09/12/1994
064 BRENDOW DE CARVALHO FERREIRA 47.235.025-0 414.749.198-71 30/12/1995
065 WESLEY CLAYNTON SILVA OLIVEIRA 42.217.548-1 409.398.218-00 01/09/1995
066 ISABELLA VIEIRA PALHACI 34.855.259-2 424.895.318-83 19/12/1993
067 BEATRIZ ALEM ROMAO 46.002.132-1 415.300.778-18 22/08/1996
068 BRUNA GRIGIO BRANDAO 49.969.194-5 436.185.478-54 30/12/1994
069 SIMONE HIROSSE 19.452.762 140.545.858-50 12/05/1972
070 HELOISA MARIA LEUTWILER 30.479.592-6 226.469.318-59 13/11/1983
071 FELIPE DE PAULA FURLANETTO 44.483.640-8 373.555.278-19 17/11/1988
072 DANIELA TAYNARA DE PADUA 42.568.423-4 442.642.898-07 03/11/1995
073 VINICIUS JOSE DA SILVA NASCIMENTO 40.786.276-6 018.982.962-19 30/05/1994

Os candidatos deverão comparecer impreterivelmente no local de prova indicado acima, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para seu início, munidos de: caneta esferográfica azul ou 
preta, documento de identificação e protocolo de inscrição. 
Somente será admitido à sala de prova o candidato que estiver munido de original da cédula 
oficial de identidade (RG) ou carteira expedida por órgão de classe que tenha força de documento 
de identificação ou carteira de trabalho (não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas) e o 
comprovante de inscrição.
Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitirem, com clareza a identificação 
do candidato. 
O não comparecimento na hora, data e local aprazados para realização da Prova Objetiva implicará na 
desclassificação do candidato não se concedendo em nenhuma hipótese, segunda chamada ou aplicação 
de prova. 

Bauru, 27 de novembro de 2014.
A Comissão

Darlene Martin Tendolo
Secretária

Secretaria do Bem-Estar Social

Reti/Ratificação da RESOLUÇÃO Nº 04, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2014, DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL/SEBES publicada no Diário Oficial do Município de 

Bauru, de 20 de novembro de 2014
No artigo 12 referente à Proteção Social Especial de Média Complexidade:

Onde se lê 
SERVIÇO/PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Serviço/Programa 
socioassistencial

Organização da 
Sociedade Civil 

habilitada

Fundo Municipal de Assistência Social - 
cofinanciamento/ valor ano 2015

Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e 
do Adolescente/ valor 

ano 2015 

Total/ano 
2015

Meta
Esfera de 
Governo 

Municipal 

Esfera de 
Governo 
Estadual 

Esfera de 
Governo 
Federal

Meta 
Esfera de 
Governo 

Municipal 

03 esferas 
de Governo

Programa de 
Prevenção e 
Enfrentamento as 
Mulheres vítimas de 
violência: Mulheres 
que Brilham

Casa do Garoto 
dos Padres 
Rogacionistas 

200 R$ 94.446,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 
94.446,00

Leia-se
SERVIÇO/PROGRAMA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Serviço/Programa 
socioassistencial

Organização da 
Sociedade Civil 

habilitada

Fundo Municipal de Assistência Social - 
cofinanciamento/ valor ano 2015

Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e 
do Adolescente/ valor 

ano 2015 

Total/ano 
2015

Meta
Esfera de 
Governo 

Municipal 

Esfera de 
Governo 
Estadual 

Esfera de 
Governo 
Federal

Meta 
Esfera de 
Governo 

Municipal 

03 esferas 
de Governo

Programa de 
Prevenção e 
Enfrentamento as 
Mulheres vítimas de 
violência: Mulheres 
que Brilham

Casa do Garoto 
dos Padres 
Rogacionistas 

200 R$ 
162.750,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 

162.750,00

No artigo 13 referente à Proteção Social Especial de Alta Complexidade:
Onde se lê:

Serviço/Programa 
socioassistencial

Organização da 
Sociedade Civil 

habilitada

Fundo Municipal de Assistência Social - 
cofinanciamento/ valor ano 2015

Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e 
do Adolescente/ valor 

ano 2015 

Total/ano 
2015

Meta
Esfera de 
Governo 

Municipal 

Esfera de 
Governo 
Estadual 

Esfera de 
Governo 
Federal

Meta 
Esfera de 
Governo 

Municipal 

03 esferas de 
Governo

Serviço de 
Acolhimento 

Institucional em 
Abrigo para criança/

adolescente

Associação 
Comunitária 
São Francisco 
de Assis/ACOP 
Unidade I

20 R$ 193.418,40 R$ 
30.429,60

R$ 
102.306,48 20 R$ 87.600,00 R$ 413.754,48

Associação 
Comunitária 
São Francisco 
de Assis/ACOP 
Unidade II

20 R$ 193.418,40 R$ 
30.429,60

R$ 
102.306,48 20 R$ 66.000,00 R$ 392.154,48

Wise Madness 20 R$ 193.418,40 R$ 
30.429,60

R$ 
102.306,48 20 R$ 66.000,00 R$ 392.154,48

Leia-se:        

Serviço/Programa 
socioassistencial

Organização da 
Sociedade Civil 

habilitada

Fundo Municipal de Assistência Social - 
cofinanciamento/ valor ano 2015

Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e 
do Adolescente/ valor 

ano 2015 

Total/ano 
2015

Meta
Esfera de 
Governo 

Municipal 

Esfera de 
Governo 
Estadual 

Esfera de 
Governo 
Federal

Meta 
Esfera de 
Governo 

Municipal 

03 esferas de 
Governo

Serviço de 
Acolhimento 

Institucional em 
Abrigo para criança/

adolescente

Associação 
Comunitária 
São Francisco 
de Assis/ACOP 
Unidade I

20 R$ 193.418,40 R$ 
30.429,60

R$ 
102.306,48 20 R$ 66.000,00 R$ 392.154,48

Associação 
Comunitária 
São Francisco 
de Assis/ACOP 
Unidade II

20 R$ 193.418,40 R$ 
30.429,60

R$ 
102.306,48 20 R$ 87.600,00 R$ 413.754,48

Implantação  R$ 30.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 30.000,00

Wise Madness 20 R$ 193.418,40 R$ 
30.429,60

R$ 
102.306,48 20 R$ 66.000,00 R$ 392.154,48

 Implantação  R$ 30.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 30.000,00

Onde se lê:

Serviço/Programa 
socioassistencial

Organização da 
Sociedade Civil 

habilitada

Fundo Municipal de Assistência Social - 
cofinanciamento/ valor ano 2015

Fundo Municipal 
dos Direitos da 
Criança e do 

Adolescente/ valor 
ano 2015 

Total/ano 
2015

Meta
Esfera de 
Governo 

Municipal 

Esfera de 
Governo 
Estadual 

Esfera 
de 

Governo 
Federal

Meta 
Esfera de 
Governo 

Municipal 

03 esferas de 
Governo

Serviço de 
Acolhimento 

Institucional em 
Residência Inclusiva  
para jovens e adultos 

com deficiência 

ACOP/Associação 
Comunitária São 
Francisco de Assis/
feminina 

10 R$ 
361.900,80 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 391.900,80

Leia-se:

Serviço/Programa 
socioassistencial

Organização da 
Sociedade Civil 

habilitada

Fundo Municipal de Assistência Social - 
cofinanciamento/ valor ano 2015

Fundo Municipal 
dos Direitos da 
Criança e do 

Adolescente/ valor 
ano 2015 

Total/ano 
2015

Meta
Esfera de 
Governo 

Municipal 

Esfera de 
Governo 
Estadual 

Esfera 
de 

Governo 
Federal

Meta 
Esfera de 
Governo 

Municipal 

03 esferas de 
Governo

Serviço de 
Acolhimento 

Institucional em 
Residência Inclusiva  
para jovens e adultos 

com deficiência 

ACOP/Associação 
Comunitária São 
Francisco de Assis/
feminina

10 R$ 
331.900,80 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 331.900,80

Implantação  R$ 30.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 30.000,00

DARLENE MARTIN TENDOLO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL
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Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico

Arnaldo Ribeiro Pinto
Secretário

CONTRATO Nº 7.542/14 - PROCESSO Nº 3.773/13 – E-doc nº 69.851/14 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: TRON INDUSTRIAL, REFRIGERAÇÃO E ELETRÔNICA 
LTDA - OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE os eletroeletrônicos a 
seguir: 02 (DOIS) VENTILADORES TIPO COLUNA DE 50 CM e 02 (DOIS) VENTILADORES TIPO 
COLUNA DE 60 CM, melhor descritos no Anexo I do Edital nº 519/13 e nos termos de sua proposta anexa 
ao Processo nº 3.773/2.013.. – PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 480,00 – MODALIDADE: 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/13 – PROPONENTES: 35 - ASSINATURA: 10/11/14, conforme art. 
61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93. 

CONTRATO Nº 7.556/14 - PROCESSO Nº 53.836/14 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - 
CONTRATADA: NATFEL – COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA – ME - OBJETO: O objeto do presente 
contrato consiste na EXECUÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA PARA AS 7 (SETE) QUADRAS 
DO CALÇADÃO NA RUA BATISTA DE CARVALHO (da quadra 01 até a quadra 07), com locação 
de material decorativo, montagem, desmontagem, manutenção corretiva no período de permanência da 
decoração e instalação de todos os acessórios necessários, conforme as especificações técnicas mínimas 
contidas no Anexo I e no Descritivo Técnico do Projeto de Decoração de Natal 2.014, para a Secretaria 
Municipal do Desenvolvimento Econômico, conforme as especificações constantes no Anexo I deste Edital. 
– PRAZO: 03 meses – VALOR TOTAL: R$ 167.000,00 – MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 
185/14 – PROPONENTES: 04 - ASSINATURA: 24/11/14, conforme art. 61, parágrafo único da Lei 
Federal nº 8.666/93. 

TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 803/14 - PROCESSO Nº 4.335/11 - PERMITENTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - PERMISSIONÁRIO: CHAVES SERRALHERIA LTDA – ME - OBJETO: 
O PERMITENTE confere a PERMISSIONÁRIA o uso das áreas a seguir descritas: Setor 04, Quadra 
2131, Lote 04 Distrito Industrial III - “Um lote de terreno correspondente ao lote 04 da quadra sob letra 
E do loteamento denominado Distrito Industrial III nesta cidade de Bauru com as seguintes medidas e 
confrontações: medindo 21,45 metros de frente, confrontando com a Rua 7, quarteirão 02, lado par, distante 
35,41 metros mais a curva com desenvolvimento de 18,84 metros e raio igual a 9,00 metros da Rua 4, 86,08 
metros do lado direito de quem da via pública olha para o imóvel, confrontando com o lote 05, 93,84 metros 
do lado esquerdo com os lote 01 e 03 e 20,00 metros nos fundos confrontando com o lote 03, encerrando 
uma área de 1.799,19 metros quadrados. Referido imóvel consta pertencer a Prefeitura Municipal de 
Bauru, conforme Matrícula nº 88.089 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Bauru, encontrando-se 
caracterizado pelo desenho nº 616.” – PRAZO: 02 anos – ASSINTURA: 09/09/14.

EXTRATOS 

Secretaria da Educação
Vera Mariza Regino Casério

Secretária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A diretora da EMEI "Stélio Machado Loureiro" convoca os associados da APM a comparecerem à 
Assembleia Geral para eleição dos Membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho 
Fiscal para o exercício de 2015. A primeira chamada será no dia 05/12/14, sexta-feira às 8h, em sua sede, 
sito na Praça Rodrigues de Abreu 3-51, centro, CEP 17015240. Não havendo o comparecimento de dois 
terços dos associados, convocamos em segunda chamada, às 8h30', no mesmo local e data.

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5.806/09 – PROCESSO Nº 64.960/13 ap. 
21.226/09 (capa)  – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: OSWALDO 
BRAMBILLA TRANSPORTE COLETIVO LTDA - OBJETO: As partes resolvem alterar o item 1.2 da 
cláusula primeira do contrato original para acrescer mais 02 (dois) meses de vigência ao prazo do contrato 
anteriormente firmado, passando de 62 (sessenta e dois) meses para até 64 (sessenta e quatro) meses ou até 
a assinatura do novo contrato, com fundamento no artigo 57, parágrafo 4º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 
de junho de 1.993, sendo que o referido item passa a ter a seguinte redação: “1.2.  O presente 
contrato vigorará pelo prazo de até 64 (sessenta e quatro) meses ou até a assinatura do novo contrato”. 
Considerando a prorrogação contratual discriminada na cláusula 1 do presente aditivo, será acrescido o 
valor estimado de R$ 733.530,00 (setecentos e trinta e três mil e quinhentos e trinta reais), passando o 
valor estimado do mesmo de R$ 39.380.022,00 (trinta e nove milhões, trezentos e oitenta mil e vinte e dois 
reais), para R$ 40.113.552,00 (quarenta milhões, cento e treze mil, quinhentos e cinquenta e dois reais), 
razão pela qual o item 4.1 da cláusula quarta do contrato original passa a ter a seguinte redação: “4.1. 
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela prestação do objeto descrito na Cláusula Primeira a 
importância de R$ 4,99 (quatro reais e noventa e nove centavos) por Km, totalizando o valor estimado 
de R$ 40.113.552,00 (quarenta milhões, cento e treze mil, quinhentos e cinquenta e dois reais) pelo 
período de 64 (sessenta e quatro) meses, que será suportada pelas dotações orçamentárias - Ficha 80 – 
3.3.90.99.99-12.361.0024-2144 - Ficha 58 – 3.3.90.39.99 – 12.365.0004-2008 - Ficha 105 – 3.3.90.39.99-
12.361.0004-2008 – Ficha 141 – 3.3.90.39.99-12.361.0006-2012 – Ficha 189 – 3.3.90.39.99-12.362.0006-
2013 – Ficha 140 – 3.3.90.39.99-12.361.0006-2012 – Ficha 141 – 3.3.90.39.99-12.361.0006-2012 -Ficha 
139 – 3.3.90.39.99-12.361.0006-2012 e Ficha 142 – 3.3.90.39.99-12.361.0006-2012.” - ASSINATURA: 
20/11/14, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

CONTRATO Nº 7.519/14 - PROCESSO Nº 40.689/14 – CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
– CONTRATADA: EMPRESA MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - OBJETO A CONTRATADA 
obriga-se, nos termos de sua proposta anexada ao Processo Administrativo nº 40.689/14, a fornecer ao 
CONTRATANTE SEGURO TOTAL (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO, FURTO E PROBLEMAS 
MECÂNICOS) PARA 01 (UM) MICRO-ÔNIBUS IVECO/CITY CLASS 70C17 melhor descritos no Anexo 
I e X do Edital nº 374/14. - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 1.720,00  –- MODALIDADE: 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/14 – PROPONENTES: 02 - ASSINATURA: 06/10/14.

EXTRATOS 

Secretaria de Esportes e Lazer
Roger Barude Camargo 

Secretário

CONTRATO Nº 7.540/14 - PROCESSO Nº 15.643/14- CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONTRATADA: COXPORT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - OBJETO: Constitui objeto do 
presente a contratação de serviços de engenharia para construção da PISTA DE AQUECIMENTO EM 
PISO SINTÉTICO PARA ATLETISMO do Estádio Antônio Milagre Filho, sito na Av. Valdemar Guimarães 
Ferreira s/nº, Jd. Prudência – BAURU –SP, pertencentes ao contrato de repasse pela Caixa Econômica 
Federal, com o fornecimento de materiais, mão-de-obra, equipamentos e tudo o mais que se fizer bom 
e necessário para a execução da obra em conformidade com as especificações e normas oferecidas pela 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 369.715,64  – 
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/14 – PROPONENTES: 02 - ASSINATURA: 
06/11/14, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

CONTRATO Nº 7.553/14 - PROCESSO Nº 26.274/14 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONTRATADA: FORT TELAS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA – ME - OBJETO: Constitui 
objeto do presente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E 
INSTALAÇÃO DE 60 (SESSENTA) METROS LINEARES DE ALAMBRADO 3” X FIO 12 X 1,80 
METROS, 30 (TRINTA) METROS LINEARES DE ALAMBRADO 3” X FIO 12 X 5,00, 30 TUBOS 2” 
DE 3,0 METROS E 15 TUBOS 2” DE 6 METROS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
BAURU E A EMPRESA, com o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e tudo o mais que 
se fizer bom e necessário para a execução da obra. - PRAZO: 06 meses – VALOR TOTAL: R$ 10.046,10 
– MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 147/14 – PROPONENTES: 01 - ASSINATURA: 
18/11/14, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

CONTRATO Nº 7.552/14 - PROCESSO Nº 43.909/14- CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - 
CONTRATADA: ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - OBJETO: 
A CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta anexada ao Processo Administrativo nº 43.909/14, 
a fornecer em LOCAÇÃO 03 (TRÊS) CAMINHÕES PIPA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NOS 
JOGOS ABERTOS DO INTERIOR BAURU 2.014, NO PERÍODO DE 17 A 29 DE NOVEMBRO DE 
2.014, CAPACIDADE DO TANQUE DE NO MÍNIMO 8.000 LITROS CADA, COM MOTORISTA E 
AJUDANTE INCLUSO, PERMANECENDO A DISPOSIÇÃO DIÁRIAMENTE DAS 06H30 AS 22H, 
melhor descritos nos termos de sua proposta e deste contrato. - PRAZO: 03 meses – VALOR TOTAL: R$ 
69.900,00  – MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO – ASSINATURA: 14/11/14, conforme art. 
61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

EXTRATOS 

      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

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA 
DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECEITAS IMOBILIÁRIAS

DIRETORA: DANIELA PALMA OURA

Notificamos o(s) contribuinte(s) abaixo relacionado da RESCISÃO e do CANCELAMENTO do 
PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO nos Termos das cláusulas 14 ou 15 do respectivo Termo de 
Parcelamento combinado com o Artigo 270 do Decreto Municipal nº 10645/08 ou Artigo 269 do Decreto 
Municipal nº 11579/11.
Os valores pagos foram compensados nos valores da dívida original conforme dispõe do artigo 163 do 
Código Tributário Nacional, prosseguindo-se na cobrança do saldo devedor nos termos da legislação 
vigente.

Proc. 56252/12 – Edivaldo Ramiro;
Proc.   3510/13 – Luiz Carlos Lopes de Oliveira;
Proc.   9621/13 – Josimar Zaramelo;
Proc. 11343/13 – Dexter Aminadabe Alves;
Proc. 66968/13 – Almerindo Crivellari;
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Proc. 68173/13 – Celso Ferreira da Silva;
Proc. 74086/13 – Roberto Helena Sena;
Proc.     118/14 – Helton Aparecido Dias da Silva;
Proc.     193/14 – Sergio Roberto de Jesus;
Proc.     635/14 – Eduardo Campanelli Mortari;

Notificamos os contribuintes abaixo relacionados, para que compareçam no POUPA TEMPO, sito à Av. 
Nações Unidas nº 4-44, esquina com Rua Inconfidência, Centro da Cidade, no prazo de 10 (dez) dias, 
a partir da publicação desta, a fim de promoverem a regularização dos Procedimentos Administrativos 
indicados, sob pena de Cancelamento do parcelamento e cobrança do saldo remanescente com acréscimos 
legais, nos termos do artigo nº 269 do Decreto Municipal Nº 11.579/11.

Proc. 19476/13 – Helena Freitas;
Proc. 19673/13 – Herlen Kátia dos Santos Anjolim;
Proc. 19825/13 – Fátima Cássia Salvajoli Alves Daloia;
Proc. 25452/13 – Rosemeire Ferreira;
Proc. 26595/13 – Maria Francisca dos Martires;
Proc. 26687/13 – Gilmar Andre Sarba Terra;
Proc. 33977/13 – Cristiano da Silva;
Proc. 43272/13 – Aline Ramires Fábio;
Proc. 43689/13 – Albertina Aparecida da Costa;
Proc. 43981/13 – Washington Luis Motta Vieira;
Proc. 44538/13 – Décio Santana;
Proc. 44546/13 – Maria Cristina Cesário Felisberto;
Proc. 44605/13 – Alcides Mariano Pereira;
Proc. 44725/13 – Rute Lopes dos Santos;
Proc. 45363/13 – Marcelo Moraes da Silva;
Proc. 46345/13 – Maria Aparecida Zanan;
Proc. 46540/13 – Valdineia Aparecida Capaldi;
Proc. 46708/13 – João Marino Pelegrina;
Proc. 46857/13 – Luciene Barbosa Sena;
Proc. 47286/13 – Vera Lucia Evaristo;
Proc. 49144/13 – Kerelen Dayane Maia Carreira;

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA 
DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECEITAS MOBILIÁRIAS

DIRETORA: LISETE PINTO DA FONSECA

Notificamos o(s) contribuinte(s) abaixo relacionado da RESCISÃO e do CANCELAMENTO do 
PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO nos Termos das cláusulas 14 ou 15 do respectivo Termo de 
Parcelamento combinado com o Artigo 270 do Decreto Municipal nº 10645/08 ou Artigo 269 do Decreto 
Municipal nº 11579/11.
Os valores pagos foram compensados nos valores da dívida original conforme dispõe do artigo 163 do 
Código Tributário Nacional, prosseguindo-se na cobrança do saldo devedor nos termos da legislação 
vigente.

Proc. 68834/13 – Paulo Fiorotti Neto ME;
Proc. 69023/13 – S.R.M Silva ME;

Notificamos os contribuintes abaixo relacionados, para que compareçam no POUPA TEMPO, sito à Av. 
Nações Unidas nº 4-44, esquina com Rua Inconfidência, Centro da Cidade, no prazo de 10 (dez) dias, 
a partir da publicação desta, a fim de promoverem a regularização dos Procedimentos Administrativos 
indicados, sob pena de Cancelamento do parcelamento e cobrança do saldo remanescente com acréscimos 
legais, nos termos do artigo nº 269 do Decreto Municipal Nº 11.579/11.

Proc. 12180/13 – Sandra Mara Amaral de Lima;
Proc. 39097/13 – José Fernando Castilho;

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

DIRETORA: ANA RAQUEL FERNANDES
PROC FORNECEDOR DOCUMENTO   VALOR  

59211/14 A L B DA FONSECA ME 6305  R$                885,00 
52219/12 ADILIA NOGUEIRA PELEGRINO - EPP 892  R$           51.158,80 
37555/14 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56910  R$             1.548,00 
29393/14 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 109871  R$                432,96 
5469/14 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 110013  R$                100,80 

57634/13 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 109367  R$                189,84 
5469/14 AUROBINDO PHARMA IND FARMAC LTDA 26917  R$             3.960,00 

12985/14 BANDOLIN FORN REF LTDA 2459  R$             1.034,55 
44000/14 BASE 1 FILMES LTDA - ME 54  R$             2.000,00 
27587/13 BASS ELEVADORES LTDA 5023  R$             7.830,20 
29563/14 BAURU COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP. 1209  R$                280,00 
29563/14 BAURU COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP. 4020  R$                650,00 
50701/14 BAURU COMERCIO DE PECAS EIRELI - EPP. 1172 A 1182  R$             7.130,63 
41397/13 BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP 5536  R$             7.429,20 
41397/13 BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP 5649  R$             8.305,00 
41397/13 BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP 5538  R$                  75,50 
31387/13 BRF S.A. 369957  R$                237,36 
9464/14 C A DA SILVA PISCINAS ME 82  R$                958,33 

26406/14 CARDOSO & CARD COM FRUT LEG LTDA 2214  R$           10.222,35 
129/14 CARDOSO & CARD COM FRUT LEG LTDA 2236, 2237  R$                  28,48 

13927/13 CARDOSO & CARD COM FRUT LEG LTDA 2238 A 2241  R$                  68,00 
129/14 CARDOSO & CARD COM FRUT LEG LTDA 2267  R$             2.050,56 

26406/14 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO 4552  R$                355,89 
4864/14 CASA MERENDA COM ALIMENTOS LTDA 8523  R$           22.345,20 

2127/14 CASA MERENDA COM ALIMENTOS LTDA 8515  R$           22.860,00 
4864/14 CASA MERENDA COM ALIMENTOS LTDA 8522  R$             3.007,00 
29393/14 CASULA E VASCONC IND FARM COM LTDA 5552  R$             2.120,00 
36304/13 CIAMED DIST MEDICAMENTOS LTDA 49035  R$             2.658,31 
31301/13 CLAUDIO DONIZETE THIMOTEO ME 513  R$                258,00 
38032/14 CM HOSPITALAR LTDA 751029  R$                231,36 
36304/12 CM HOSPITALAR LTDA 747312  R$           12.510,12 
5469/14 CM HOSPITALAR LTDA 736415  R$           16.800,00 
24433/14 CONCRE-FACIL PREP ARGAMASSA LTDA 474, 475  R$             2.672,25 
24433/14 CONCRE-FACIL PREP ARGAMASSA LTDA 468 A 508  R$           16.514,41 
30528/11 CONS INT PROM SOCIAL REG BAU CIPS OUTUBRO  R$           36.399,34 
49292/10 CONST RIO OBRAS COM MAT CONST LTDA 92  R$           97.494,51 
29393/14 CRISTALIA PROD QUIM FARMAC LTDA 1184514  R$             2.234,70 
4653/14 D. COSTA NETO DIST SERVIÇOS -ME 232  R$             3.422,50 
4653/14 D. COSTA NETO DIST SERVIÇOS -ME 231  R$                270,00 
36304/13 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 79133  R$                845,76 
57634/13 DUPATRI HOSP COM IMP E EXP LTDA 400775  R$                347,70 
44021/14 EMP MUN DES URB RUR BAURU 1232, 1233  R$         752.962,16 
44021/14 EMP MUN DES URB RUR BAURU 1235  R$           39.485,00 
28192/11 FONEMASTER TELEINF LTDA ME 1609 A 1614  R$             1.872,00 
16039/14 FORTMIX COMÉRCIO DE CONCRETO LTDA 6060 A 6062  R$             9.540,00 
41189/13 GATTO & SILVA SEG VIG PAT LTDA 1270  R$             2.018,40 
41189/13 GATTO & SILVA SEG VIG PAT LTDA 1269  R$             2.914,50 
41189/13 GATTO & SILVA SEG VIG PAT LTDA 1266  R$             3.558,30 
41189/13 GATTO & SILVA SEG VIG PAT LTDA 1279  R$                452,40 
53854/10 GATTO & SILVA SEG VIG PAT LTDA 1236  R$           41.136,96 
53854/10 GATTO & SILVA SEG VIG PAT LTDA 1271  R$           42.704,08 
26600/12 H AIDAR PAV E OBRAS LTDA 536  R$           16.353,79 
26600/12 H AIDAR PAV E OBRAS LTDA 545  R$           58.884,71 
29393/14 HOSPFAR IND COM PROD HOSPIT LTDA 624607  R$             2.632,80 
57634/13 HOSPFAR IND COM PROD HOSPIT LTDA 622224  R$                  77,40 
9263/14 INES APARECIDA NUNES VIEIRA - EPP 845  R$                936,29 
9263/14 INES APARECIDA NUNES VIEIRA - EPP 192  R$             3.060,00 
35570/14 INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA 4286  R$                600,00 
12432/13 INTER TELECOM COM LOC EQ COM LTDA 1808  R$                289,20 
12432/13 INTER TELECOM COM LOC EQ COM LTDA 1809  R$                289,20 
12432/13 INTER TELECOM COM LOC EQ COM LTDA 1810  R$                289,20 
12432/13 INTER TELECOM COM LOC EQ COM LTDA 1811  R$                578,40 
12432/13 INTER TELECOM COM LOC EQ COM LTDA 1813  R$           16.195,20 
12432/13 INTER TELECOM COM LOC EQ COM LTDA 1814  R$             7.519,20 
12432/13 INTER TELECOM COM LOC EQ COM LTDA 1812  R$             1.879,80 
29393/14 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 53791  R$             4.970,00 
23007/14 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A 152610  R$           14.299,00 
23007/14 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A 152680  R$           21.228,00 
19403/14 J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI 9171  R$           13.770,00 
19403/14 JGZANA ALIMENTOS LTDA EPP 2039  R$           12.546,00 
48477/09 JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA 911  R$           15.829,38 
46066/13 KALUANA COM MAT ESCRIT PAP EIRELI 1323  R$                  30,20 
8155/13 L & C COMÉRCIO DE PAP LTDA EPP. 4110  R$                119,60 

46067/13 L & C COMÉRCIO DE PAP LTDA EPP. 4109  R$                276,12 
46067/13 L & C COMÉRCIO DE PAP LTDA EPP. 4111  R$                276,12 
30584/13 LINDE GASES LTDA 40941  R$                  62,52 
27263/12 LOGISTICA EVENTOS RIO PRETO LTDA 710  R$             4.187,61 
59730/13 LUIZ CESAR SLAGHENAUFI - ME 584  R$                801,15 
58490/13 MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA 18713.5  R$             3.683,14 
9536/14 MARILENE MEDEIROS EPP 2025  R$             5.020,00 
9536/14 MARILENE MEDEIROS EPP 2026  R$             5.560,00 
40024/13 MEGATRANS EXPRESS TRANSP LTDA 18  R$             8.590,00 
36304/13 MERCK S/A - FILIAL 12 115446  R$           12.380,00 
56845/13 NATIVAS LAVACAR BAURU LTDA -ME 114, 116  R$             1.491,26 
29393/14 NATULAB LABORATORIO S/A 59775  R$           13.926,90 
4653/14 OMYTTO UNIFORMES IND COM LTDA 1964  R$                820,00 
30810/14 PADARIA SANTA FE COL BAU LTDA 9580  R$           14.600,00 
24801/13 PADARIA SANTA FE COL BAU LTDA 9560  R$             3.056,35 
4859/14 PÃES 5 ESTRELAS DE MARILIA LTDA 1581  R$                  84,90 
36304/13 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA. 60571  R$                508,27 
29393/14 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA. 60541  R$                160,71 
36304/13 PRATI, DONADUZZI CIA LTDA 319520  R$             1.727,28 
53477/13 RAFAEL NORI ME 6609  R$                250,50 
24460/14 RAPHAEL BERGAMINI PIRES - ME 50, 51  R$             1.022,70 
8155/13 REAL DIST ARTIGOS INF EIRELI 16992  R$                920,00 
29570/14 RICARDO RUBIO EPP 14012  R$           12.806,10 
37672/13 S.Y. YUHARA - ME 3940  R$                100,00 
39712/10 SIANET DATACENTER PROV LTDA 473  R$           38.000,00 
10331/10 SODEXO PASS BRASIL SERV E COM S.A 632718  R$      2.300.647,10 
3773/13 SULMATEL COM MAT EQUIP LTDA - ME 3217  R$             1.421,88 
36304/13 UNIAO QUIMICA FARMAC NAC S/A 189668  R$           70.564,50 
12589/13 V.C.M. THEODORO EPP 4263  R$             1.022,00 
12589/13 V.C.M. THEODORO EPP 4283  R$             2.042,70 
12589/13 V.C.M. THEODORO EPP 4732  R$                103,50 
12589/13 V.C.M. THEODORO EPP 4733  R$                292,50 
12585/13 V.C.M. THEODORO EPP 4730  R$                198,00 
61817/14 V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME 557  R$             2.777,65 
61817/14 V.M.C. LUCIANO PEÇAS - ME 153  R$             1.433,20 
10435/14 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 608649, 608650  R$         567.284,91 
10435/14 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 620012  R$                209,53 
21112/13 W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP 5867  R$                342,12 
21112/13 W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP 5864  R$                456,16 
4991/14 WORK VIX COM INFORM LTDA - ME 2034  R$             6.090,00 
4991/14 WORK VIX COM INFORM LTDA - ME 2032  R$             9.344,40 
48289/09 ZOPONE ENG E COM LTDA 28552  R$         151.538,23 

MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA
SECRETÁRIO ECONOMIA E FINANÇAS
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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 8:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h.
INTERNET: E-mail: meioambiente@bauru.sp.gov.br

ARBORIZAÇÃO URBANA
ATENÇÃO

*Para solicitar a substituição/poda procure o Poupa Tempo com comprovante de propriedade do imóvel e documentos 
pessoais (cópias simples), conforme Lei nº 4368/99.
*A substituição de árvore só poderá ser realizada após a publicação do deferimento (autorização) no Diário Oficial.
“Deferido o pedido, o munícipe terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do  deferimento  no  Diário  Oficial  
do  Município,  para efetivar  a  supressão  da  árvore  e  de  15  (quinze)  dias,  a  partir  da supressão, para substituição da 
mesma, sob pena prevista nesta lei. (NR)”  (Art. Alterado pela Lei nº 4714/01)
*As despesas com a substituição ficarão a cargo do requerente.
* As mudas das espécies vegetais arbóreas para substituição/habite-se, deverão ter altura igual ou superior a 1,50 metros 
(um metro e cinquenta centímetros) e estarem orientadas por tutor e protegidas por gradil (parágrafo único do art. 1º do 
Decreto nº 8806/00).
*A poda de árvore em domínio público somente será permitida seguindo as especificações contidas no artigo 21 da 
Lei nº 4368/99 que cita: servidor da prefeitura, Empresas responsáveis pela infra-estrutura urbana, Equipe do Corpo de 
Bombeiros e Pessoas credenciadas pela SEMMA conforme 

INFRAÇÕES
Capítulo II – Das Infrações e das Penas - art. 42 da Lei 4368/99

“Ao infrator serão aplicadas penalidades na seguinte ordem: 
I -  arrancar mudas de árvores- multa de 40 UFIRs, por muda e replantio; 
II -  por infração ao disposto no artigo 30 desta lei- multa de 40 UFIRs;
III -  promover poda drástica em qualquer espécie vegetal de porte arbóreo: multa de 180 UFIRs, por árvore; 
IV -  Suprimir ou anelar espécie arbórea sem a devida autorização: multa de 300 UFIRs, por árvore e replantio; 
V -  Desrespeitar quaisquer dos artigos referentes ao planejamento de arborização urbana - multa de até 1000 UFIRs e 

embargo das obras, até que se cumpra com as obrigações imposta na lei; 
VI -  Não replantio legalmente exigido - multa de 180 UFIRs por mês de atraso e por árvore.”

ESPÉCIES ADEQUADAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA

Nas calçadas que dão suporte a rede elétrica deverão ser plantadas mudas de pequeno porte:
Sugestão: caqui do cerrado (Diospyros híspida); cerejeira do rio grande (Eugenia involucrata); tamanqueiro (Byrsonima 
intermedia); astrapéia (Dombeya wallichii), acerola (Malpighia glabra), araçá (Psidium cattleianum), grevílha anã 
(Grevillea banksii), cambuí (Myrciaria tenella), calicarpa (Callicarpa reevesii), pitanga (Eugenia uniflora); mulungu do 
litoral (Erythrina speciosa); neve da montanha (Euphorbia leucocephala); urucum (Bixa orelana); flamboyant mirim 
(Caesalpinia pulcherrima), escova de garrafa (Callistemon sp.), siraricito (Cojoba sophorocarpa), nêspera (Eriobotrya 
japonica), calabura (Muntingia calabura), ipê branco (Tabebuia rosea-alba), Calliandra (Calliandra houstoniana), 
jabuticaba (Myrciaria cauliflora), uvaia (Eugenia pyriformis), Amora (Morus nigra), Jambo branco (Syzygium aqueum), 
Pau-santo (Kielmeyera coriácea), Folha de Serra (Ourateas spectabilis), Romã (Punica granatum), Cerejeira (Prunus 
campanulata), Pequeno Barbatimão (Stryphnodendron adstringens, S. polyphyllum), Cerejeira ornamental (Prunus 
serrulata), Gabiroba (Campomanesia xanthocarpa).

Nas calçadas opostas a rede elétrica ou possuírem fiação compacta deverão ser plantadas mudas de médio porte:
Sugestão: jacarandá mimoso (Jacaranda mimosifolia), quaresmeira (Tibouchina granulosa), pata-de-vaca (Bauhinia sp), 
louro pardo (Cordia trichotoma); alecrim de campinas (Holocalyx balansae); pau terra ( Qualea grandiflora; Qualea 
parviflora); amendoim falso (Acosmium subelegans); caviuna do cerrado (Dalbergia miscolobium); amendoim do campo 
(Platypodium elegans), bico de pato (Machaerium aculeatum); barbatimão (Stryphnodendron rotundifolium), candeia 
(Piptocarpha rotundifolia); falso barbatimão (Dimorphadra mollis); jacarandá do campo (Machaerium acutifolium); 
aldrago (Pterocarpus violaceus), olho de dragão (Adenanthera pavonina), pequi (Caryocar brasilienses), aroeira 
pimenteira (Schinus terebinthifolia), sibipiruna (Caesalpinia pluviosa), chuva de ouro (Cassia fistula), pau Brasil 
(Caesalpinia echinata), ipê amarelo do cerrado (Tabebuia aurea); ipê amarelo (Tabebuia chrysotricha), grumixama 
(Eugenia brasiliensis), magnólia branca (Magnolia grandiflora), magnólia amarela (Michelia champaca), amendoinzeiro 
(Platypodium elegans), fedegoso (Senna macranthera), cabreúva (Myroxylon peruiferum), lofantera da amazônia 
(Lophanthera lactescens), tipuana (Tipuana tipu),  resedá gigante (Lagerstroemia speciosa), acácia mimosa (Acacia 
podalyraefoli), dedaleiro (Lafoensia pacari), tamanqueira (Pera glabrata), mirindiba rosa (Lafoensia glyptocarpa), 
melaleuca (Melaleuca alternifolia ); Mulungu - Coral (Erythrina verna), Quereutéria (Koelreuteria paniculata), 
Tamarindo (Tamarindus indica), Albizia (Albizia lebbeck), Chapéu de Sol ( Terminalia catappa), Alfeneiro ( Ligustrum 
lucidum), Saboneteira (Sapindus saponaria), Jambo Amarelo (Syzygium jambos), Oliveira (olea europaea), Amarelinho 
(Plathymenia reticulata), Cedro (Cedrela fissilis), Jenipapo (Genipa americana),  Cambuci (Campomanesia phaea), Ipê 
Felpudo (Zeyheria tuberculosa).

TERMO DE COOPERAÇÃO PARA ADOÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL- PROCESSO N° 
27.261/12 - PERMITENTE: MUNICÍPIO DE BAURU, REPRESENTADO PELA SECRETARIA 
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – ADOTANTE: GONÇALVES SILVA & VIEIRA IMOBILIÁRIA 
LTDA - ME - OBJETO: Constitui objeto do presente termo, a ADOÇAO DO CANTEIRO CENTRAL, 
localizado na ALAMEDA DOUTOR OCTÁVIO PINHEIRO BRISOLA QUADRA 12, que será mantida 
integralmente pelo ADOTANTE, que será responsável pela preservação e manutenção da área e seus 
equipamentos, custeados com recursos próprios conforme o disposto no art. 3º da Lei nº 5385/06, e que 
poderá afixar na área adotada, uma ou mais placas padronizadas alusivas ao processo de colaboração com 
o Poder Executivo Municipal - PRAZO: 01 ano –ASSINATURA: 12/11/14, conforme art. 61, parágrafo 
único da Lei Federal nº 8.666/93.

TERMO DE COOPERAÇÃO PARA ADOÇÃO DA ROTATÓRIA - PROCESSO N° 60.739/14 - 
PERMITENTE: MUNICÍPIO DE BAURU, REPRESENTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL 
DO MEIO AMBIENTE – ADOTANTE: AIELLO URBANISMO LTDA - OBJETO: Constitui objeto do 
presente termo, a ADOÇAO DA ROTATÓRIA, localizada na AVENIDA GETÚLIO VARGAS QUADRA 
22, que será mantida integralmente pelo ADOTANTE, que será responsável pela preservação e manutenção 
da área e seus equipamentos, custeados com recursos próprios conforme o disposto no art. 3º da Lei nº 
5385/06, e que poderá afixar na área adotada, uma ou mais placas padronizadas alusivas ao processo de 
colaboração com o Poder Executivo Municipal - PRAZO: 01 ano – ASSINATURA: 14/11/14, conforme 
art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

EXTRATOS 

Secretaria dos 
Negócios Jurídicos

Maurício Pontes Porto
Secretário

NOTIFICAÇÃO
FICA A EMPRESA LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA., CNPJ Nº 
06.089.521/0001-43, NOTIFICADA DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 31.929/11, QUE APLICOU A MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) CORRESPONDENTE À MULTA 
ADMINISTRATIVA EM RAZÃO DO ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTOS, RELACIONADOS 
ÀS FLS. NºS 1703-1705,  NO IMPORTE DE 2% (DOIS POR CENTO) AO DIA, ATÉ O TOTAL DE 05 
(CINCO) DIAS, SOBRE O VALOR DOS PEDIDOS REALIZADOS, O QUE PERFAZ A IMPORTÂNCIA 
DE R$ R$ 804,48 (OITOCENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).
DESSA DECISÃO CABERÁ RECURSO, NO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO.
BAURU, 19 DE NOVEMBRO DE 2.014.

DR. MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Secretaria de Planejamento
Paulo Roberto Ferrari

Secretário
E D I T A L

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

PROCESSOS DEFERIDOS:

PROCESSO INTERESSADO
64655/2014 SEBASTIÃO CREPALDI
33061/2014 ANGELA MARIA AMANTINI
46790/2013 LUIS CARLOS APARECIDO LOPES
23155/2014 CELIO FATIMO DE SOUZA
53777/2014 ROGERIO POMPIANO FIGUEIREDO
54502/2014 FERNANDA DE SOUZA BARBEIRO
15642/2014 BAURUENSE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
45260/2014 NADIR MALMONGE SALORNO
55007/2014 JANE GLEICE VALERIO KITADANI
54988/2014 ANTONIO PIOTO
45172/2014 ARNALDO FERNANDES
30455/2014 AUDIZIO XAVIER DE OLIVEIRA
45219/2014 ANA ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES LTDA
13469/2014 VALDECI AMERICO PEREIRA
58750/2013 IGREJA PRESBITERIANA ALIANÇA
56700/2014 APARECIDO MARTIN AMBROSIO
69523/2013 ROGERIO GALAZZO
50454/2014 CREUSA DE MENDONÇA
27941/2011 JURACY XAVIER
45228/2014 GIBRAN JOSE CURY
54501/2014 FERNANDA DE SOUZA BARBEIRO
63051/2014 JOSE FONTES DA SILVA
60565/2014 EDSON PELLIN
52862/2014 ESTALEIRO DE CONSTRUÇÃO NAVAL AREALVA LTDA
52869/2014 ESTALEIRO DE CONSTRUÇÃO NAVAL AREALVA LTDA
53753/2014 JORGE OBEID
62923/2014 AOKI LTDA
56124/2014 C.R. CREMASCO EDUCAÇÃO INFANTIL – ME
42023/2014 MARCO ANTONIO BOTECHIA GARNICA
64187/2014 MANUEL JOAQUIM DUARTE DA SILVA
12878/2014 LUIS FRANCSICO GIMENES
2305/2013  ANTONIO APARECIDO FACCIM
62065/2014 MANOEL DOMINGOS VIEIRA
65393/2014 CARLOS ROBERTO DE SOUZA VIEIRA DA COSTA
65299/2014 BISPADO DE BAURU – CURIA DIOCESANA
25066/2014 PAULO TAVARES DE BRITO
30381/2014 OSMAERCIO JOSE RODRIGUES
62858/2014 MARIA ESTELA ROS SILVA
63918/2014 LFSP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
64800/2014 ANDRE CARLOS DA SILVA SANTINHO
61884/2014 ROBERTA HERMOSO ANTUNES DE MOURA
64410/2014 RONALDO ROZENDO DA SILVA
57673/2014 VICTOR PANTALEAO DA SILVA

José Fernando Casquel Monti
 Secretário

Secretaria de Saúde
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CONCURSO PÚBLICO
SMS

INSCRIÇÕES ABERTAS 
CARGO PERÍODO DE INSCRIÇÃO EDITAL 
TS/TÉCNICO DE ENFERMAGEM 25/11/2014 A 11/12/2014 SMS 05/14

Maiores informações e inscrição através do site www.bauru.sp.gov.br  na ÁREA DE CONCURSOS

ATO DECISORIO
A Secretaria Municipal de Saúde com base na Lei 5795 de 22 de outubro de 2009, art. 7º, expede o Ato 
Decisório, em nome dos interessados abaixo:

Ana Paula Moura Martins Delazari, matricula 30986, cargo de Especialista em Saúde/Cirurgião 
Dentista, da Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Cirurgião Dentista, junto a Prefeitura Municipal, 
na cidade de Agudos - SP.. Ato Decisório nº 139/2014. 
Acumulação legal.

Norton José Mastrofrancisco Dias, matricula 24698, cargo de Especialista em Saúde/Medico, 
da Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Medico, junto a Secretaria do Estado de Saúde - Hospital 
Regional, na cidade de Assis - SP.. Ato Decisório nº 140/2014. 
Acumulação legal.

José Ismael Gil, matricula 25515, cargo de Especialista em Saúde/Medico, da Prefeitura 
Municipal de Bauru com o cargo de Medico, junto a Secretaria de Estado da Saúde - Departamento 
Regional de Saúde - DRS VI, na cidade de Bauru - SP.. Ato Decisório nº 141/2014. 
Acumulação legal.

José Roberto Salina, matricula 25424, cargo de Especialista em Saúde/Medico, da Prefeitura 
Municipal de Bauru com o cargo de Medico, junto a Prefeitura Municipal, na cidade de Piratininga - SP.. 
Ato Decisório nº 142/2014.
Acumulação legal.

PORTARIA SMS Nº 303/2014
O Secretário Municipal de Saúde, Dr. José Fernando Casquel Monti, no uso das suas atribuições 

legais, em especial aquelas que lhe são conferidas pela Lei 5804/2009, Resolve:
 Com base no Decreto nº 10.088 de 20 de setembro/2005, autorizar o servidor abaixo, a conduzir 
viaturas da Secretaria Municipal de Saúde.

•	 Alberto Leandro de Souza, RG 25.795.641, CNH 03249414683, categoria AD
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 18 de novembro de 2014.

DR. JOSÉ FERNANDO CASQUEL MONTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA SMS Nº 306/2014
  O Secretário Municipal de Saúde, Dr. José Fernando Casquel Monti, no uso das suas 
atribuições legais, em especial aquelas que lhe são conferidas pela Lei 5804 de 10/11/2009 artigo 12 inciso 
II, considerando:
1- A lei 5950 de 02/08/2010 em seu artigo 35, relacionar os servidores inscritos e homologados 

para realizar plantões extras nos serviços de atendimentos ininterruptos da Secretaria Municipal 
de Saúde.

MATRICULA NOME     CARGO
32.742  Kelly Cristina Regangnan   ES/Enfermeiro
32.878  Rafael Arruda Alves    ES/Medico
2- Os servidores acima relacionados estão cientes da legislação em vigor, especialmente os artigos 

34 e 35 da lei nº 5950/2010, em relação a disponibilidade nos horários que serão ofertados, 
permanência na prestação  de 12 horas contínuas ou 06 horas continuas e ininterruptas de 
trabalho, convocação do Secretario ou Diretor de Departamento da Área. 

3- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
REGISTRA-SE, 
CUMPRA-SE,

Bauru, 19 de novembro de 2014
DR. JOSÉ FERNANDO CASQUEL MONTI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE BAURU: definiu os seguintes processos de 
solicitação de licença de funcionamento

Licenças deferidas de 11/11/2014 a 14/11/2014
No. Protocolo: 20044/2014                                       Data de Protocolo: 07/04/2014
No. CEVS: 350600301- 863-001792-1-3                   Data de Vencimento: 07/11/2015
Razão Social: ANA CLAUDIA DE CASTRO FERREIRA CONTI
CNPJ/CPF: 14128258814
Endereço: RUA AZARIAS LEITE ,16-85 -BAIRRO: VILA MESQUITA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE 
ODONTOLÓGICA

No. Protocolo:  64326/2014                                         Data de Protocolo: 06/11/2014
No. CEVS: 350600301- 861-000057-1-1                    Data de Vencimento: 14/11/2015
Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
CNPJ/CPF: 46.374.500/0240-26
Endereço: RUA MONSENHOR CLARO , 8-88 -BAIRRO: CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO 
HOSPITALAR - EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A 
URGÊNCIAS
DETALHE: 090 HOSPITAL GERAL

No. Protocolo: 64326/2014                         Data de Protocolo: 06/11/2014
No. CEVS: 350600301 -861-000072-1-8                                  Data de Vencimento: 14/11/2015
Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

CNPJ/CPF: 46.374.500/0240-26
Endereço: RUA MONSENHOR CLARO , 8-88 -BAIRRO: CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  8610-1/01 
ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR - EXCETO PRONTO-SOCORRO E 
UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
OBJETO LICENCIADO: EQUIPAMENTO
Tipo: RAIOS X PARA HEMODINÂMICA, 448266WK7, GE/ADVANTIX, 150 KVP/1250 MA

No. Protocolo: 64326/2014                                                Data de Protocolo: 06/11/2014
No. CEVS: 350600301-861-000080-1-0                                 Data de Vencimento: 14/11/2015
Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
CNPJ/CPF: 46.374.500/0240-26
Endereço: RUA MONSENHOR CLARO , 8-88 -BAIRRO: CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO 
HOSPITALAR - EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A 
URGÊNCIAS
OBJETO LICENCIADO: EQUIPAMENTO
Tipo: RAIOS X PARA TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO, 2 AA05X2065, TOSHIBA/
ASTEION, 135 KVP/300 MA

No. Protocolo: 64326/2014                                              Data de Protocolo: 06/11/2014
No. CEVS: 350600301-861-000074-1-2                          Data de Vencimento: 14/11/2015
Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
CNPJ/CPF: 46.374.500/0240-26
Endereço: RUA MONSENHOR CLARO , 8-88 -BAIRRO: CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO 
HOSPITALAR - EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A 
URGÊNCIAS
OBJETO LICENCIADO: EQUIPAMENTO
Tipo: RAIOS X MÉDICO DE 100 MA A 500 MA, PABWW602001, VMI-PHILIPS/COMPACTO 
PLUS 500, 150 KVP/500 MA

No. Protocolo: 64326/2014                                              Data de Protocolo: 06/11/2014
No. CEVS: 350600301-861-000075-1-0          Data de Vencimento: 14/11/2015
Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
CNPJ/CPF: 46.374.500/0240-26
Endereço: RUA MONSENHOR CLARO , 8-88 -BAIRRO: CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO 
HOSPITALAR - EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A 
URGÊNCIAS 
OBJETO LICENCIADO: EQUIPAMENTO
Tipo: RAIOS X MÉDICO DE 100 MA A 500 MA, 819006, CGR/FORTEC, 120 KVP/500MA

No. Protocolo: 64326/2014                         Data de Protocolo: 06/11/2014
No. CEVS: 350600301-861-000071-1-0         Data de Vencimento: 14/11/2015 
Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
CNPJ/CPF: 46.374.500/0240-26
Endereço: RUA MONSENHOR CLARO , 8-88 -BAIRRO: CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO 
HOSPITALAR - EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A 
URGÊNCIAS 
OBJETO LICENCIADO: EQUIPAMENTO
Tipo: RAIOS X MÉDICO MÓVEL, XO192, RAIESPI/TD 100ST, 100 KVP/100 MA

No. Protocolo:  64326/2014                        Data de Protocolo: 06/11/2014
No. CEVS: 350600301-861-000081-1-7         Data de Vencimento: 14/11/2015
Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
CNPJ/CPF: 46.374.500/0240-26
Endereço: RUA MONSENHOR CLARO , 8-88 -BAIRRO: CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO 
HOSPITALAR - EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A 
URGÊNCIAS 
OBJETO LICENCIADO: EQUIPAMENTO
Tipo: RAIOS X MÉDICO MÓVEL, 03111, SIEMENS/MULTIMOBIL 5C, 110 KVP/10 MA

No. Protocolo: 64326/2014  A                      Data de Protocolo: 06/11/2014
No. CEVS: 350600301-861-000076-1-7          Data de Vencimento: 14/11/2015
Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 
CNPJ/CPF: 46.374.500/0240-26
Endereço: RUA MONSENHOR CLARO , 8-88 -BAIRRO: CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO 
HOSPITALAR - EXCETO PRONTO-SOCORRO EUNIDADES PARA ATENDIMENTO A 
URGÊNCIAS
DETALHE: 075 SERVIÇO DE DIÁLISE

No. Procotolo; 64326/2014 B                          Data de Protocolo: 06/11/2014
No. CEVS: 350600301-861-000077-1-4         Data de Vencimento: 14/11/2015
Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
CNPJ/CPF: 46.374.500/0240-26
Endereço: RUA MONSENHOR CLARO , 8-88 -BAIRRO: CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO 
HOSPITALAR - EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A 
URGÊNCIAS
DETALHE: 088 ANÁLISES CLÍNICAS / PATOLOGIA CLÍNICA

No. Protocolo: 64326/2014  C                       Data de Protocolo: 06/11/2014
No. CEVS: 350600301-861-000078-1-1          Data de Vencimento: 14/11/2015 
Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
CNPJ/CPF: 46.374.500/0240-26
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Endereço: RUA MONSENHOR CLARO , 8-88 -BAIRRO: CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO 
HOSPITALAR - EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A 
URGÊNCIAS
DETALHE: 049 HEMONÚCLEO

No. Protocolo: 64326/2014 D                         Data de Protocolo: 06/11/2014
No. CEVS: 350600301- 861-000079-1-9           Data de Vencimento: 14/11/2015
Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
CNPJ/CPF: 46.374.500/0240-26
Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS NÚMERO: 1-63
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO 
HOSPITALAR - EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A 
URGÊNCIAS
DETALHE: 057 LITOTRIPSIA

No. Protocolo: 64326/2014  D                         Data de Protocolo: 06/11/2014 
No. CEVS: 350600301-861-000073-1-5          Data de Vencimento: 14/11/2015
Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
CNPJ/CPF: 46.374.500/0240-26
Endereço: RUA MONSENHOR CLARO , 8-88 -BAIRRO: CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO 
HOSPITALAR - EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A 
URGÊNCIAS
Tipo: RAIOS X PARA LITOTRIPTOR EXTRACORPÓREO, 202, DIREX/DIGISCOPE RX2, 102 
KVP/7MA

No. Protocolo: 64326/2014  E                                           Data de Protocolo: 06/11/2014
No. CEVS: 350600301-861-000082-1-4          Data de Vencimento: 14/11/2015
Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
CNPJ/CPF: 46.374.500/0240-26
Endereço: RUA MONSENHOR CLARO , 8-88 -BAIRRO: CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO 
HOSPITALAR - EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A 
URGÊNCIAS
DETALHE: 111 UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA - SADT

No. Protocolo:  62924/2014                         Data de Protocolo: 06/11/2014
No. CEVS: 350600301-872-000016-1-9          Data de Vencimento: 14/11/2015
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
CNPJ/CPF: 46.137.410/0001-80
Endereço: RUA MONSENHOR CLARO , 8-88 -BAIRRO: CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  8720-4/01 ATIVIDADES DE CENTROS DE ASSISTÊNCIA 
PSICOSSOCIAL
OBJETO LICENCIADO: ESTABELECIMENTO
DETALHE: 137CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I/II/III

No. Protocolo: 62422/2014                         Data de Protocolo: 28/10/2014
No. CEVS: 350600301-865-000118-1-9          Data de Vencimento: 14/11/2015
Razão Social: ASSOCIAÇÃO RANIERI DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA 
CNPJ/CPF: 59.998.849/0001-49
Endereço: RUA RODOLFINA DIAS DOMINGUES,Q.11 - BAIRRO: JARDIM FERRAZ
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  8650-0/04 Atividades de fisioterapia

No. Protocolo: 62422/2014 A                         Data de Protocolo: 28/10/2014
No. CEVS: 350600301- 864-001956-1-8         Data de Vencimento: 14/11/2015
Razão Social: ASSOCIAÇÃO RANIERI DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA
CNPJ/CPF: 59.998.849/0001-49
Endereço: RUA RODOLFINA DIAS DOMINGUES, Q.11 -BAIRRO: JARDIM FERRAZ
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  8640-2/02 LABORATÓRIOS CLÍNICOS

O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente e observar as boas práticas referentes as 
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento  de tais exigências, ficando 
inclusive sujeito(s) ao cancelamento  deste documento

Relação das licenças liberadas de 17 a 21 de Novembro de 2014.
A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE BAURU deferiu os seguintes processos de solicitação 
de licença de funcionamento:
Licenças deferidas de17 a 21 de Novembro de 2014

No. Protocolo: 57975/2014                          Data do Protocolo: 09/10/2014
No. CEVS: 350600301-477-000528-1-7        Data de Vencimento: 13/11//2015
Razão Social: MARINHO & MARINHO DROGARIA LTDA - ME
CNPJ/CPF: 10.514.442/0001-00
Endereço: RUA ALTO JURUÁ Nº 23-06 
CNAE: 4771-7/01–COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM 
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

No. Protocolo: 171/14P     2ª VIA                      Data do Protocolo: 13/11/2014
No. CEVS: 350600301-477-000529-1-4        Data de Vencimento: 12/08/2015
Razão Social: EDELCIO MARTINS CARDOSO DROGARIA - EPP
CNPJ/CPF: 07.800.070/0001-73
Endereço: RUA BATISTA DE CARVALHO Nº 2-84 
CNAE: 4771-7/01–COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOSFARMACÊUTICOS, SEM 
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

No. Protocolo: 12756/2014F                          Data do Protocolo: 07/03/2014
No. CEVS: 350600301-861-000062-1-1        Data de Vencimento: 27/10/2015

Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS LTDA
CNPJ/CPF: 19.125.215/0001-67
Endereço: RUA GUSTAVO MACIEL Nº 15-15 
CNAE: 8610-1/01–ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR – EXCETO PRONTO-
SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

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

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE BAURU: definiu os seguintes processos de 
solicitação de licença de funcionamento

Licenças deferidas de 17.11 a 24.11.2014
No. Protocolo: 61815/2014                                      Data de Protocolo: 27/10/2014
No. CEVS: 350600301-865-000589-1-2                       Data de Vencimento: 18/11/2015
Razão Social: DÉBORA BORDIGNON MEI
CNPJ/CPF: 34043097824
Endereço: RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 06-37 - BAIRRO: VILA CIDADE UNIVERSITÁRIA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8650-0/03 Atividades de psicologia e psicanálise

No. Protocolo: 31427/2014                                          Data de Protocolo: 30/05/2014
No. CEVS: 350600301-863-001604-1-5                     Data de Vencimento: 18/11/2015
Razão Social: CLINICA MEDICA AGUINALDO NARDI LTDA                   
CNPJ/CPF: 09.070.181/0001-05
Endereço: AVENIDA COMENDADOR JOSE DA SILVA MARTHA, 3-30
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  8630-5/01 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM 
RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

No. Protocolo: 5641/2014                          Data de Protocolo: 29/01/2014
No. CEVS: 350600301 - 865-000326-1-1                                  Data de Vencimento: 18/11/2015
Razão Social: MILENA CHICONI FELICIX MOTTA
CNPJ/CPF: 29081752820
Endereço: RUA VIVALDO GUIMARÃES, 11-41 -BAIRRO: JARDIM ESTORIL
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8650-0/03 Atividades de psicologia e psicanálise

No. Protocolo:  35125/2013                                                Data de Protocolo: 11/07/2013
No. CEVS: 350600301-863-003151-1-7                                 Data de Vencimento: 18/11/2015 
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
CNPJ/CPF: 46.137.410/0001-80
Endereço: RUA SILVÉRIO SÃO JOÃO, S/N -BAIRRO: CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  8630-5/01 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM 
RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

No. Protocolo: 35125/2013 A                                             Data de Protocolo: 11/07/2013
No. CEVS: 350600301- 863-002002-1-2                         Data de Vencimento: 18/11/2015
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
CNPJ/CPF: 46.137.410/0001-80
Endereço: RUA SILVÉRIO SÃO JOÃO, S/N
COMPLEMENTO: CENTRO DE REF. DE MOLÉSTIAS
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
 028 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO TIPO I

No. Protocolo: 35125/2013 A                                             Data de Protocolo: 11/07/2013
No. CEVS: 350600301- 863-003153-1-1                  Data de Vencimento: 18/11/2015
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
CNPJ/CPF: 46.137.410/0001-80
Endereço: RUA SILVÉRIO SÃO JOÃO, S/N
COMPLEMENTO: CENTRO DE REF. DE MOLÉSTIAS
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA - EQUIPAMENTO 
Tipo: RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL, DABI ATLANTE/SPECTRO 70 X, K 01111, 70 
KVP/8 MA

No. Protocolo: 33426/2014                           Data de Protocolo: 10/06/2014
No. CEVS: 350600301- 861-000031-1-5         Data de Vencimento: 19/11/2015
Razão Social: ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SÃO LUCAS S/A. 
CNPJ/CPF: 51.502.821/0010-58
Endereço: RUA RIO BRANCO, 12-40
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR 
- EXCETO PRONTO-SOCORRO EUNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
DETALHE: 090 HOSPITAL GERAL

No. Protocolo:  33426/2014                         Data de Protocolo: 10/06/2014
No. CEVS: 350600301- 861-000084-1-9          Data de Vencimento: 19/11/2015
Razão Social: ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SÃO LUCAS S/A.
CNPJ/CPF: 51.502.821/0010-58
Endereço: RUA RIO BRANCO , 12-40 -BAIRRO: CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR 
- EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS - 
EQUIPAMENTO
Tipo: RAIOS X MÉDICO DE 100 MA A 500 MA, 001, TECNO-DESIGN / TD500, 125 KV / 500 
MA

No. Protocolo: 33426/2014                          Data de Protocolo: 10/06/2014 
No. CEVS: 350600301-861-000083-1-1          Data de Vencimento: 19/11/2015
Razão Social: ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SÃO LUCAS S/A. 
CNPJ/CPF: 51.502.821/0010-58
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Endereço: RUA RIO BRANCO NÚMERO: 12-40 -BAIRRO: CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR 
- EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS-
EQUIPAMENTO
Tipo: RAIOS X MÉDICO MÓVEL, 030977, GERMANO VIEIRA / GERMODOR, 85 KVP/25 MA

No. Procotolo: 43833/2014                        Data de Protocolo: 11/08/2014
No. CEVS: 350600301- 865-000402-1-5        Data de Vencimento: 20/11/2015
Razão Social: THAÍS PEREIRA CHOHFI MUKUDAI
CNPJ/CPF: 29363643883
Endereço: RUA GERSON FRANÇA, 9-52 -BAIRRO: CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  8650-0/03 Atividades de psicologia e psicanálise

No. Protocolo: 11861/2014                          Data de Protocolo: 27/02/2014
No. CEVS: 350600301-863-000217-1-7         Data de Vencimento: 24/11/2015
Razão Social: AKL MOURAD
CNPJ/CPF: 60133627853
Endereço: RUA MONSENHOR CLARO, 6-30 -BAIRRO: CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  8630-5/03 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL 
RESTRITA A CONSULTA

No. Protocolo: 16012/2013                         Data de Protocolo: 28/03/2013
No. CEVS: 350600301-750-000126-1-0          Data de Vencimento: 19/11/2015
Razão Social: FABIANA SARGASSO
CNPJ/CPF: 21551475898
Endereço: RUA PASCOAL LUCIANO, 2-53 -BAIRRO: CENTRO
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  7500-1/00 ATIVIDADES VETERINÁRIAS

No. Protocolo: 66080/2014                          Data de Protocolo: 12/11/2014
No. CEVS: 350600301-960-000576-1-4          Data de Vencimento: 24/11/2015
Razão Social: BAURULAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA- ME 
CNPJ/CPF: 11.869.901/0001-30
Endereço: RUA MARIO ODRIA, 1-71 - BAIRRO: JARDIM SOLANGE
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  9601-7/01 LAVANDERIAS

No. Protocolo: 63115/2014                           Data de Protocolo: 30/10/2014
No. CEVS: 350600301-863-000046-1-8          Data de Vencimento: 24/11/2015
Razão Social: ADMIR FRANZOLIN
CNPJ/CPF: 60170379868
Endereço: RUA JOAQUIM DA SILVA MARTHA,17-40 - BAIRRO: VILA SANTA TEREZA
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:  8630-5/03 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL 
RESTRITA A CONSULTA

O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente e observar as boas práticas referentes as 
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento  de tais exigências, ficando 
inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PUBLICAÇÃO DE:  25/11/2014  a  26/11/2014

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
31703/13 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAURU - APAE
58149/14 SERVIMED COMERCIAL LTDA
6569/14 FERNANDA MARQUES MONSON DIONIZIO
34143/13 M.A.  DOS  S. SENA  PADARIA – ME
30753/14 ANTONIO CARLOS BETTONI
28343/14 MARIA CLAUDINA GISBERT  ARGILES CURY
44694/14 HEIDEMARIE SCHUCKAR
27954/13 GREICE CREPALDI PALMA
7255/14 LUIS FERNANDO ANTUNES PINHEIRO
20436/14 PATRICIA MANZINI DE OLIVEIRA ROSOSCHANSKY
16332/12 IVANDER BASTAZINI
13725/14 JANAINA GUIMARÃES CARNELOSSI
41446/09 LUCILIO ALVES VIEIRA
61437/14 DELIZIARE  GRANSIL -   INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  DE  PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA – ME
66255/14 VITINHO PARQUE DE DIVERSÃO LTDA ME  ( EVENTO )
48977/14 JOSÉ JOÃO NISPEQUE SILVA ME
67295/14 RENATO CEDANO TREVISAN
34240/13 CASA DE CARNE OLIVEIRA & TORQUATO LTDA - ME
66125/14 ACUMULADORES AJAX LTDA
56981/14 PÃO NATURAL LTDA EPP
34468/12 SANDRA REGINA RIBEIRO MARSON
34470/12 SANDRA REGINA RIBEIRO MARSON
60131/14 JOSÉ LUIS DA SILVA AÇOUGUE – ME
60136/14 JOSÉ LUIS DA SILVA AÇOUGUE – ME

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
65756/14 DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE EIRELI – EPP 037803/C-1
65758/14 DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE EIRELI – EPP 037587/C-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE

63112/14 PIZZARIA  E  RESTAURANTE  MAMMA  MIA  DE 
BAURU LTDA 90 037802/C-1

67047/14 CÉLIA VIEIRAS BONIFÁCIO 09614013893 30 037618/C-1
65758/14 DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE EIRELI – EPP 90 037587/C-1

RECURSO DEFERIDO PARCIALMENTE DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE

63110/14 PIZZARIA  E  RESTAURANTE  MAMMA  MIA  DE 
BAURU LTDA 60 028688/E-1

67039/14 CÉLIA VIEIRAS BONIFACIO 09614013893 60 037619/C-1

66534/14 JOGADA  SALGADINHOS  DISTRIBUIDORA  DE 
ALIMENTOS LTDA 180 27059/E-1

66542/14 JOGADA  SALGADINHOS  DISTRIBUIDORA  DE 
ALIMENTOS LTDA 60 27061/E-1

65756/14 DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE EIRELI – EPP 30 037803/C-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA: 
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
52144/14 SIDINEI SERAFIM – ME 17145/E-1

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA ALTERADO PARA AUTO DE 
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
34143/13 M.A.  DOS  S. SENA  PADARIA – ME 13886/E-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
22207/14 AVÓ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 90 19746/E-1
27905/14 L.M. ZANOTTO REFEIÇÕES COLETIVAS – EPP 30 16891/E-1

30785/14 PADARIA E CONFEITARIA MINUTO DO PÃO LTDA 
ME 30 16889/E-1

14296/14 CASA  DE CARNE ONZE ONZE  DE BAURU LTDA 
EPP 90 16968/E-1

RECURSO DEFERIDO PARCIALMENTE DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
MULTA:
PROCESSO INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE

28999/14 LANCHONETE  E  RESTAURANTE  ÓTIMO  SABOR 
LTA ME 30 16916/E-1

34699/14 PEDRO HENRIQUE CARDOSO AÇOUGUE – ME 30 16895/E-1
36905/13 JOSÉ EDGAR CARDOZO DA SILVA – ME 30 12384/E-1
36908/13 JOSÉ EDGAR CARDOZO DA SILVA – ME 90 12387/E-1
38373/14 EDMILSON JOSÉ LOPES 30 19642/E-1
16528/13 JAD ZOGHEIB E CIA LTDA 30 12088/E-1
16534/13 JAD ZOGHEIB E CIA LTDA 60 12085/E-1
38117/14 D.LOPES DA SILVA MARMITARIA – ME 90 19647/E-1
38120/14 D.LOPES DA SILVA MARMITARIA – ME 90 19645/E-1
40423/14 LEANDRO CÉSAR FRANÇA – EPP 20 14116/E-1
40424/14 LEANDRO CÉSAR FRANÇA – EPP 20 17109/E-1
37546/14 MARIA ELISABETE AGUIAR DA SILVA BAURU ME 30 17131/E-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
27896/14 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI  LTDA – ME 19699/E-1
27897/14 BELARIS ALIMENTOS LTDA – EPP 19697/E-1
37508/14 ELVIRA APARECIDA DA SILVA OTTAVIANI – ME 16897/E-1
37512/14 ELVIRA APARECIDA DA SILVA OTTAVIANI – ME 16896/E-1
16521/13 JAD ZOGHEIB E CIA LTDA 11997/E-1
29186/14 ROMEU BRAZ PEREIRA NUNES EMBALAGENS – ME 17039/E-1
32995/14 PADARIA SANTA FÉ COLONIAL DE BAURU LTDA – EPP 19852/E-1
32997/14 PADARIA SANTA FÉ COLONIAL DE BAURU LTDA – EPP 19864/E-1
34057/14 ANTONIO LUIZ DOS SANTOS RESTAURANTE – ME 12778/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE 
MULTA:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
3264/12 LUZIA APARECIDA DA SILVA MINIMERCADO ME 2360/E-1
53078/13 EDOMAE  SUSHI  BAR  LIMITADA ME 2249/E-1
40838/14 THIAGO  TASSINARI – ME 2180/E-1
40841/14 THIAGO  TASSINARI – ME 2179/E-1
40844/14 THIAGO  TASSINARI – ME 2181/E-1

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 
PROCESSO 30027/07

INTERESSADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
E.E.  SALVADOR FILARDI

REQUERENTE JOSÉ FELICIO SEDMAK
CPF 135.935.398-45
CRO/SP 44.676

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 30027/07

INTERESSADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
E.E.  SALVADOR FILARDI

REQUERENTE ROSANA BARBOSA LEAL GIAFFERIS
CPF 130.962.598-01
CRO/SP 52.463

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA  PELO ESTABELECIMENTO E EQUIPAMENTOS:
PROCESSO 39258/14
INTERESSADO FUNDAÇÃO VÉRITAS
REQUERENTE ANA CRISTINA TÁVORA DE ALBUQUERQUE LOPES
CPF 622.375.352-72
CRO/SP 87.183
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ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO:
PROCESSO 39502/11
INTERESSADO MIRIAN MARIANO DA COSTA
ATIVIDADE CONSULTÓRIO MÉDICO
ENDEREÇO (DE) RUA RIO BRANCO, 16-56 – CENTRO – BAURU/SP
ENDEREÇO (PARA) RUA ANTONIO ALVES, 33-33 – VL. AEROPORTO – BAURU/SP

ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL LEGAL:
PROCESSO 30027/07

INTERESSADO PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
E.E.  SALVADOR FILARDI

NOME (DE) MARIO RAMOS DE PAULA E SILVA
CPF 113.154.808-67
CRMV/SP 06.510
NOME (PARA) JOSÉ FERNANDO CASQUEL MONTI
CPF 027.142.028-61
CRM/SP 48.643

CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO / DESATIVAÇÃO DO CEVS:
PROCESSO 39258/14
RAZÃO 
SOCIAL FUNDAÇÃO VÉRITAS

CNPJ 59.995.621/0001-03
ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
ENDEREÇO RUA IRMÃ ARMINDA, 10-50 – JD. BRASIL – BAURU/SP
CEVS 350600301-863-001793-1-0

CANCELAMENTO DE Nº. CEVS DE EQUIPAMENTO:
PROCESSO 39258/14
RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO VÉRITAS
EQUIPAMENTO RAIOS  X  ODONTOLÓGICO  INTRA - ORAL
Nº DE SÉRIE 9952
MARCA E 
MODELO DABI / SPECTRO II

CORRENTE E 
TENSÃO 50 kVp / 10 mA

CEVS 350600301-863-001952-1-9

CANCELAMENTO DE Nº. CEVS DE EQUIPAMENTO:
PROCESSO 39258/14
RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO VÉRITAS
EQUIPAMENTO RAIOS  X  ODONTOLÓGICO  INTRA - ORAL
Nº DE SÉRIE 002195
MARCA E 
MODELO DABI / SPECTRO 70X

CORRENTE E 
TENSÃO 70 kVp / 8 mA

CEVS 350600301-863-001951-1-1

CANCELAMENTO DE Nº. CEVS DE EQUIPAMENTO:
PROCESSO 39258/14
RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO VÉRITAS
EQUIPAMENTO RAIOS  X  ODONTOLÓGICO  INTRA - ORAL
Nº DE SÉRIE 001382
MARCA E 
MODELO DABI / SPECTRO 70X

CORRENTE E 
TENSÃO 70 kVp / 8 mA

CEVS 350600301-863-001953-1-6

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

SEÇÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO
35720/14 ARAUJO & SOUZA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME
61088/14 ARAUJO & SOUZA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME
57346/14 ALCYONE PINTO GUIMARÃES
59092/14 PEDRA AZUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
36336/14 DEOCLEZZIO RODOLPHO
59322/14 GERALDO JOSÉ DE OLIVEIRA
59268/14 SALES JUNIOR GERENCIAMENTO PATRIMONIAL LTDA – ME 
59270/14 SALES JUNIOR GERENCIAMENTO PATRIMONIAL LTDA – ME 
24865/14 ZELINA CABRAL DE VASCONCELOS
36612/14 JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA
24727/14 LEIDE DE FATIMA COSTA DE SOUSA

30203/14 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À CRIANÇA 
DE BAURU 

33432/14 MARIO RAMOS DOS SANTOS
35256/13 AGRO MERCANTIL FERRAZ LTDA
49652/14 RICARDO LUIS ALCANTARA DE ALMEIDA
36613/14 RENATO AMANTINI
44668/14 ADEMAR PEDRO DE GODOY
35748/14 ELIZABET DE OLIVEIRA
51130/14 CLAUDIA RENATA FRANCO DE OLIVEIRA
51133/14 AGRO MERCANTIL FERRAZ LTDA
39006/14 EDUARDO DA CUNHA TIRITAN
49579/14 OSWALDO FURLAN
24977/14 SILVIA DANIELY MOREIRA DE ABREU

46929/14 DYONISIA COSTA DE CARVALHO
21875/14 LUIZA ALVAREZ VENTURA
58758/14 ADHEMAR DROMANI VICENTINI CIA LTDA.
59093/14 VALTER DOS REIS PORTO
57455/14 MERCADÃO DA CONSTRUÇÃO
68375/13 DANIELA MARIA KWIECINSKI STEPAN POZENATO
30114/14 ADHEMAR DROMANI VICENTINI CIA LTDA – EPP
44650/14 CARLOS ALBERTO GOIS DE FREITAS
51115/14 OLIVIO BOSNARDO
7084/14 CONSTRUTORA TENDA S/A
56786/14 HITOMI SHIKASHO
54898/14 RENAN DE MARQUI RODOLPHO
51138/14 JOÃO SVIZZERO
51140/14 JOÃO SVIZZERO
51128/14 LAÉRCIO GOMES VALENTIM
51106/14 CLEBER ROBERTO TAVARES
42151/14 CARLOS ALBERTO GOBBO
25025/14 LABORATÓRIO CLIMAX S/A
51516/14 TATIANE ALVES DE ARAÚJO
33435/14 JOSÉ CARLOS CASARIN
44229/14 ESMERALDA DE ALMEIDA PINTO
59336/14 NEUSA NARDI
35408/14 EDSON FERNANDES DOS SANTOS
35683/14 SALOMÃO DE OLIVEIRA SILVA
44363/14 LEIDE DE FÁTIMA COSTA DE SOUSA
49586/14 AGRO MERCANTIL FERRAZ LTDA
44594/14 LEILA DE CÁSSIA MASSON GARCIA DIAS
49646/14 NARCISA SOFREDINE DOS SANTOS
57311/14 ARAÚJO & SOUZA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME
21855/14 MARIA EMILIA FERREIRA PIRES
16880/14 JUSSARA MARCIA DE DEUS SANTOS
37147/14 JOSÉ AUGUSTO COMEGNO
44490/14 SEVERINO GOMES DE OLIVEIRA
56938/14 COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU COHAB
44644/14 ADHEMAR DROMANI VICENTINI CIA LTDA.
8719/14 ALICE MUTSUKO YOSHINO
22046/14 ZEILA CROSSARA DE REZENDE
56791/14 AKEMI SHIKASHO TOKUHARA
56775/14 ANTONIO CLÓVIS DUARTE DE SOUZA
56784/14 MARISTELA MARQUES
44646/14 PAULO EDUARDO DE SOUZA
51116/14 MARINA FERREIRINHA
44731/14 VILMA LEONTINA VIEIRA DA SILVA
57067/14 NIVALDO THOMAZINI
39355/14 LUIZ RAPINI NETO
59132/14 SONIA MARIA ABILIO DO CARMO
17116/14 MIWAKO KATAYAMA IWAMIZU
57503/14 LUIZ GUSTAVO CLAUS DONDA
13391/14 CAIO MARIO DE ALMEIDA PESSOA
44732/14 ARMANDO PASCHOAL LOSNAKE FILHO
48649/14 SONIA MARIA RODRIGUES MARTINS PASQUARELLI
42137/14 ROSEMARY DE NEGRI DEL CARLO
44410/14 ADHEMAR DROMANI VICENTINI CIA LTDA.
46941/14 L.P.A. COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
5871/14 HERMÍNIO CARLO SEMENSATO E OUTROS
54923/14 JOSÉ HELIO DE SÁ
45393/14 LUCIA ELENA MARQUES
44504/14 CÉLIO SOARES DA SILVA
58477/14 JOSÉ FERREIRA GONÇALVES
5876/14 MIGUEL MARQUES DE ALMEIDA
2312/14 NANCY JULIETA INOCENTE
62630/13 EDIO DE OLIVEIRA
4087/14 PAULO EDUARDO DA COSTA LADEIRA
14831/14 MICHEL BIZI DE MORAES
59867/13 MARCIA BESSA PEREIRA LEITE
16976/14 ROBSON ALEXANDRE BIGHETTE
7172/14 ORLANDO FOGETI
8278/14 SONIA MARIA RODRIGUES MARTINS PASQUARELLI
39397/14 CECÍLIA DE SOUZA FREITAS

 
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
61057/14 YOSHINOBU HOKAMA 24831/E-1
65877/14 RICHARD DA ROCHA 24872/E-1
65829/14 JOSÉ AUGUSTO COMEGNO 031578/E-1
64157/14 ANGELA DELETE BELLUCCI 33755/E-1
59356/14 HELIO ANGELO MASULLO 24949/E-1

61088/14 ARAUJO & SOUZA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA – ME 24959/E-1

57346/14 ALCYONE PINTO GUIMARÃES 032533/E-1

59092/14 PEDRA AZUL EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES LTDA 24957/E-1

36336/14 DEOCLEZZIO RODOLPHO 34704/E-1
59322/14 GERALDO JOSÉ DE OLIVEIRA 25003/E-1

59268/14 SALES JUNIOR GERENCIAMENTO PATRIMONIAL 
LTDA – ME 24951/E-1

59270/14 SALES JUNIOR GERENCIAMENTO PATRIMONIAL 
LTDA – ME 24952/E-1

57503/14 LUIZ GUSTAVO CLAUS DONDA 036802/C-1
58477/14 JOSÉ FERREIRA GONÇALVES 24986/E-1
60118/14 JOSÉ FERREIRA GONÇALVES 24984/E-1
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RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
61075/14 ANTONIA PAVANI 30 035758/C-1
60778/14 ADOLFO LEOCADIO DA SILVA 30 24817/E-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
64178/14 LAÉRCIO PEDRO DO NASCIMENTO 24879/E-1
58765/14 GILBERTO BUENO DE OLIVEIRA 038058/C-1
62551/14 ADAIR COSTA BELLUCCI 33748/E-1
56961/14 GUSTAVO MAGION GALDINO 24981/E-1
49751/14 ADEMAR RAMOS PALMA 035523/C-1
62538/14 MARCOS AURELIO DA SILVA 24868/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE  MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
44548/14 PAMPLONA URBANISMO LTDA 17406/E-1
49608/14 CESAR AUGUSTO FONSECA MORENO RAMIREZ 13739/E-1
56929/14 LEANDRO GARCIA ROCHA 20113/E-1
48838/14 ADRIANO SARMENTO 17571/E-1
48630/14 RAQUEL CRISTINA LOURENÇO DE MOURA 17560/E-1
58747/14 LUIZ CARLOS BALTAZAR BLASQUES 17574/E-1
46943/14 ANTONIO SEMENTILLE FILHO 17402/E-1
44546/14 REINALDO ROESSLE DE OLIVEIRA 13743/E-1
56919/14 EDSON CARLOS COMEGNO 20144/E-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
29529/14 VERA LUCIA CHINALLI HUNGARO 60 20381/E-1
73417/13 DONIZETTI TROIJO * 17734/E-1
24832/14 GERALDO ZAGO * 20647/E-1
8311/14 ANDRÉ SMITH COUBE * 20698/E-1

18287/14 ISAIAS GARCIA * 20679/E-1
29550/14 ROGÉRIO ALVES OLIVATO * 14619/E-1
24415/14 DIRCE DIAS CANO 30 20198/E-1
13969/14 AGRO MERCANTIL FERRAZ LTDA * 20701/E-1
24979/14 RUBERVAL GOMES * 18012/E-1
40442/14 VALDECIR BALTHAZONI * 18197/E-1
33439/14 ANA REGINA FORNETTI FIGUEIREDO * 20322/E-1
13357/14 YUKIE HATANAKA MILANEZI * 18020/E-1

30074/14 NEUSA MARILDA FRACASSI PEREIRA 
DE ALMEIDA * 18320/E-1

22107/14 DIRCE DIAS CANO 30 18323/E-1

29517/14 COMPANHIA DE EMPREENDIMENTOS 
SÃO PAULO * 14625/E-1

40453/14 ANNA ADMINISTRAÇÃO 
PARTICIPAÇÕES LTDA * 20374/E-1

16992/14 MASILINI ADMINISTRAÇÃO 
PATRIMONIAL LTDA * 14560/E-1

35724/14 FRANCISCO DE ASSIS BRUNETTO 15 17904/E-1
36350/14 LUCIANA SGAVIOLI FERNANDES 30 18952/E-1
29619/14 MARCOS ROBERTO MAGRO * 14573/E-1
30115/14 ALCIDES CARVALHO * 17446/E-1
24799/14 JOSÉ ROBERTO MARCELINO * 14563/E-1

29534/14 ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA 
MALHA OESTE S/A * 17452/E-1

29587/14 GILBERTO HERNANDES MORAES * 14629/E-1
16618/14 SANDRA STOPPE CAPUANO * 20646/E-1
32078/14 JOSÉ ALAMINOS * 18080/E-1
21850/14 JOÃO LUIZ DA SILVA * 18029/E-1
13683/14 NAIR HIROKO MIYAUCHI NAGAO * 18318/E-1
29598/14 MARIA LOIDE FREGNI * 14575/E-1
39397/14 CECÍLIA DE SOUZA FREITAS * 20383/E-1
18330/14 KINICHIRO MIYATA * 20641/E-1
24653/14 TOTAL IMÓVEIS LTDA * 20685/E-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
24671/14 ALEXANDRE PEREIRA 20674/E-1

29537/14 ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA – MALHA 
OESTE S/A 17455/E-1

13321/14 CÍCERO DE AZEVEDO SILVA 13021/E-1

35680/14 ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S/A – MALHA 
OESTE 18018/E-1

24783/14 JOSÉ PIEPSZYK 18307/E-1
16952/14 ISABEL CAMPOY BONO ALGODOAL 18027/E-1
24713/14 ELZA RODRIGUES 20668/E-1
29604/14 MARTHA VALERIA TORRES ZAMPIERI 14581/E-1
29541/14 TATIANE CRISTIANE DA SILVA 20348/E-1
30197/14 CLAUDIO BUZALAF 17665/E-1

35424/14 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE 
E À CRIANÇA DE BAURU 18011/E-1

ALTERAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA PARA AUTO DE 
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
36596/14 CLAUDINEI DE ALMEIDA AUGUSTO FABRÍCIO 18341/E-1
58234/13 AIELLO URBANISMO LTDA 18258/E-1
35690/14 ARAÚJO & SOUZA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA - ME 17670/E-1

36343/14 NOVA PRATA URBANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 
S/C LTDA 27233/A-1

36347/14 ARAÚJO & SOUZA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA - ME 17671/E-1

37198/14 WILLIAM VICENTE PANTALEÃO DA SILVA 18950/E-1
24715/14 PEDRO PEREIRA CARDOSO 14557/E-1
30172/14 IMOBILIÁRIA SANTANA LTDA 17445/E-1
35760/14 JOSÉ APARECIDO SOHIDE OKUBARA 17893/E-1

29839/14 ARAÚJO & SOUZA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA 18030/E-1

30073/14 MARCOS ROBERTO DOS REIS 17673/E-1
16985/14 GEM X ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA 20655/E-1
13186/14 EDILAINE CRISTINE PEREIRA DANTAS 20735/E-1
29892/14 JOÃO AVELINO DOS SANTOS NETO 18007/E-1
29809/14 ROBSON LUIZ PEREIRA 17666/E-1
29900/14 CLAUDENOR ZOPONE JUNIOR 20329/E-1
5876/14 MIGUEL MARQUES DE ALMEIDA 20748/E-1
2312/14 NANCY JULIETA INOCENTE 20756/E-1
62630/13 EDIO DE OLIVEIRA 20159/E-1
4087/14 PAULO EDUARDO DA COSTA LADEIRA 30806/E-1
14831/14 MICHEL BIZI DE MORAES 20692/E-1
59867/13 MARCIA BESSA PEREIRA LEITE 17724/E-1
16976/14 ROBSON ALEXANDRE BIGHETTE 20715/E-1
7172/14 ORLANDO FOGETI 20728/E-1

8278/14 SONIA MARIA RODRIGUES MARTINS 
PASQUARELLI 20763/E-1

CANCELAMENTO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
36612/14 JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA 17464/E-1
24865/14 ZELINA CABRAL DE VASCONCELOS 14567/E-1
24982/14 RUBERVAL GOMES 18013/E-1
24727/14 LEIDE DE FATIMA COSTA DE SOUSA 17442/E-1

30203/14 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE 
E À CRIANÇA DE BAURU 

17950/E-1

33432/14 MARIO RAMOS DOS SANTOS 17892/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
24634/14 ADHEMAR PREVIDELLO 5086/E-1
44624/14 KENNEDY WILLIAN LUIZETO 5079/E-1

RECURSO NÃO APRECIADO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
74474/13 ALEXANDRE FAUSTINO DE SOUZA FURQUIM 5025/E-1

35619/14 ARAÚJO & SOUZA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA – ME 5047/E-1

35619/14 JOSEPH JEVERSON ZUANON DE VASCONCELOS 5244/E-1

ERRATA:
PUBLICADO EM D.O.M. EM 11/10/2014
ONDE SE LÊ:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
MULTA:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE

35720/14 ARAUJO & SOUZA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA – ME 20376/E-1

LEIA-SE:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE

35720/14 ARAUJO & SOUZA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA – ME 17954/E-1

PUBLICADO EM D.O. EM 18/11/2014
ONDE SE LÊ:
ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:

PROCES. INTERESSADO
44230/14 SILVIA CORREA DE GODOY

LEIA-SE:
ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:

PROCES. INTERESSADO
44230/14 SILVIA MARIA CORREA DE GODOY

ONDE SE LÊ:
ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:

PROCES. INTERESSADO
48830/14 GABRIEL TRIPODI XAVIER

LEIA-SE:
ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:

PROCES. INTERESSADO
48830/14 GABRIELLA TRIPODI XAVIER
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SEÇÃO DE AÇÕES DE MEIO AMBIENTE

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO

2078/05 ASSOCIAÇÃO LUSO BRASILEIRA DE BAURU/SEDE DE CAMPO
41208/13 AUTO POSTO ABELHINHA LTDA
62620/13 FLAVIA MONIQUE ROSA
52257/13 MARIA DE LOURDES CELESTINO
51426/13 TEREZA GOMES MACHADO
12398/14 SIMÃO VEICULOS LTDA

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N° DIAS N°/SÉRIE
46160/14 BROOKCHILDE JAQUELINE SIMÕES 180 15993/E-1

28707/14 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS 
EUCALIPTOS 30 20247/E-1

38595/13 SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA - ME 180 15947/E-1

34785/14 BUENO & VERSIGNASI – DOCERIA 
LTDA - EPP 60 20256/E-1

1854/14 SEBASTIÃO BENEDITO BORTOLATTO 60 15931/E-1

31275/14 BANDEIRANTES ESPORTE CLUBE E 
FORTALEZA ATLÉTICO CLUBE 90 18995/E-1

12389/14 PEDRO GONÇALVES CARDOSO – 
CENTRO DE MOTOS 120 20217/E-1

36049/14 REALCE FESTAS LTDA - ME 120 038291/C-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE TERMO DE INTIMAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE

37882/14 COOPERATIVA COOTRAMAT RECICLÁVEIS DE 
BAURU 3134/C-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
64337/14 CARLOS ALBERTO MELO 16007/E-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
24592/14 CAMARGO & OSHIMA HOTEL LTDA – ME 20212/E-1

ALTERAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA PARA AUTO DE 
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
41208/13 AUTO POSTO ABELHINHA LTDA 19302/E-1
62620/13 FLAVIA MONIQUE ROSA 15978/E-1
52257/13 MARIA DE LOURDES CELESTINO 13198/E-1
51426/13 TEREZA GOMES MACHADO 13193/E-1
12398/14 SIMÃO VEICULOS LTDA 20235/E-1

ERRATA:
PUBLICADO EM D.O.M. EM 18/11/2014
ONDE SE LÊ:
ALTERAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA PARA AUTO DE 
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
45736/14 JAD ZOGHEIB & CIA LTDA – LOJA CASTELO 038495/C-1

LEIA-SE:
ALTERAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA PARA AUTO DE 
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
45736/14 JAD ZOGHEIB & CIA LTDA – LOJA CASTELO 20219/E-1

ONDE SE LÊ:
ALTERAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA PARA AUTO DE 
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
36063/14 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ – CPFL 038289/C-1

LEIA-SE:
ALTERAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA PARA AUTO DE 
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
36063/14 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ – CPFL 20221/E-1

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 7.147/13 - PROCESSO Nº 58.647/14 ap. nº 
49.292/10 – (Capa) - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: EMPRESA RIO 
OBRAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - OBJETO: As partes resolvem 
alterar a Cláusula Primeira, item 1.2. do contrato, para acrescer mais 02 (dois) meses ao prazo de vigência, 
passando a ter a  seguinte redação: “1.2.  O presente Contrato será vigente pelo prazo de 23 (vinte e três) 
meses.” As partes resolvem, ainda, alterar a Cláusula Segunda, item 2.1. do contrato, para acrescer mais 180 
(cento e oitenta ) dias ao prazo de execução dos serviços, passando a ter a seguinte redação: “2.1. O prazo 
para início da execução dos serviços será de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da expedição da 
ordem de serviço e o de conclusão é de até 540 (quinhentos e quarenta) dias.” - ASSINATURA: 04/11/14, 
conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

EXTRATOS 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 7.146/13 - PROCESSO Nº 58.331/14 – AP. Nº 
48.301/11 (CAPA) - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: EMPRESA RIO 
OBRAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - OBJETO: As partes resolvem 
alterar Cláusula Primeira, item 1.2. do Contrato, para acrescer mais 04 (quatro) meses ao prazo de vigência, 
passado a ter a seguinte redação: “1.2. O presente Contrato será vigente pelo prazo de 20 (vinte) meses.” 
As partes resolvem, ainda, alterar a Cláusula Segunda, item 2.1. do contrato para acrescer mais 90 (noventa 
) dias ao prazo de execução dos serviços, passando a ter a seguinte redação: “2.1. O prazo para início da 
execução dos serviços será de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da expedição da ordem de serviço 
e o de conclusão é de até 450 (quatrocentos e cinquenta) dias.”- ASSINATURA: 04/11/14, conforme art. 
61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

Seção III
Editais

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - Edital Nº 506/13 
- Processo Nº 42.469/11 – Modalidade: Concorrência Pública Nº 010/13 - Regime de Empreitada por 
Preço Global – Tipo: Menor Preço Global – Objeto: Construção do prédio da EMEII “FNDE Pró-
infância - N. Hab. Edson Francisco da Silva (Bauru XVI)”, sito a R. Dr. Arnaldo Miráglia, qtº 06, s/nº, 
lado impar, Setor 4, Quadra 1.949, N. Hab. Edson Francisco da Silva (Bauru XVI), com o fornecimento 
de materiais, mão de obra, equipamentos e tudo o mais que se fizer bom e necessário para a execução dos 
serviços. Interessada: Secretaria da Educação. Notificamos aos interessados que o objeto foi devidamente 
adjudicado pelo Sr. Prefeito Municipal, em 24/11/2014, à licitante ASTOLFI CONSTRUTORA LTDA 
no valor global de R$ 1.340.395,50(um milhão, trezentos e quarenta mil, trezentos e noventa e cinco reais e 
cinqüenta centavos). Bauru 26/11/2014. Ana Paula Marques – Diretora da Divisão de Compras e Licitações 
– SME.

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - Processo nº 62.350/2014 – 
Modalidade: Inexigibilidade com fulcro no inciso I, do art. 25 e caput, conforme exigido no art. 26 da Lei 
Federal nº 8.666/93 - Interessada: Secretaria de Administração - Objeto: Contratação de Link Internet 
Virtua Individual - PROPONENTE: FABIO SAKASHITA & CIA PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA - 
ME- valor total R$ 1.880,00 - Ratificação: 17/11/2014, pelo Prefeito Municipal. 
Bauru, 26/11/2014 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 494/14 - Processo n.º 
46.658/2014 - Modalidade: Pregão Presencial n.º 191/14 – TIPO Menor Preço por Lote - Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO EM PISCINA DE TREINAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS – Interessada: 
Corpo de Bombeiros. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a 
classificação havidos foram devidamente Adjudicado em 19/11/2014 e Homologado em 20/11/2014 pelo 
Prefeito Municipal a empresa:
C.A DA SILVA PISCINAS – ME 
LOTE 1 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO EM PISCINA DE TREINAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS
ITEM ESPECIFICAÇÕES VALOR TOTAL

01

Manutenção de piscina com 25x6m, com profundidade de 2m e 6m (Volume 
de 450m³) por um período de 01 (um) ano, 02 (duas) vezes por semana, sendo 
uma com utilização de equipamentos de mergulho, aplicação de produtos 
(cloro granulado de 100% clarificante e algicida) para tratamento de água 
e controle da qualidade, incluindo assistência técnica dos equipamentos, 
análise periódica de alcalinidade total, PH, cloro residual e dureza cálcica no 
Posto de Bombeiros Base 01 – Vila Falcão – Bauru-SP.

R$ 25.000,00

Bauru, 26/11/2014 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

AVISO DE ERRATA - Edital nº 460/14 – Processo nº 30.899/14 – Modalidade: Pregão Presencial 
177/14 – Tipo Menor Preço Por Lote - Objeto: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE 
LIMPEZA, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, SENDO: AMACIANTES DE ROUPAS, 
SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ, SABONETES, HASTES FLEXÍVEIS, PAPEL HIGIÊNICO E 
PAPEL TOALHA – Interessados: Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito, Corpo de Bombeiros, 
DAE, FUNPREV e EMDURB. 
ONDE SE LÊ:
No Anexo VIII - Lote 5, item 1 -  5820 Pacotes de Papel toalha interfolhado, c/ 02 dobras e item 2 – 16856 
Pacotes de Papel toalha interfolhado, c/ 03 dobras e  onde consta prazo de garantia, conforme item 5.1.1 
do edital. 
LEIA - SE:
No Anexo VIII - Lote 5, Item 1 -  14.790 Pacotes de Papel toalha interfolhado, c/ 02 dobras e item 2 – 
42935 Pacotes de Papel toalha interfolhado, c/ 03 dobras, quantidades em conformidade com o Anexo I e 
prazo de garantia, conforme item 5.14 do edital.
Fica mantida a data de abertura para o dia 04/12/14 às 8h30min na sala de reunião da Secretaria da 
Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy - CEP. 17.014-900 
– Bauru/SP
Bauru, 26/11/2014 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 433/14 - Processo n.º 30.827/14 
– Modalidade: Convite nº 035/14 – Regime de Empreitada Por Preço Global - Tipo Menor Preço 
Global - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 
UM POÇO TUBULAR PROFUNDO COM 90 METROS DE PROFUNDIDADE, com o fornecimento 
de materiais, mão de obra, equipamentos e tudo o mais que se fizer bom e necessário para a execução dos 
serviços – Interessado: Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Para ser admitida ao presente Convite, 
deverá o interessado entregar na Secretaria da Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça das 
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Cerejeiras, 1-59, 2º andar, Vila Noemy - CEP. 17014-500, até o horário da sessão, que será às 15h do 
dia 10/12/14, os envelopes a que se refere o item VII do Edital. Informações e o edital poderão ser obtidos 
até o dia 09/12/14 no endereço acima ou pelo site www.bauru.sp.gov.br, a partir da primeira publicação 
do presente. 
Bauru, 26/11/2014 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 528/14 – Processo n.º 50.402/14 – 
Modalidade: Pregão Presencial nº 206/14 – TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE – PELO SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS - Objeto: AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL 
DE 16.500 (DEZESSEIS MIL E QUINHENTOS) GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL 
NATURAL – Interessada: Secretaria Municipal da Administração. Data do Recebimento dos envelopes 
e sessão do pregão 12/12/2014 às 08:30h na sala de reunião da Secretaria Municipal da Administração/
Divisão de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy - CEP. 17.014-900 – Bauru/SP. 
Informações na Secretaria Municipal da Administração/Divisão de Licitações, no horário das 08h00min às 
12h00min e das 14h00min às 18h00min e fones (14) 3235-1357 ou (14) 3235-1437. O edital de licitação 
poderá ser retirado junto à Divisão de Licitações ou pelo site www.bauru.sp.gov.br, a partir da primeira 
publicação do presente.
Bauru, 26/11/2014 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 470/14 – Processo n.º 35.202/2014 
– Modalidade: Pregão Eletrônico nº 189/14 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE - Objeto: 
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL - Interessada: 
Secretaria do Meio Ambiente.  Data do Recebimento das propostas: 10/12/14 até às 8h15. Abertura da 
Sessão: 10/12/14 às 8h15. INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 10/12/14 às 10h30. Informações e edital 
na Secretaria da Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º 
andar, sala 02 - CEP. 17.014-500 – Bauru/SP, no horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 
18h00min e fones (14) 3235-1287 ou (14) 3235-1357 através de download gratuito no site www.bauru.
sp.gov.br, ou através do site www.licitacoes-e.com.br - onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, 
com os licitantes devidamente credenciados. 
Bauru, 26/11/2014 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - Processo nº 53.460/2014 – 
Modalidade: Inexigibilidade com fulcro no inciso III, do art. 25 e caput, conforme exigido no art. 26 da 
Lei Federal nº 8.666/93 - Interessada: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - Objeto: Pagamento da 
Taxa de Organização da Liga Sul Americana de Basquetebol - PROPONENTE: LIGA NACIONAL DE 
BASQUETE - valor total R$ 200.000,00 - Ratificação: 24/11/2014, pelo Prefeito Municipal. 
Bauru, 26/11/2014 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
A Fundação Estatal Regional de Saúde - Região de Bauru, reedita e torna público, a quem possa interessar 
o Chamamento Público, objetivando CONVIDAR profissionais médicos interessados em atuar como 
MÉDICO SOCORRISTA – EM REGIME DE PLANTÃO, mediante a celebração de contrato na modalidade 
de EMPRESA INDIVIDUAL, EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA 
– EIRELI OU SOCIEDADE EMPRESARIAL POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE 
LIMITADA (LTDA), devendo os profissionais interessados serem os sócios quotistas das mencionadas 
empresas, para atendimento na rede de urgência e emergência – Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 
Bela Vista – Bauru/SP.

MÉDICO 
SOCORRISTA HORARIOS *VALOR $ DIAS

Plantão Diurno 07:00 horas as 19:00 horas R$ 1.500,00 Segunda a Domingo
Plantão Noturno 19:00 horas as 07:00 horas R$ 1.500,00 Segunda a Domingo

* O Valor do pagamento é de aproximadamente R$ 1.500,00 por plantão de 12 horas, devendo ser fixado 
por resolução da Fundação Estatal Regional de Saúde - Região de Bauru.
Os interessados deverão encaminhar via correio aos cuidados do Presidente do Conselho Curador, Dr. 
José Fernando Casquel Monti até as 17 horas do dia 12 de dezembro de 2014, envelope contendo os 
documentos relacionados no edital que poderá ser solicitado através do email fundacao.saude@bauru.
sp.gov.br ou  pelo site www.bauru.sp.gov.br/secretarias/sec_saude/fundacao.aspx 
Maiores informações poderão ser obtidas na Rua José Aiello nº 3-30, fone (14) 3104-1463 com Sra. Sarita.
Bauru, 26 de novembro 2014.
Dr. José Fernando Casquel Monti - Presidente do Conselho Curador

Ata de Registro de Preços nº 183/2014 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 164/2014 - Processo nº 
43.421/2014 – Objeto: aquisição estimada anual de diversos tipos de carne - Proponentes num total de 
7 empresas interessadas. CONTRATANTE: Município de Bauru – Prazo de Validade: 01 (um) ano – 
Assinatura em 21/11/2014 - Contratada:
J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI
Bauru, 26/11/2014 -compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações- S.M.S.

Ata de Registro de Preços nº 178/2014 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 158/2014 - Processo nº 
42.456/2014 – Objeto: Aquisição estimada anual de: 30 (trinta) aparelhos condicionador de ar e mão de 
obra para instalação - Proponentes num total de 20 empresas interessadas. CONTRATANTE: Município 
de Bauru – Prazo de Validade: 01 (um) ano – Assinatura em 21/11/2014 - Contratadas:
ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO PRADO
Bauru, 26/11/2014 -compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

Ata de Registro de Preços nº 230/2014 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 192/2014 - Processo nº 
55.535/2014 – Objeto: aquisição estimada anual de 05 (cinco) unidades de câmara para conservação de 
vacina e 05 (cinco) unidades de refrigerador horizontal para armazenamento de imunológicos - Proponentes 
num total de 12 empresas interessadas. CONTRATANTE: Município de Bauru – Prazo de Validade: 01 
(um) ano – Assinatura em 13/11/2014 - Contratada:
INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA 
Bauru, 26/11/2014 -compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações- S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 48.983/2014 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 177/2014 – Sistema de Registro 
de Preço n° 213/2014 – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição 
estimada anual de sacos plásticos p/ lixo e sacos de papel. Aberto no dia: 13/10/2014 às 8hs. Notificamos 
aos interessados no Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e a classificação havidos, foram 
adjudicados pelo pregoeiro em 24/11/2014 e devidamente Homologado pelo Sr. Secretário Municipal de 
Saúde de Bauru em 24/11/2014, às empresas abaixo:
S.Y. YUHARA - ME
Item 1 - saco plastico branco leitoso med. 39x58cm cap. 15 lt. - peça - Valor Unitário: 0,10 - Marca: Araken
Item 2 - saco plastico branco leitoso med. 63x80cm cap. 50 lt. - peça - Valor Unitário: 0,21 - Marca: Araken
Item 3 - saco plastico branco leitoso med. 92 x 90cm capac. 90 l-pc. - unid - Valor Unitário: 0,41 - Marca: 
Araken
R S RICARDO - ME
Item 1 - saco plastico p/ lixo preto 39x58 cm - cap. 15 litros -  peça - Valor Unitário: 0,07 -Marca: Qualiplax
Item 2 - saco plastico p/ lixo preto 63x80 cm - cap. 50 litros -  peça - Valor Unitário: 0,13 - Marca: Qualiplax
Item 3 - saco plastico p/lixo preto 75x105cm gram. 0,19-cap.100 lt- peça - Valor Unitário: 0,24 - Marca: 
Qualiplax
Bauru, 26/11/2014 - compras _saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de 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

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.

A COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU – COHAB BAURU, torna público o contrato 
firmado com MARCELO FRANCISCO DA SILVA e MARIA ELISA DOS SANTOS dando permissão de 
uso em relação aos terrenos correspondentes aos lotes 15 e 16 da quadra 86 do Núcleo Hab. Mary Dota 
(cadastro municipal – setor 04, quadra 2087, lotes 15 e 16), pelo prazo de 01 (um) ano, de forma não 
onerosa, obrigando-se o permissionário a conserva-los e cumprir as normas de saúde e meio ambiente. 
Processo nº 2254/2014, assinatura em 30/10/2014.

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
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CONCURSO PÚBLICO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CONVOCAÇÃO
Solicitamos o comparecimento do candidato:
Elton Rafael Alves de Oliveira, RG nº 47140651X-SSP-SP, 28º classificado, 
no Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, no 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 6383/2011-DAE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do dia 27/11/2014, data da 
publicação no Diário Oficial de Bauru, ou seja nos dias 27 e 28 de novembro, 01, 02 e 03 de dezembro 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:

•	 Documento de identidade, comprovando ser o candidato maior de 18 anos, brasileiro ou 
naturalizado; (original e 01 cópia)

•	 Cadastro de Pessoa Física (CPF);(original e 01 cópia)
•	 Cartão do PIS ou PASEP;(original e 01 cópia)
•	 Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição; (original e 01 cópia)
•	 Certificado de reservista, se do sexo masculino; (original e 01 cópia)
•	 Comprovante de conclusão do Ensino Médio completo, 3º colegial concluído (original e 01 

cópia)
•	 Certidão de Casamento, (original e 01 cópia)
•	 Certidão de Nascimento para filhos menores de 21 anos; (original e 01 cópia)
•	 Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos; (original e 01 cópia)
•	 02 fotos 3x4 recentes e iguais.
•	 Certidão do Cartório Distribuidor Criminal, expedido pelo Cartório Distribuidor no Fórum 

(Jardim Bela Vista) 
•	 Atestado de Antecedentes Criminais, expedido pela Secretária de Segurança Pública,
•	 Declaração da ficha funcional, se servidor ou ex-servidor público municipal; (expedida pela 

Prefeitura Municipal)
•	 Carteira de Trabalho e Previdência Social
Bauru, 24 de novembro de 2014.

CONCURSO PÚBLICO
TÉCNICO EM OPERAÇÕES E SUPORTE DE COMPUTADORES

CONVOCAÇÃO
Solicitamos o comparecimento dos candidatos:
Anderson Marcelo de Oliveira, RG nº 256361575 -SSP-SP, 1º classificado
Thiago da Silva Pinto, RG nº 338938898-SSP-SP, 2º classificado
no Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, no 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 2814/2014-DAE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do dia 27/11/2014, data da 
publicação no Diário Oficial de Bauru, ou seja nos dias 27, 28 de novembro, 01, 02, e 03 de dezembro de 
2014. O não comparecimento no prazo estipulado, será considerado como desistência da vaga referente ao 
cargo de Técnico em Operações e Suporte de Computadores.
Solicitamos também a apresentação dos documentos abaixo relacionados:

•	 Documento de identidade, comprovando ser o candidato maior de 18 anos, brasileiro ou 
naturalizado; (original e 01 cópia)

•	 Cadastro de Pessoa Física (CPF);(original e 01 cópia)
•	 Cartão do PIS ou PASEP;(original e 01 cópia)
•	 Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição; (original e 01 cópia)
•	 Certificado de reservista, se do sexo masculino; (original e 01 cópia)
•	 Comprovante de conclusão do Ensino Médio completo, (original e 01 cópia)
•	 Comprovante de Curso Técnico Profissionalizante em área afim(original e 01 cópía)
•	 Certidão de Casamento, (original e 01 cópia)
•	 Certidão de Nascimento para filhos menores de 21 anos; (original e 01 cópia)
•	 Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos; (original e 01 cópia)
•	 02 fotos 3x4 recentes e iguais.
•	 Certidão do Cartório Distribuidor Criminal, expedido pelo Cartório Distribuidor no Fórum 

(Jardim Bela Vista) 
•	 Atestado de Antecedentes Criminais, expedido pela Secretária de Segurança Pública,
•	 Declaração da ficha funcional, se servidor ou ex-servidor público municipal; (expedida pela 

Prefeitura Municipal)
•	 Carteira de Trabalho e Previdência Social
Bauru, 24 de novembro de 2014.

CONCURSO PÚBLICO
SOLDADOR

CONVOCAÇÃO
Solicitamos o comparecimento do candidato:
Wagner Freneda, RG 20064969 , 1º classificado,
no Departamento de Água e Esgoto de Bauru DAE, no 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 12748/2012-DAE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do dia 27/11/2014, data da 
publicação no Diário Oficial de Bauru, ou seja, nos dias 27 e 28 de novembro, 01, 02 e 03 de dezembro 
de 2014. O não comparecimento no prazo estipulado, será considerado como desistência da vaga referente 
ao cargo de Soldador.
Solicitamos também a apresentação dos documentos abaixo relacionados:

•	 Documento de identidade, comprovando ser o candidato maior de 18 anos, brasileiro ou 
naturalizado; (original e 01 cópia)

•	 Cadastro de Pessoa Física (CPF);(original e 01 cópia)
•	 Cartão do PIS ou PASEP;(original e 01 cópia)
•	 Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição; (original e 01 cópia)
•	 Certificado de reservista, se do sexo masculino; (original e 01 cópia)
•	 Comprovante de conclusão do Ensino Fundamental Completo; (original e 01 cópia)

•	 Certificado de formação específica de nível técnico ou curso específico de qualificação na área 
com carga horária mínima de 100 (cem) horas.;(original e 01cópia)

•	 Certidão de Casamento, (original e 01 cópia)
•	 Certidão de Nascimento para filhos menores de 21 anos; (original e 01 cópia)
•	 Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos; (original e 01 cópia)
•	 02 fotos 3x4 recentes e iguais.
•	 Certidão do Cartório Distribuidor Criminal, expedido pelo Cartório Distribuidor do Fórum 

(Jardim Bela Vista) 
•	 Atestado de Antecedentes Criminais, expedido pela Secretaria de Segurança Pública;
•	 Declaração da ficha funcional, se servidor ou ex-servidor público municipal; (expedida pela 

Prefeitura Municipal)
•	 Carteira de Trabalho e Previdência Social
•	 Bauru, 24 de novembro de 2014.

CONCURSO PÚBLICO
AGENTE OPERACIONAL DE SERVIÇOS GERAIS

CONVOCAÇÃO
Solicitamos o comparecimento dos candidatos:
Agnaldo Ferreira, RG 226472590, 26º classificado,
Nilson Guim, RG 21172498, 27º classificado,
no Departamento de Água e Esgoto de Bauru DAE, no 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 741/2012-DAE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do dia 27/11/2014, data da 
publicação no Diário Oficial de Bauru, ou seja, nos dias 27 e 28 de novembro, 01, 02 e 03 de dezembro 
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:

•	 Documento de identidade, comprovando ser o candidato maior de 18 anos, brasileiro ou 
naturalizado; (original e 01 cópia)

•	 Cadastro de Pessoa Física (CPF);(original e 01 cópia)
•	 Cartão do PIS ou PASEP;(original e 01 cópia)
•	 Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição; (original e 01 cópia)
•	 Certificado de reservista, se do sexo masculino; (original e 01 cópia)
•	 Comprovante de conclusão do Ensino Fundamental Completo; (original e 01 cópia)
•	 Comprovação de no mínimo 06 (seis) meses de experiência na função; (original e 01cópia)
•	 Certidão de Casamento, (original e 01 cópia)
•	 Certidão de Nascimento para filhos menores de 21 anos; (original e 01 cópia)
•	 Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos; (original e 01 cópia)
•	 02 fotos 3x4 recentes e iguais.
•	 Certidão do Cartório Distribuidor Criminal, expedido pelo Cartório Distribuidor do Fórum 

(Jardim Bela Vista) 
•	 Atestado de Antecedentes Criminais, expedido pela Secretaria de Segurança Pública;
•	 Declaração da ficha funcional, se servidor ou ex-servidor público municipal; (expedida pela 

Prefeitura Municipal)
•	 Carteira de Trabalho e Previdência Social
•	 Bauru, 24 de novembro de 2014.

CONCURSO PÚBLICO
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO

CONVOCAÇÃO
Solicitamos o comparecimento dos candidatos:
Junior Aparecido Pereira, RG 12.462.235.5, 3º classificado,
Jurandir Ribeiro Targino, RG 22011554-SSP-SP, 4º classificado,
No Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, no 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 6108/2013-DAE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do dia 27/11/2014, data da 
publicação no Diário Oficial de Bauru, ou seja nos dias 27, 28 de novembro, 01, 02 e 03 de dezembro de 
2014. O não comparecimento no prazo estipulado, será considerado como desistência da vaga referente ao 
cargo de Eletricista de Manutenção e Instalação.
Solicitamos também a apresentação dos documentos abaixo relacionados:

•	 Documento de identidade, comprovando ser o candidato maior de 18 anos, brasileiro ou 
naturalizado; (original e 01 cópia)

•	 Cadastro de Pessoa Física (CPF);(original e 01 cópia)
•	 Cartão do PIS ou PASEP;(original e 01 cópia)
•	 Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição; (original e 01 cópia)
•	 Certificado de reservista, se do sexo masculino; (original e 01 cópia)
•	 Comprovante de conclusão do Ensino Médio Completo, (original e 01 cópia)
•	 Comprovante de formação específica de nível técnico ou curso específico de qualificação na 

área com carga horária mínima de 100 (cem) horas. (origina e 01 cópia)
•	 Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” ou superior definitiva e válida com 

autorização para exercer atividade remunerada. (original e 01 cópia)
•	 Certidão de Casamento, (original e 01 cópia)
•	 Certidão de Nascimento para filhos menores de 21 anos; (original e 01 cópia)
•	 Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos; (original e 01 cópia)
•	 02 fotos 3x4 recentes e iguais.
•	 Certidão do Cartório Distribuidor Criminal, expedido pelo Cartório Distribuidor no Fórum 

(Jardim Bela Vista) 
•	 Atestado de Antecedentes Criminais, expedido pela Secretária de Segurança Pública,
•	 Declaração da ficha funcional, se servidor ou ex-servidor público municipal; (expedida pela 

Prefeitura Municipal)
•	 Carteira de Trabalho e Previdência Social
Bauru, 24 de novembro de 2014.
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PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA:

Portaria nº 551/2014-DAE:
PRORROGANDO A CESSÃO do servidor Sr. LUIZ CARLOS AGUILHARI, portador do RG nº 
11.854.220-SSP-SP, Motorista, para prestar serviços junto ao Poder Judiciário do Estado de São Paulo, 
junto ao Fórum da Comarca de Bauru, sem prejuízo de seus vencimentos, durante o período de 01 de 
janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015.
Bauru, 12 de novembro de 2014

RECADASTRAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS PELO INSS QUE RECEBEM 
BENEFÍCIO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 
Com o intuito de realizarmos o Recadastramento/2014, convocamos os APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS PELO INSS relacionados abaixo para comparecerem no período de 17 de Novembro 
A 08 de Dezembro de 2014, na Seção de Promoção Social do Departamento de Água e Esgoto de Bauru 
- DAE, sito à Rua Padre João, nº 11-25, Bairro Centro, Bauru- SP, (CEP 17012-020), no horário das 
8h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h30, munidos dos seguintes documentos originais: 
1. RG; 
2. CPF;
3. Comprovante de Residência Atualizado.
INFORMAMOS QUE NÃO SERÁ ACEITO O RECADASTRAMENTO POR PROCURAÇÃO 
As pessoas que estiverem acamadas devem entrar em contato através do telefone: (14) 3235-6153, para 
agendar visita domiciliar. Os beneficiários residentes fora de Bauru deverão providenciar Declaração de Vida 
e Residência com firma reconhecida em cartório, enviando-o à Seção de Promoção Social do Departamento 
de Água e Esgoto de Bauru - DAE, no endereço acima citado. Salientamos que o não comparecimento ou 
envio da Declaração no prazo previsto acarretará a SUSPENSÃO automática do benefício. 

•	 ALEXANDRE SANCHES GALVEZ – PENSIONISTA;
•	 ALICE MORETO VENDRAMINI – PENSIONISTA;
•	 CARMEM BRAZ BASTAZINI – PENSIONISTA;
•	 FLORINDA COCATO – PENSIONISTA;
•	 JOSÉ CARLOS GONÇALVES – PENSIONISTA;
•	 JUVERCY FERNANDES PEREIRA – PENSIONISTA;
•	 MARIA HELENA SOARES LOPES BELA – PENSIONISTA;
•	 MARIA ISABEL ANTUNES DE OLIVEIRA – PENSIONISTA;
•	 MARIA ROSA FRANCO DA SILVA – PENSIONISTA;
•	 OSWALDO DE FREITAS – APOSENTADO;
•	 SILVIA TOLEDO – PENSIONISTA;
•	 VERA LUCIA DE ALMEIDA EMTGDIO – PENSIONISTA.

EDITAL Nº. 009/2014 - CONCURSO PÚBLICO 
AJUDANTE DE OBRAS

O Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, por determinação do Presidente de seu Conselho 
Administrativo, Giasone Albuquerque Candia, torna público, através deste Edital, a abertura de inscrição 
para o provimento dos cargos efetivos vagos e os que vierem a ocorrer dentro do prazo de validade 
do concurso para o cargo de AJUDANTE DE OBRAS. O Concurso Público reger-se-á pelas normas 
estabelecidas a seguir:

CAPÍTULO I - DO CARGO, DAS VAGAS, DOS VENCIMENTOS, DA ESCOLARIDADE/PRÉ-
REQUISITOS E DA JORNADA DE TRABALHO:
1. Este concurso destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, que vierem a ocorrer ou forem 
criados dentro do prazo de validade previsto no Edital.
2. O cargo, número de vagas, vencimentos e jornada de trabalho são os estabelecidos a seguir:

•	 Cargo: AJUDANTE DE OBRAS;
•	 Número de Vagas: 01 (uma);
•	 Remuneração referente ao Nível 1 da Classe C do Grupo B, conforme Lei 6.366 de 17 de junho 

de 2013: R$ 1.275,25 (um mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), com 
base em abril de 2014;

•	 Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá 
dentro do horário estabelecido pelo D.A.E.

3. Requisitos: Ensino Fundamental Completo.
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no ANEXO I – Das Atribuições 
(descrição sumária do cargo).
5. A nomeação e o exercício do cargo serão regidos pelo regime Estatutário, estando o candidato empossado 
subordinado ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1574/71 e 
alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal 
nº 3373/1991 e alterações posteriores) e ao Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru 
(Lei Municipal nº 3781/1994 e alterações posteriores), à Lei municipal 6.366 de17 de junho de 2013 e 
demais legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 285,00 (duzentos e 
oitenta e cinco reais), com base em abril de 2014 e outros benefícios instituídos por lei.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES: 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014, 
EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site www.daebauru.sp.gov.br na área CONCURSOS 
PÚBLICOS NO DAE.  

1.1. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, condicional ou 
fora do prazo estabelecido.
1.2. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio 
de serviços públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibilizam acesso gratuito 
em dois postos na cidade de Bauru localizados na Rua Amazonas, nº. 1-41, Jd. Coralina e no 
Posto do Poupatempo (E-poupatempo), situado à Rua Inconfidência, esquina com a Av. Nações 
Unidas. Para utilizar o equipamento o candidato deve realizar um cadastro apresentando o RG. 
Os programas são gratuitos e permitidos a todo cidadão.

2. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 

Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento. 
3. Para se inscrever, o candidato deverá estar ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento 
das condições essenciais ao cargo abaixo descritas: 

a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da 
Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros; 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos; 
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
e) estar com o CPF regularizado; 
f) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, bem como os documentos 
comprobatórios dos requisitos constantes do item 3 do CAPÍTULO I deste edital (Diploma, 
Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Fundamental, emitido por estabelecimento 
de Ensino Oficial ou Particular, devidamente registrado no órgão competente) e demais 
documentos comprobatórios necessários à investidura do cargo conforme Capítulo X deste 
Edital.
g) não registrar antecedentes criminais; achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e 
políticos; 
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por 
avaliação médica/psicológica – pré-admissional;
i) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais 
nº. 3.781/94 (Artigo 14, Inciso XII) e nº. 5.805/09.
j) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em 
consequência de processo administrativo 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, instituída por órgãos da administração federal, estadual ou 
municipal.

4. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do boleto bancário referente à taxa de inscrição, no valor de R$ 30,00 (trinta 
reais), devendo efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária da Caixa 
Econômica Federal (CEF) ou lotéricas.

4.1. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos 
Correios, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, DOC-eletrônico, ordem de pagamento ou 
depósito comum em conta corrente, agendamento, condicional ou fora do período de inscrição 
(das 10 horas do dia 27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014) ou por qualquer outro meio que 
não os especificados neste Edital. 
4.2. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o 
cancelamento da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 
4.3. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário 
gerado no ato da inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições. Atenção para o 
horário bancário. 
4.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto 
referente à taxa. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: 
www.daebauru.sp.gov.br, na página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após 
o encerramento do período de inscrições. 
4.5. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de  
inscrição – via internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, 
bem como outros fatores que impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato.
4.6. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, 
nem isenção total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo 
alegado, exceto no caso previsto no Capitulo III.

5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.
6. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição. 

6.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça todas as 
condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados 
todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja constatado posteriormente. 

7. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo ao 
DAE o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos ou que prestar 
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
8. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3 deste 
Capítulo II.
9. As informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site: www.daebauru.
sp.gov.br. 
10. Para inscrever-se, o candidato deverá: 

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
e) transmitir os dados da inscrição; 

 f) imprimir o boleto bancário; 
 g) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até a data-

limite para encerramento das inscrições (08/12/2014) - Atenção para o horário bancário.

CAPÍTULO III - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. Nos casos amparados pela Lei Municipal nº. 4.385/99, alterada pela Lei nº. 5.340 de 16 de março de 
2006, ficarão isentos do recolhimento da taxa de inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO 
DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. O candidato que se enquadrar neste Capítulo, para inscrever-se deverá:

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014); 

 b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
 c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;
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d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 
 e) transmitir os dados da inscrição; 
 f) imprimir o boleto bancário; 

g) Anexar ao boleto bancário/comprovante de inscrição, cópia do documento que comprove 
DOAÇÃO DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou privados do 
Município de Bauru, acompanhado do documento original para conferência, dirigindo-se ao 
Departamento de Água e Esgoto/Seção de Protocolo, sito à Rua: Padre João, 11-25, no horário 
das 9:00 às 17:00 horas, até a data-limite para encerramento das inscrições (08/12/2014).

CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:
1. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar durante 
o período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 
11-25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento 
conforme modelo previsto no ANEXO IV deste edital, detalhando as condições especiais de que 
necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, sala de fácil acesso, ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.

1.1. A solicitação da condição especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo 
Médico, onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.2. O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos 
itens 1 e 1.1., não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.
1.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade 
do solicitado.
1.4. O candidato portador de necessidades especiais deverá, ainda, observar o Capítulo V – Da 
Participação de candidato portador de necessidades especiais.

CAPÍTULO V – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS 
1. Candidatos portadores de necessidades especiais que pretendem fazer uso das prerrogativas que 
lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº. 7.853/89, no 
Decreto Federal nº. 3.298/99, na Lei Complementar Estadual nº. 683/92 e na Lei Municipal nº. 5.215/04 
regulamentada pelo decreto nº 12.585/14 é assegurado o direito de inscrição para o cargo em Concurso 
Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do 
Concurso, para o Cargo regulado pelo presente Edital.

2.1. As frações decorrentes do cálculo do percentual (5%) só serão arredondadas para o número 
inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 5 (cinco).

3. O candidato portador de necessidades especiais, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições 
do cargo, especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são 
compatíveis com a deficiência de que é portador.
4. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na 
Lei Municipal nº. 5.215/04.
5. O candidato portador de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº. 3.298/99, participará do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas.
6. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência de 
que é portador, observado o disposto no item 4 deste Capítulo.
7. O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento a ser 
cumprido, conforme descrito no item 8 deste Capítulo.
8. O candidato portador de deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via 
internet nos termos indicados no Capítulo II, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o 
período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-
25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, para o Serviço de 
Recursos Humanos do Departamento de Água e Esgoto de Bauru:

8.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que 
está concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO V, e também;
8.2. Laudo médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) 
meses antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o 
grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência que lhe acomete, 
inclusive, para assegurar previsão de adaptação de sua prova, informando ainda o nome do 
candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, conforme modelo do ANEXO 
VI.

8.2.1. O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente 
que a deficiência se enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº. 
3.298/99 e alterações posteriores.

8.3. O candidato que não atender ao estabelecido no item 8 e subitens 8.1, 8.2 e 8.2.1, durante 
o período de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de 
deficiência, seja qual for o motivo alegado.

9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
12. Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados pelo DAE para 
perícia médica, com a finalidade de avaliação a ser realizada pelos médicos oficiais do Município de Bauru, 
para verificar se a deficiência declarada no ato da inscrição se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto 
Federal nº. 3.298/99 e suas alterações e da Súmula 377 do STJ, assim como se há compatibilidade ou não 
da deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:

12.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.
12.2. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato com deficiência à avaliação tratada no item 12.
12.3. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível 
com as atribuições do cargo.
12.4. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que não tiver 
configurada a deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, passando a figurar 
somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação necessária para tanto.
12.5. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que, por ocasião da 
perícia médica, não apresentar a documentação original comprobatória da condição, estabelecida 
no item 8 deste Capítulo, passando a figurar somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação 
necessária para tanto.

13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido 
ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, e/ou de aposentadoria por invalidez.
17. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) 
dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.
sp.gov.br.

CAPÍTULO VI - DAS PROVAS, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO.
1. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será composto por Prova Objetiva e Prova Prática, 
nos termos abaixo descritos:

1.1. 1ª ETAPA – PROVA OBJETIVA: será constituída por 40 (quarenta) questões de múltipla 
escolha, distribuídas pelos seguintes componentes:
a) Língua Portuguesa: 10 (dez) questões;
b) Matemática: 10 (dez) questões;
c) Conhecimentos Específicos: 20 (vinte) questões;

1.1.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o 
grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo 
público. Essa prova terá duração de 03 (três) horas e será composta de questões de 
múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma, de acordo com o conteúdo 
programático constante do ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
1.1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos, 
atribuindo-se 1,25 (um e vinte e cinco) pontos a cada questão correta.
1.1.3. Será considerado habilitado para participar da 2ª etapa do Concurso – Prova 
Prática o candidato que obtiver: mínimo de 50% (cinquenta por cento) de acertos na 
prova objetiva, não zerar em nenhum dos componentes da prova conforme item 
1.1 deste Capítulo (Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos) e 
estar entre os 30 (trinta) primeiros candidatos classificados (havendo empate na 
última colocação, todos os candidatos nestas condições serão habilitados).

1.1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.
1.2. 2ª ETAPA – PROVA PRÁTICA, de caráter eliminatório e classificatório, será baseada 
nas atribuições do cargo e destina-se a avaliar a experiência prévia do candidato, o grau de 
conhecimento, habilidades do candidato e sua adequabilidade à execução das tarefas, por meio 
de demonstração prática das atividades a serem desempenhadas no exercício do cargo. A prova 
prática será elaborada tendo em vista o conteúdo constante do ANEXO II – CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO. 

1.2.1. Serão convocados para realizar a Prova Prática, os 30 (trinta) primeiros 
candidatos habilitados na Prova Objetiva – 1ª. Etapa.

1.2.1.1. Havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas 
condições serão convocados.

1.2.2. A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos.
1.2.2.1. Na avaliação da Prova Prática será avaliado cada um de seus 
quesitos.
1.2.2.2. Ao quesito que não estiver completamente executado, será 
atribuída a pontuação de valor 0 (zero).
1.2.2.3. Ao quesito que for completamente executado, será atribuída a sua 
pontuação total.
1.2.2.4. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou 
superior a 25 (vinte) pontos. 

1.3. Os candidatos que não lograrem a classificação prevista no item 1.2.1 deste capítulo (não 
convocados para a prova prática) serão eliminados do Concurso Público.

CAPÍTULO VII - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
1. As provas serão realizadas na cidade de Bauru. 
2. O candidato somente poderá realizar as provas nas datas, horários e locais constantes do respectivo Edital 
de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização das provas.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido de: 

a) caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha; 
b) original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de validade, 
conforme o caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe 
que tenha força de documento de identificação, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
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(CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei 
Federal nº. 9.503/97, ou Passaporte.
c) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da prova o comprovante de 
inscrição.
4.1. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou 
quaisquer outros documentos não constantes deste Edital, inclusive, carteira funcional de ordem 
pública ou privada.
4.2. Somente será admitido à sala ou local de prova o candidato que apresentar os documentos 
discriminados neste item e desde que permita, com clareza, a sua identificação.
4.3. O candidato que não apresentar o documento conforme o item 4, deste Capítulo, não fará 
a prova, sendo considerado ausente e eliminado do Concurso Público. 

5. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 
para o seu início.

5.1. Não será admitida a circulação de candidatos ou acompanhantes no interior das dependências 
da instituição onde estarão sendo aplicadas as provas, no período de aplicação das mesmas. O 
trânsito de candidatos neste período restringe-se à saída do prédio, hidratação e execução de 
suas necessidades fisiológicas, sempre acompanhados por um fiscal.

6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos. 
7. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação constante 
no Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente datado e 
assinado, ao fiscal de sala. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a 
Sala de Coordenação no local em que estiver prestando a prova. 

8.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, 
com as consequências advindas de sua omissão.

9. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por 
qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova. 
10. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão somente nesse caso, a candidata 
deverá levar um acompanhante, maior de idade, devidamente comprovada, que ficará em local reservado 
para tal finalidade e será responsável pela guarda da criança. 

10.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal sem a 
presença do responsável pela criança. 
10.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata. 

11. Excetuada a situação prevista no item 10 deste Capítulo, não será permitida a permanência de qualquer 
acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, inclusive, a 
não participação do(a) candidato(a) no Concurso Público. 
12. Durante a realização da(s) prova(s), não será permitida qualquer espécie de consulta a códigos, 
livros, manuais, impressos, anotações ou outro tipo de pesquisa, utilização de material não fornecido pelo 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, calculadoras, celulares ou qualquer outro meio, bem como uso 
de boné, gorro, chapéu e óculos de sol.
13. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 

a) não comparecer à prova, ou qualquer das etapas, conforme convocação oficial (Diário Oficial 
do Município), seja qual for o motivo alegado; 
b) apresentar-se fora de local, data e horário estabelecidos no Edital de Convocação; 
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto no item 4 deste Capítulo; 
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um 
fiscal; 
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por 
escrito, bem como fazendo uso de material não permitido para a realização da prova ou de 
qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; 
f) lançar meios ilícitos para a realização da prova;
g) não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material de 
aplicação e de correção da prova;
h) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
i) durante o processo, não atender a uma das disposições estabelecidas neste Edital;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
k) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da 
aplicação da prova.
l) ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência.

DA PROVA OBJETIVA – 1ª ETAPA
14. A data de realização da Prova Objetiva, será oportunamente publicada no Diário Oficial do Município 
de Bauru a partir de 23 de dezembro de 2014.

14.1. A confirmação oficial da data, horário e informação sobre o local para a realização da prova 
deverá ser acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado 
no Diário Oficial do Município – DOM e no site www.daebauru.sp.gov.br, não podendo ser 
alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
14.2. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da 
relação divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.
sp.gov.br o candidato deverá protocolar, na sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, 
na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 11-25, o requerimento de 
inclusão anexando o comprovante de inscrição e de pagamento, onde ficará condicionado o 
deferimento à comissão examinadora deste concurso.

14.2.1. Ocorrendo o caso constante deste item, poderá o candidato participar 
do Concurso Público e realizar a prova se apresentar o respectivo comprovante 
de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital, devendo, para tanto, 
preencher, no dia da prova, formulário específico. 
14.2.2. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita 
à posterior verificação da regularidade da referida inscrição. 
14.2.3. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato 
será automaticamente cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de 
qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

14.3. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos 

sobre sua aplicação. 
14.4. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de 
transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação da prova.
14.5. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o 
Caderno de Questões. 

14.5.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, 
com caneta esferográfica azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos 
apropriados. 
14.5.2. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica azul ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha 
de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais de sala 
terão sua prova anulada.
14.5.3. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, 
é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao 
fiscal de sala, juntamente com o caderno de questões, sendo expressamente vedada a 
retirada do caderno de questões do local de prova.
14.5.4. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem 
questão não respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma 
delas esteja correta. 
14.5.5. Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho 
do candidato. 
14.5.6. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do 
candidato. 
14.5.7. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido 
tempo adicional para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à 
transcrição para a Folha de Respostas. 
14.5.8. Os (03) três últimos candidatos de cada sala, ao encerrarem suas provas 
objetiva e prática, não poderão se retirar até que o último candidato termine, ou 
que se esgote o tempo máximo da Prova, para acompanharem o procedimento de 
lacração do envelope com as provas.
14.5.9. O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado no site www.
daebauru.sp.gov.br, a partir do 2º dia útil subsequente ao da aplicação.

15. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva e Prova Prática constarão apenas os candidatos 
aprovados para o cargo para o qual se inscreveu.

DA PROVA PRÁTICA – 2ª ETAPA
16. A convocação para a Prova Prática será publicada oportunamente no DOM, no site www.daebauru.
sp.gov.br, e acontecerá em data, turma e local pré-estabelecido, sendo de responsabilidade do candidato o 
acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
17. O candidato deverá, ainda, observar atentamente o disposto nos itens 1 a 13 do Capítulo VII – DA 
PRESTAÇÃO DAS PROVAS, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

17.1. Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem autorização expressa 
do(s) responsável(is) pela aplicação. 
17.2. O candidato, ao terminar a prova, conforme o caso, entregará ao aplicador todo o seu 
material de exame. 

18. Para a prestação da prova prática, o candidato deverá observar atentamente os termos constantes do 
item 1.2. e subitens do Capítulo VI – Das Provas, do julgamento e habilitação.

CAPÍTULO VIII - DA PONTUAÇÃO FINAL, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 
1. A pontuação final do candidato será a somatória das notas obtidas nas Provas Objetiva e Prática.
2. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 

2.1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes 
critérios de desempate ao candidato: 
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e 
frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;

 b) que obtiver maior pontuação na Prova Prática;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;

 d) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa
 e) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática; 
 f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
3. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos 
aprovados) por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, que serão publicadas 
no Diário Oficial de Bauru.
4. A Lista de Classificação Final Especial conterá somente os candidatos portadores de deficiência 
considerados aptos para o exercício do cargo.
5. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência ou 
aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

CAPÍTULO IX - DOS RECURSOS 
1. O candidato poderá apresentar recurso quanto a cada fase do concurso no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir do dia seguinte da publicação do ato decorrido na imprensa oficial (Diário Oficial 
de Bauru).
2. O recurso deverá estar digitado, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet, 
telegrama ou outro meio que não o especificado neste Edital. 
3. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo constante 
no ANEXO III – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 
11-25.

3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos 
presentes na prova objetiva. 
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, 
eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/
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classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que 
não obtiver a nota mínima exigida para habilitação. 
3.3. A resposta ao recurso interposto será objeto de divulgação no Diário Oficial de Bauru.
3.4. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso 
Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 

4. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 1 deste Capítulo.
5. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto 
anteriormente.
6. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
 a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;

b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.

7. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1.988.

CAPÍTULO X - DO PROVIMENTO DO CARGO
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A convocação será feita através do Diário Oficial de Bauru que estabelecerá data, horário e local para a 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:

a) Não comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação;
b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru;
c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em termo de 
desistência).

 d) Não comprovar os requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A nomeação do candidato ficará condicionada à:

a) apresentação dos devidos documentos, observados os termos do item 2 do Capítulo XI – 
Das Disposições Finais;
b) possuir, na data da nomeação, todos os requisitos exigidos para o cargo, previstos na inscrição, 
bem como comprová-los através dos documentos exigidos pelo Departamento.
c) declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos, conforme 
previsto na Constituição Federal de 1988;

 d) outros documentos que o DAE julgar necessário;
e) Perícia Médica/Psicológica e avaliação física, de caráter eliminatório, para avaliação de sua 
saúde física e mental;

5. O não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de desistência 
implicará a exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos 
futuros.

CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer 
espécie de desconhecimento.
2. Quando da nomeação, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios constantes no item 3 
do Capítulo II – Das Inscrições.

2.1. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer 
tempo, em especial por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as 
suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal. 
2.2. O candidato que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no item 3 do 
Capítulo II – Das Inscrições, perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição do valor da 
Taxa de Inscrição.

3. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à 
nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse e 
as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas 
oferecidas no prazo de validade deste edital.  
4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados da data de sua homologação, 
podendo ser prorrogado, a critério da Administração, uma única vez e por igual período. 
5. Caberá ao Presidente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru-DAE a homologação deste Concurso 
Público. 
6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser 
publicado no Diário Oficial de Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br.  
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não 
serão objetos de avaliação da(s) prova(s) neste Concurso Público. 
8. Em caso de alteração de algum dado cadastral durante o prazo de validade deste Concurso, o candidato 
aprovado deverá requerer a atualização junto ao DAE.

8.1. O DAE não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de alteração 
de endereço e/ou telefones de contato e não atualizados durante o prazo de validade deste 
Concurso. 

9. O DAE não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação no Diário 
Oficial do Município de Bauru – DOM documento hábil para fins de comprovação da aprovação. 
10. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, serão 
publicados no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM e divulgados no site www.daebauru.sp.gov.
br, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
11. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade de 
declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame. 
12. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às 
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 502/2014.

Bauru, 04 de novembro de 2014.

Giasone Albuquerque Candia 
Presidente 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 (Descrição sumária)

AJUDANTE DE OBRAS: Carregar e descarregar materiais, preparar o canteiro de obras, limpando e 
compactando solos, bem como realizar limpeza de obras. Efetuar manutenção de primeiro nível quanto 
à limpeza de maquinário e ferramentas. Realizar escavações e também o preparo de concreto e outros 
materiais e realizar atividades correlatas sob orientação e supervisão do superior imediato.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA:

Língua Portuguesa: Leitura, compreensão, interpretação, gênero em textos diversos; Encontros vocálicos 
e consonantais; Divisão silábica; Sílaba tônica; Classes de palavras (artigo, substantivo, pronome, 
preposição, verbo, advérbio, adjetivo...) e suas flexões, classificações e emprego; Tipos de frases; Pontuação; 
Alfabeto; Novo acordo ortográfico, sinônimos e antônimos, acentuação gráfica, regência nominal e verbal, 
concordância nominal e verbal.

Matemática: Operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, 
irracionais e reais; Operações com frações; Frações decimais e números decimais; Razão e proporção; 
Regra de três; Porcentagem e juros simples; Operações com números inteiros; Problemas com equações do 
primeiro grau; Perímetro e área, Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
Conhecimentos Específicos: Conhecimentos básicos inerentes às atividades da função – Construção Civil; 
ferramentas; equipamentos e materiais básicos para a execução das atividades da função. Ética profissional.  
Segurança no trabalho e uso de EPI's.

PROVA PRÁTICA: Reconhecimento de ferramentas, peças e materiais; simulação de uma situação real da 
área de Construção Civil, condizente com os conhecimentos exigidos para o desenvolvimento das funções.

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
À Comissão de Concurso para o cargo de AJUDANTE DE OBRAS
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, residente à R./Av. _______________________
____________________________________, n.º __________, Bairro: _____________________, vem 
apresentar recurso referente: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________. 
 Embasamento: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO IV – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS

À Comissão de Concurso para o cargo de AJUDANTE DE OBRAS
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito condições especiais para fazer a prova, 
conforme o especificado abaixo:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO IV – DAS 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA, item 1, e subitens, do Edital 009/2014 - 
DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO V – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
INSCRIÇÃO DE CANDIDATO COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

À Comissão de Concurso para o cargo de AJUDANTE DE OBRAS
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito que minha inscrição seja efetivada como 
candidato portador de necessidades especiais de acordo com o Capítulo V do Edital 009/2014.
Descrição da Deficiência:
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_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo V - DA 
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, item 8, e 
subitens, do Edital 009/2014 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr. (a) _____________________________________________________, portador(a) 
do R.G. nº.__________________________ e do CPF nº.  _________________________, é pessoa com 
deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298 de 20/12/1999, com 
redação dada pelo artigo  70, do Decreto nº. 5296, de 02/12/2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental 
ou múltipla)__________________.
Descrição da Deficiência:_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Código CID-10:____________________.
A – Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
A1 – paraplegia
A2 – paraparesia
A3 – monoplegia
A4 – monoparesia
A5 – tetraplegia
A6 – tetraparesia
A7 – triplegia
A8 – triparesia
A9 – hemiplegia
A10 – hemiparesia
A11 – ostomia
A12 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral
A14 – nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B - Deficiência auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz.
C – Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
C1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C3 -  os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor 
que 60o.

C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
C5 – visão monocular (Súmula nº. 377, do STJ).
D – Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
D1 – comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 – utilização dos recursos da comunidade
D5 – saúde e segurança
D6 – habilidades acadêmicas
D7 – lazer
D8 – trabalho
E - Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
F – Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e data:_______________________________________________________________________
Nome do médico/CRM:______________________________________________________________
Endereço para contato:______________________________________________________________
Assinatura e carimbo:________________________________________________________________

EDITAL Nº. 010/2014 - CONCURSO PÚBLICO 
AGENTE DE HIDROMETRIA E MEDIÇÃO

O Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, por determinação do Presidente de seu Conselho 
Administrativo, Giasone Albuquerque Candia, torna público, através deste Edital, a abertura de inscrição 
para o provimento dos cargos efetivos vagos e os que vierem a ocorrer dentro do prazo de validade do 
concurso para o cargo de AGENTE DE HIDROMETRIA E MEDIÇÃO. O Concurso Público reger-se-á 
pelas normas estabelecidas a seguir:

CAPÍTULO I - DO CARGO, DAS VAGAS, DOS VENCIMENTOS, DA ESCOLARIDADE/PRÉ-
REQUISITOS E DA JORNADA DE TRABALHO:
1. Este concurso destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, que vierem a ocorrer ou forem 
criados dentro do prazo de validade previsto no Edital.
2. O cargo, número de vagas, vencimentos e jornada de trabalho são os estabelecidos a seguir:

•	 Cargo: AGENTE DE HIDROMETRIA E MEDIÇÃO;
•	 Número de Vagas: 01 (uma);
•	 Remuneração referente ao Nível 1 da Classe C do Grupo C, conforme Lei 6.366 de 17 de junho 

de 2013: R$ 1.362,27 (um mil, trezentos e sessenta e dois reais e vinte e sete centavos), com 
base em abril de 2014;

•	 Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá 
dentro do horário estabelecido pelo D.A.E.

3. Requisitos: Ensino Médio Completo;
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no ANEXO I – Das Atribuições 
(descrição sumária do cargo).
5. A nomeação e o exercício do cargo serão regidos pelo regime Estatutário, estando o candidato empossado 
subordinado ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1574/71 e 
alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal 
nº 3373/1991 e alterações posteriores) e ao Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru 
(Lei Municipal nº 3781/1994 e alterações posteriores), à Lei municipal 6.366 de17 de junho de 2013 e 
demais legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 285,00 (duzentos e 
oitenta e cinco reais), com base em abril de 2014 e outros benefícios instituídos por lei.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES: 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014, 
EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site www.daebauru.sp.gov.br na área CONCURSOS 
PÚBLICOS NO DAE.  

1.1. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, condicional ou 
fora do prazo estabelecido.
1.2. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio 
de serviços públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibilizam acesso gratuito 
em dois postos na cidade de Bauru localizados na Rua Amazonas, nº. 1-41, Jd. Coralina e no 
Posto do Poupatempo (E-poupatempo), situado à Rua Inconfidência, esquina com a Av. Nações 
Unidas. Para utilizar o equipamento o candidato deve realizar um cadastro apresentando o RG. 
Os programas são gratuitos e permitidos a todo cidadão.

2. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento. 
3. Para se inscrever, o candidato deverá estar ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento 
das condições essenciais ao cargo abaixo descritas: 

a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da 
Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros; 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos; 
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
e) estar com o CPF regularizado; 
f) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, bem como os documentos 
comprobatórios dos requisitos constantes do item 3 do CAPÍTULO I deste edital (Diploma, 
Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio, emitido por estabelecimento de 
Ensino Oficial ou Particular, devidamente registrado no órgão competente) e demais documentos 
comprobatórios necessários à investidura do cargo conforme Capítulo X deste Edital.
g) não registrar antecedentes criminais; achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e 
políticos; 
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por 
avaliação médica/psicológica – pré-admissional;
i) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais 
nº. 3.781/94 (Artigo 14, Inciso XII) e nº. 5.805/09.
j) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em 
consequência de processo administrativo 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, instituída por órgãos da administração federal, estadual ou 
municipal.

4. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do boleto bancário referente à taxa de inscrição, no valor de R$ 50,00 (cinquenta 
reais), devendo efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária da Caixa 
Econômica Federal (CEF) ou lotéricas.

4.1. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos 
Correios, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, DOC-eletrônico, ordem de pagamento ou 
depósito comum em conta corrente, agendamento, condicional ou fora do período de inscrição 
(das 10 horas do dia 27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014) ou por qualquer outro meio que 
não os especificados neste Edital. 
4.2. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o 
cancelamento da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 
4.3. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário 
gerado no ato da inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições. Atenção para o 
horário bancário. 
4.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto 
referente à taxa. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: 
www.daebauru.sp.gov.br, na página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após 
o encerramento do período de inscrições. 
4.5. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de  
inscrição – via internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, 
bem como outros fatores que impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato.
4.6. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, 
nem isenção total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo 
alegado, exceto no caso previsto no Capitulo III.

5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.
6. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição. 

6.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça todas as 
condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados 
todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja constatado posteriormente. 
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7. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo ao 
DAE o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos ou que prestar 
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
8. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3 deste 
Capítulo II.
9. As informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site: www.daebauru.
sp.gov.br. 
10. Para inscrever-se, o candidato deverá: 

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
e) transmitir os dados da inscrição; 

 f) imprimir o boleto bancário; 
 g) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até a data-

limite para encerramento das inscrições (08/12/2014) - Atenção para o horário bancário.

CAPÍTULO III - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. Nos casos amparados pela Lei Municipal nº. 4.385/99, alterada pela Lei nº. 5.340 de 16 de março de 
2006, ficarão isentos do recolhimento da taxa de inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO 
DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. O candidato que se enquadrar neste Capítulo, para inscrever-se deverá:

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014); 

 b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
 c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;

d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 
 e) transmitir os dados da inscrição; 
 f) imprimir o boleto bancário; 

g) Anexar ao boleto bancário/comprovante de inscrição, cópia do documento que comprove 
DOAÇÃO DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou privados do 
Município de Bauru, acompanhado do documento original para conferência, dirigindo-se ao 
Departamento de Água e Esgoto/Seção de Protocolo, sito à Rua: Padre João, 11-25, no horário 
das 9:00 às 17:00 horas, até a data-limite para encerramento das inscrições (08/12/2014).

CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:
1. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar durante 
o período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 
11-25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento 
conforme modelo previsto no ANEXO IV deste edital, detalhando as condições especiais de que 
necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, sala de fácil acesso, ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.

1.1. A solicitação da condição especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo 
Médico, onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.2. O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos 
itens 1 e 1.1., não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.
1.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade 
do solicitado.
1.4. O candidato portador de necessidades especiais deverá, ainda, observar o Capítulo V – Da 
Participação de candidato portador de necessidades especiais.

CAPÍTULO V – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS 
1. Candidatos portadores de necessidades especiais que pretendem fazer uso das prerrogativas que 
lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº. 7.853/89, no 
Decreto Federal nº. 3.298/99, na Lei Complementar Estadual nº. 683/92 e na Lei Municipal nº. 5.215/04 
regulamentada pelo decreto nº 12.585/14 é assegurado o direito de inscrição para o cargo em Concurso 
Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do 
Concurso, para o Cargo regulado pelo presente Edital.

2.1. As frações decorrentes do cálculo do percentual (5%) só serão arredondadas para o número 
inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 5 (cinco).

3. O candidato portador de necessidades especiais, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições 
do cargo, especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são 
compatíveis com a deficiência de que é portador.
4. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na 
Lei Municipal nº. 5.215/04.
5. O candidato portador de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº. 3.298/99, participará do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas.
6. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência de 
que é portador, observado o disposto no item 4 deste Capítulo.
7. O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento a ser 
cumprido, conforme descrito no item 8 deste Capítulo.
8. O candidato portador de deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via 
internet nos termos indicados no Capítulo II, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o 
período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-
25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, para o Serviço de 
Recursos Humanos do Departamento de Água e Esgoto de Bauru:

8.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que 
está concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO V, e também;
8.2. Laudo médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) 
meses antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o 
grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência que lhe acomete, 
inclusive, para assegurar previsão de adaptação de sua prova, informando ainda o nome do 
candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, conforme modelo do ANEXO 
VI.

8.2.1. O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente 
que a deficiência se enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº. 
3.298/99 e alterações posteriores.

8.3. O candidato que não atender ao estabelecido no item 8 e subitens 8.1, 8.2 e 8.2.1, durante 
o período de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de 
deficiência, seja qual for o motivo alegado.

9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
12. Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados pelo DAE para 
perícia médica, com a finalidade de avaliação a ser realizada pelos médicos oficiais do Município de Bauru, 
para verificar se a deficiência declarada no ato da inscrição se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto 
Federal nº. 3.298/99 e suas alterações e da Súmula 377 do STJ, assim como se há compatibilidade ou não 
da deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:

12.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.
12.2. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato com deficiência à avaliação tratada no item 12.
12.3. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível 
com as atribuições do cargo.
12.4. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que não tiver 
configurada a deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, passando a figurar 
somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação necessária para tanto.
12.5. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que, por ocasião da 
perícia médica, não apresentar a documentação original comprobatória da condição, estabelecida 
no item 8 deste Capítulo, passando a figurar somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação 
necessária para tanto.

13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido 
ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, e/ou de aposentadoria por invalidez.
17. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) 
dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.
sp.gov.br.

CAPÍTULO VI - DAS PROVAS, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO.
1. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será composto por Prova Objetiva e Prova Prática, 
nos termos abaixo descritos:

1.1. 1ª ETAPA – PROVA OBJETIVA: será constituída por 40 (quarenta) questões de múltipla 
escolha, distribuídas pelos seguintes componentes:
a) Língua Portuguesa: 10 (dez) questões;
b) Matemática: 10 (dez) questões;
c) Conhecimentos Específicos: 20 (vinte) questões;

1.1.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o 
grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo 
público. Essa prova terá duração de 03 (três) horas e será composta de questões de 
múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma, de acordo com o conteúdo 
programático constante do ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
1.1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 60 (sessenta) pontos, 
atribuindo-se 1,5 (um e meio) pontos a cada questão correta.
1.1.3. Será considerado habilitado para participar da 2ª etapa do Concurso – Prova 
Prática o candidato que obtiver: mínimo de 50% (cinquenta por cento) de acertos na 
prova objetiva, não zerar em nenhum dos componentes da prova conforme item 
1.1 deste Capítulo (Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos) 
e estar entre os 20 (vinte) primeiros candidatos classificados (havendo empate na 
última colocação, todos os candidatos nestas condições serão habilitados).
1.1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.

1.2. 2ª ETAPA – PROVA PRÁTICA, de caráter eliminatório e classificatório, será baseada 
nas atribuições do cargo e destina-se a avaliar a experiência prévia do candidato, o grau de 
conhecimento, habilidades do candidato e sua adequabilidade à execução das tarefas, por meio 
de demonstração prática das atividades a serem desempenhadas no exercício do cargo. A prova 
prática será elaborada tendo em vista o conteúdo constante do ANEXO II – CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO. 

1.2.1. Serão convocados para realizar a Prova Prática, os 20 (vinte) primeiros 
candidatos habilitados na Prova Objetiva – 1ª. Etapa.

1.2.1.1. Havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas 
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condições serão convocados.
1.2.2. A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 40 (quarenta) pontos.

1.2.2.1. Na avaliação da Prova Prática será avaliado cada um de seus 
quesitos.
1.2.2.2. Ao quesito que não estiver completamente executado, será 
atribuída a pontuação de valor 0 (zero).
1.2.2.3. Ao quesito que for completamente executado, será atribuída a sua 
pontuação total.
1.2.2.4. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou 
superior a 30 (trinta) pontos. 

1.3. Os candidatos que não lograrem a classificação prevista no item 1.2.1 deste capítulo (não 
convocados para a prova prática) serão eliminados do Concurso Público.

CAPÍTULO VII - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
1. As provas serão realizadas na cidade de Bauru. 
2. O candidato somente poderá realizar as provas nas datas, horários e locais constantes do respectivo Edital 
de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização das provas.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido de: 

a) caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha; 
b) original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de validade, 
conforme o caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe 
que tenha força de documento de identificação, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei 
Federal nº. 9.503/97, ou Passaporte.
c) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da prova o comprovante de 
inscrição.
4.1. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou 
quaisquer outros documentos não constantes deste Edital, inclusive, carteira funcional de ordem 
pública ou privada.
4.2. Somente será admitido à sala ou local de prova o candidato que apresentar os documentos 
discriminados neste item e desde que permita, com clareza, a sua identificação.
4.3. O candidato que não apresentar o documento conforme o item 4, deste Capítulo, não fará 
a prova, sendo considerado ausente e eliminado do Concurso Público. 

5. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 
para o seu início.

5.1. Não será admitida a circulação de candidatos ou acompanhantes no interior das dependências 
da instituição onde estarão sendo aplicadas as provas, no período de aplicação das mesmas. O 
trânsito de candidatos neste período restringe-se à saída do prédio, hidratação e execução de 
suas necessidades fisiológicas, sempre acompanhados por um fiscal.

6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos. 
7. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação constante 
no Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente datado e 
assinado, ao fiscal de sala. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a 
Sala de Coordenação no local em que estiver prestando a prova. 

8.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, 
com as consequências advindas de sua omissão.

9. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por 
qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova. 
10. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão somente nesse caso, a candidata 
deverá levar um acompanhante, maior de idade, devidamente comprovada, que ficará em local reservado 
para tal finalidade e será responsável pela guarda da criança. 

10.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal sem a 
presença do responsável pela criança. 
10.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata. 

11. Excetuada a situação prevista no item 10 deste Capítulo, não será permitida a permanência de qualquer 
acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, inclusive, a 
não participação do(a) candidato(a) no Concurso Público. 
12. Durante a realização da(s) prova(s), não será permitida qualquer espécie de consulta a códigos, 
livros, manuais, impressos, anotações ou outro tipo de pesquisa, utilização de material não fornecido pelo 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, calculadoras, celulares ou qualquer outro meio, bem como uso 
de boné, gorro, chapéu e óculos de sol.
13. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 

a) não comparecer à prova, ou qualquer das etapas, conforme convocação oficial (Diário Oficial 
do Município), seja qual for o motivo alegado; 
b) apresentar-se fora de local, data e horário estabelecidos no Edital de Convocação; 
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto no item 4 deste Capítulo; 
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um 
fiscal; 
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por 
escrito, bem como fazendo uso de material não permitido para a realização da prova ou de 
qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; 
f) lançar meios ilícitos para a realização da prova;
g) não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material de 
aplicação e de correção da prova;
h) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
i) durante o processo, não atender a uma das disposições estabelecidas neste Edital;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
k) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da 
aplicação da prova.

l) ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência.

DA PROVA OBJETIVA – 1ª ETAPA
14. A data de realização da Prova Objetiva, será oportunamente publicada no Diário Oficial do Município 
de Bauru a partir de 23 de dezembro de 2014.

14.1. A confirmação oficial da data, horário e informação sobre o local para a realização da prova 
deverá ser acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado 
no Diário Oficial do Município – DOM e no site www.daebauru.sp.gov.br, não podendo ser 
alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
14.2. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da 
relação divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.
sp.gov.br o candidato deverá protocolar, na sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, 
na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 11-25, o requerimento de 
inclusão anexando o comprovante de inscrição e de pagamento, onde ficará condicionado o 
deferimento à comissão examinadora deste concurso.

14.2.1. Ocorrendo o caso constante deste item, poderá o candidato participar 
do Concurso Público e realizar a prova se apresentar o respectivo comprovante 
de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital, devendo, para tanto, 
preencher, no dia da prova, formulário específico. 
14.2.2. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita 
à posterior verificação da regularidade da referida inscrição. 
14.2.3. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato 
será automaticamente cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de 
qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

14.3. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos 
sobre sua aplicação. 
14.4. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de 
transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação da prova.
14.5. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o 
Caderno de Questões. 

14.5.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, 
com caneta esferográfica azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos 
apropriados. 
14.5.2. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica azul ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha 
de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais de sala 
terão sua prova anulada.
14.5.3. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, 
é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao 
fiscal de sala, juntamente com o caderno de questões, sendo expressamente vedada a 
retirada do caderno de questões do local de prova.
14.5.4. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem 
questão não respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma 
delas esteja correta. 
14.5.5. Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho 
do candidato. 
14.5.6. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do 
candidato. 
14.5.7. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido 
tempo adicional para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à 
transcrição para a Folha de Respostas. 
14.5.8. Os (03) três últimos candidatos de cada sala, ao encerrarem suas provas 
objetiva e prática, não poderão se retirar até que o último candidato termine, ou 
que se esgote o tempo máximo da Prova, para acompanharem o procedimento de 
lacração do envelope com as provas.
14.5.9. O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado no site www.
daebauru.sp.gov.br, a partir do 2º dia útil subsequente ao da aplicação.

15. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva e Prova Prática constarão apenas os candidatos 
aprovados para o cargo para o qual se inscreveu.

DA PROVA PRÁTICA – 2ª ETAPA
16. A convocação para a Prova Prática será publicada oportunamente no DOM, no site www.daebauru.
sp.gov.br, e acontecerá em data, turma e local pré-estabelecido, sendo de responsabilidade do candidato o 
acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
17. O candidato deverá, ainda, observar atentamente o disposto nos itens 1 a 13 do Capítulo VII – DA 
PRESTAÇÃO DAS PROVAS, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

17.1. Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem autorização expressa 
do(s) responsável(is) pela aplicação. 
17.2. O candidato, ao terminar a prova, conforme o caso, entregará ao aplicador todo o seu 
material de exame. 

18. Para a prestação da prova prática, o candidato deverá observar atentamente os termos constantes do 
item 1.2. e subitens do Capítulo VI – Das Provas, do julgamento e habilitação.

CAPÍTULO VIII - DA PONTUAÇÃO FINAL, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 
1. A pontuação final do candidato será a somatória das notas obtidas nas Provas Objetiva e Prática.
2. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 

2.1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes 
critérios de desempate ao candidato: 
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e 
frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;

 b) que obtiver maior pontuação na Matemática;
 c) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
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d) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
 e) que obtiver maior pontuação nas questões de Prova Prática; 
 f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
3. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos 
aprovados) por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, que serão publicadas 
no Diário Oficial de Bauru.
4. A Lista de Classificação Final Especial conterá somente os candidatos portadores de deficiência 
considerados aptos para o exercício do cargo.
5. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência ou 
aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

CAPÍTULO IX - DOS RECURSOS 
1. O candidato poderá apresentar recurso quanto a cada fase do concurso no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir do dia seguinte da publicação do ato decorrido na imprensa oficial (Diário Oficial 
de Bauru).
2. O recurso deverá estar digitado, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet, 
telegrama ou outro meio que não o especificado neste Edital. 
3. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo constante 
no ANEXO III – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 
11-25.

3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos 
presentes na prova objetiva. 
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, 
eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/
classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que 
não obtiver a nota mínima exigida para habilitação. 
3.3. A resposta ao recurso interposto será objeto de divulgação no Diário Oficial de Bauru.
3.4. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso 
Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 

4. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 1 deste Capítulo.
5. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto 
anteriormente.
6. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
 a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;

b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.

7. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1.988.

CAPÍTULO X - DO PROVIMENTO DO CARGO
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A convocação será feita através do Diário Oficial de Bauru que estabelecerá data, horário e local para a 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:

a) Não comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação;
b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru;
c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em termo de 
desistência);

 d) Não comprovar os requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A nomeação do candidato ficará condicionada à:

a) apresentação dos devidos documentos, observados os termos do item 2 do Capítulo XI – 
Das Disposições Finais;
b) possuir, na data da nomeação, todos os requisitos exigidos para o cargo, previstos na inscrição, 
bem como comprová-los através dos documentos exigidos pelo Departamento.
c) declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos, conforme 
previsto na Constituição Federal de 1988;

 d) outros documentos que o DAE julgar necessário;
e) Perícia Médica/Psicológica e avaliação física, de caráter eliminatório, para avaliação de sua 
saúde física e mental;

5. O não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de desistência 
implicará a exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos 
futuros.

CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer 
espécie de desconhecimento.
2. Quando da nomeação, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios constantes no item 3 
do Capítulo II – Das Inscrições.

2.1. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer 
tempo, em especial por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as 
suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal. 
2.2. O candidato que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no item 3 do 
Capítulo II – Das Inscrições, perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição do valor da 
Taxa de Inscrição.

3. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à 
nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse e 
as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas 
oferecidas no prazo de validade deste edital.  

4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 06 (seis) meses, contados da data de sua homologação, 
podendo ser prorrogado, a critério da Administração, uma única vez e por igual período. 
5. Caberá ao Presidente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru-DAE a homologação deste Concurso 
Público. 
6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser 
publicado no Diário Oficial de Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br.  
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não 
serão objetos de avaliação da(s) prova(s) neste Concurso Público. 
8. Em caso de alteração de algum dado cadastral durante o prazo de validade deste Concurso, o candidato 
aprovado deverá requerer a atualização junto ao DAE.

8.1. O DAE não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de alteração 
de endereço e/ou telefones de contato e não atualizados durante o prazo de validade deste 
Concurso. 

9. O DAE não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação no Diário 
Oficial do Município de Bauru – DOM documento hábil para fins de comprovação da aprovação. 
10. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, serão 
publicados no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM e divulgados no site www.daebauru.sp.gov.
br, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
11. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade de 
declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame. 
12. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às 
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 503 e 
533/2014.

Bauru, 04 de novembro de 2014.
Giasone Albuquerque Candia 

Presidente 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 (Descrição sumária)

AGENTE DE HIDROMETRIA E MEDIÇÃO: Localizar imóveis, executar testes, reparo, aferição em 
equipamentos e instrumentos de medição; vistoriar instalações prediais e orientar em casos de vazamentos 
internos; identificar, registrar e notificar ligações irregulares; elaborar laudos e documentação técnica; 
substituir hidrômetros reprovados em aferição; desenvolver suas atividades em conformidade com normas 
e procedimentos técnicos, de qualidade e segurança. Executar atividades correlatas sob orientação superior.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA:
Língua Portuguesa: Leitura, compreensão, interpretação, gênero, objetivo e meio de circulação de textos 
diversos (destacando-se: provérbios, charges, notícias, tirinhas, cartuns, anúncios, reportagens, contos, 
fábulas...); Pontuação; Acentuação gráfica; Encontros vocálicos e consonantais; Divisão silábica; Sílaba 
tônica; Concordância verbal e nominal; Regência verbal e nominal; Classes de palavras (substantivo, 
adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição e numeral)  suas flexões, 
classificações e emprego. Uso do verbo. Sintaxe (estudo do sujeito, predicado, verbos transitivos, verbos 
intransitivos, objeto direto, objeto indireto). Frase, oração e período (simples e composto): termos principais 
da oração (classificações). Novo acordo ortográfico; Acentuação gráfica, Figuras de linguagem, Vozes 
Verbais (Ativa e Passiva), Uso da crase.

Matemática: Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra 
de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juros simples. Sistemas de medidas 
usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo. Resolução de situações-problema. 
Interpretações de tabelas e gráficos. Noções de estatística.

Conhecimentos Específicos: Conceitos básicos: Hardware e Software. Ferramentas básicas: “Microsoft 
Office 2007”, Editor de Textos “Word”. Planilha Eletrônica “Excel”. Conceitos de Internet: e-mail, 
navegadores e ferramentas de busca.

PROVA PRÁTICA: Consistirá na execução de tarefas em planilha Excel, contextualizada nas atividades 
inerentes ao cargo; envolvendo uma situação real da área, para demonstração de conhecimentos e habilidades 
no domínio da ferramenta, de forma condizente com os conhecimentos exigidos para o desenvolvimento 
das funções. 

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
À Comissão de Concurso para o cargo de AGENTE DE HIDROMETRIA E MEDIÇÃO
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, residente à R./Av. _______________________
____________________________________, n.º __________, Bairro: _____________________, vem 
apresentar recurso referente: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________. 
 Embasamento: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:
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ANEXO IV – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS

À Comissão de Concurso para o cargo de AGENTE DE HIDROMETRIA E MEDIÇÃO
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito condições especiais para fazer a prova, 
conforme o especificado abaixo:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO IV – DAS 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA, item 1, e subitens, do Edital 010/2014 - 
DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO V – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
INSCRIÇÃO DE CANDIDATO COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

À Comissão de Concurso para o cargo de AGENTE DE HIDROMETRIA E MEDIÇÃO.
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito que minha inscrição seja efetivada como 
candidato portador de necessidades especiais de acordo com o Capítulo V do Edital 010/2014.
Descrição da Deficiência:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo V - DA 
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, item 8, e 
subitens, do Edital 010/2014 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr. (a) _____________________________________________________, portador(a) 
do R.G. nº.__________________________ e do CPF nº.  _________________________, é pessoa com 
deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298 de 20/12/1999, com 
redação dada pelo artigo  70, do Decreto nº. 5296, de 02/12/2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental 
ou múltipla)__________________.
Descrição da Deficiência:_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Código CID-10:____________________.
A – Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
A1 – paraplegia
A2 – paraparesia
A3 – monoplegia
A4 – monoparesia
A5 – tetraplegia
A6 – tetraparesia
A7 – triplegia
A8 – triparesia
A9 – hemiplegia
A10 – hemiparesia
A11 – ostomia
A12 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral
A14 – nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B - Deficiência auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz.
C – Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
C1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C3 -  os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor 
que 60o.

C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
C5 – visão monocular (Súmula nº. 377, do STJ).
D – Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:

D1 – comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 – utilização dos recursos da comunidade
D5 – saúde e segurança
D6 – habilidades acadêmicas
D7 – lazer
D8 – trabalho
E - Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
F – Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e data:_______________________________________________________________________
Nome do médico/CRM:______________________________________________________________
Endereço para contato:______________________________________________________________
Assinatura e carimbo:________________________________________________________________

EDITAL Nº. 011/2014 - CONCURSO PÚBLICO 
AUXILIAR DE MECÂNICO DE 

MAQUINAS E VEÍCULOS
O Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, por determinação do Presidente de seu Conselho 
Administrativo, Giasone Albuquerque Candia, torna público, através deste Edital, a abertura de inscrição 
para o provimento dos cargos efetivos vagos e os que vierem a ocorrer dentro do prazo de validade do 
concurso para o cargo de AUXILIAR DE MECÂNICO DE MAQUINAS E VEÍCULOS. O Concurso 
Público reger-se-á pelas normas estabelecidas a seguir:

CAPÍTULO I - DO CARGO, DAS VAGAS, DOS VENCIMENTOS, DA ESCOLARIDADE/PRÉ-
REQUISITOS E DA JORNADA DE TRABALHO:
1. Este concurso destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, que vierem a ocorrer ou forem 
criados dentro do prazo de validade previsto no Edital.
2. O cargo, número de vagas, vencimentos e jornada de trabalho são os estabelecidos a seguir:

•	 Cargo: AUXILIAR DE MECÂNICO DE MAQUINAS E VEÍCULOS;
•	 Número de Vagas: 01 (uma);
•	 Remuneração referente ao Nível 1 da Classe C do Grupo B, conforme Lei 6.366 de 17 de junho 

de 2013: R$ 1.275,25 (um mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), com 
base em abril de 2014;

•	 Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá 
dentro do horário estabelecido pelo D.A.E.

3. Requisitos: Ensino Fundamental Completo; Carteira Nacional de Habilitação, categoria “AB” 
definitiva e válida com autorização para exercer atividade remunerada.
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no ANEXO I – Das Atribuições 
(descrição sumária do cargo).
5. A nomeação e o exercício do cargo serão regidos pelo regime Estatutário, estando o candidato empossado 
subordinado ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1574/71 e 
alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal 
nº 3373/1991 e alterações posteriores) e ao Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru 
(Lei Municipal nº 3781/1994 e alterações posteriores), à Lei municipal 6.366 de17 de junho de 2013 e 
demais legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 285,00 (duzentos e 
oitenta e cinco reais), com base em abril de 2014 e outros benefícios instituídos por lei.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES: 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014, 
EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site www.daebauru.sp.gov.br na área CONCURSOS 
PÚBLICOS NO DAE.  

1.1. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, condicional ou 
fora do prazo estabelecido.
1.2. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio 
de serviços públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibilizam acesso gratuito 
em dois postos na cidade de Bauru localizados na Rua Amazonas, nº. 1-41, Jd. Coralina e no 
Posto do Poupatempo (E-poupatempo), situado à Rua Inconfidência, esquina com a Av. Nações 
Unidas. Para utilizar o equipamento o candidato deve realizar um cadastro apresentando o RG. 
Os programas são gratuitos e permitidos a todo cidadão.

2. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento. 
3. Para se inscrever, o candidato deverá estar ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento 
das condições essenciais ao cargo abaixo descritas: 

a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da 
Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros; 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos; 
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
e) estar com o CPF regularizado; 
f) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, bem como os documentos 
comprobatórios dos requisitos constantes do item 3 do CAPÍTULO I deste edital (Diploma, 
Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Fundamental, emitido por estabelecimento 
de Ensino Oficial ou Particular, devidamente registrado no órgão competente), Carteira Nacional 
de Habilitação, categoria “AB” ou superior definitiva e válida com autorização para exercer 
atividade remunerada e demais documentos comprobatórios necessários à investidura do cargo 
conforme Capítulo X deste Edital.
g) não registrar antecedentes criminais; achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e 
políticos; 
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por 
avaliação médica/psicológica – pré-admissional;
i) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais 
nº. 3.781/94 (Artigo 14, Inciso XII) e nº. 5.805/09.
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j) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em 
consequência de processo administrativo 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, instituída por órgãos da administração federal, estadual ou 
municipal.

4. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do boleto bancário referente à taxa de inscrição, no valor de R$ 30,00 (trinta 
reais), devendo efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária da Caixa 
Econômica Federal (CEF) ou lotéricas.

4.1. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos 
Correios, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, DOC-eletrônico, ordem de pagamento ou 
depósito comum em conta corrente, agendamento, condicional ou fora do período de inscrição 
(das 10 horas do dia 27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014) ou por qualquer outro meio que 
não os especificados neste Edital. 
4.2. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o 
cancelamento da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 
4.3. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário 
gerado no ato da inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições. Atenção para o 
horário bancário. 
4.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto 
referente à taxa. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: 
www.daebauru.sp.gov.br, na página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após 
o encerramento do período de inscrições. 
4.5. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de 
inscrição – via internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, 
bem como outros fatores que impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato.
4.6. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, 
nem isenção total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo 
alegado, exceto no caso previsto no Capitulo III.

5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.
6. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição. 

6.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça todas as 
condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados 
todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja constatado posteriormente. 

7. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo ao 
DAE o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos ou que prestar 
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
8. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3 deste 
Capítulo II.
9. As informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site: www.daebauru.
sp.gov.br. 
10. Para inscrever-se, o candidato deverá: 

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
e) transmitir os dados da inscrição; 

 f) imprimir o boleto bancário; 
 g) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até a data-

limite para encerramento das inscrições (08/12/2014) - Atenção para o horário bancário.

CAPÍTULO III - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. Nos casos amparados pela Lei Municipal nº. 4.385/99, alterada pela Lei nº. 5.340 de 16 de março de 
2006, ficarão isentos do recolhimento da taxa de inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO 
DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. O candidato que se enquadrar neste Capítulo, para inscrever-se deverá:

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014); 

 b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
 c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;

d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 
 e) transmitir os dados da inscrição; 
 f) imprimir o boleto bancário; 

g) Anexar ao boleto bancário/comprovante de inscrição, cópia do documento que comprove 
DOAÇÃO DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou privados do 
Município de Bauru, acompanhado do documento original para conferência, dirigindo-se ao 
Departamento de Água e Esgoto/Seção de Protocolo, sito à Rua: Padre João, 11-25, no horário 
das 9:00 às 17:00 horas, até a data-limite para encerramento das inscrições (08/12/2014).

CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:
1. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar durante 
o período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 
11-25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento 
conforme modelo previsto no ANEXO IV deste edital, detalhando as condições especiais de que 
necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, sala de fácil acesso, ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.

1.1. A solicitação da condição especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo 
Médico, onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.2. O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos 
itens 1 e 1.1., não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.
1.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade 

do solicitado.
1.4. O candidato portador de necessidades especiais deverá, ainda, observar o Capítulo V – Da 
Participação de candidato portador de necessidades especiais.

CAPÍTULO V – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS 
1. Candidatos portadores de necessidades especiais que pretendem fazer uso das prerrogativas que 
lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº. 7.853/89, no 
Decreto Federal nº. 3.298/99, na Lei Complementar Estadual nº. 683/92 e na Lei Municipal nº. 5.215/04 
regulamentada pelo decreto nº 12.585/14 é assegurado o direito de inscrição para o cargo em Concurso 
Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do 
Concurso, para o Cargo regulado pelo presente Edital.

2.1. As frações decorrentes do cálculo do percentual (5%) só serão arredondadas para o número 
inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 5 (cinco).

3. O candidato portador de necessidades especiais, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições 
do cargo, especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são 
compatíveis com a deficiência de que é portador.
4. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na 
Lei Municipal nº. 5.215/04.
5. O candidato portador de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº. 3.298/99, participará do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas.
6. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência de 
que é portador, observado o disposto no item 4 deste Capítulo.
7. O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento a ser 
cumprido, conforme descrito no item 8 deste Capítulo.
8. O candidato portador de deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via 
internet nos termos indicados no Capítulo II, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o 
período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-
25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, para o Serviço de 
Recursos Humanos do Departamento de Água e Esgoto de Bauru:

8.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que 
está concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO V, e também;
8.2. Laudo médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) 
meses antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o 
grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência que lhe acomete, 
inclusive, para assegurar previsão de adaptação de sua prova, informando ainda o nome do 
candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, conforme modelo do ANEXO 
VI.

8.2.1. O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente 
que a deficiência se enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº. 
3.298/99 e alterações posteriores.

8.3. O candidato que não atender ao estabelecido no item 8 e subitens 8.1, 8.2 e 8.2.1, durante 
o período de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de 
deficiência, seja qual for o motivo alegado.

9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
12. Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados pelo DAE para 
perícia médica, com a finalidade de avaliação a ser realizada pelos médicos oficiais do Município de Bauru, 
para verificar se a deficiência declarada no ato da inscrição se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto 
Federal nº. 3.298/99 e suas alterações e da Súmula 377 do STJ, assim como se há compatibilidade ou não 
da deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:

12.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.
12.2. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato com deficiência à avaliação tratada no item 12.
12.3. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível 
com as atribuições do cargo.
12.4. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que não tiver 
configurada a deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, passando a figurar 
somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação necessária para tanto.
12.5. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que, por ocasião da 
perícia médica, não apresentar a documentação original comprobatória da condição, estabelecida 
no item 8 deste Capítulo, passando a figurar somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação 
necessária para tanto.

13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido 
ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, e/ou de aposentadoria por invalidez.
17. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
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justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) 
dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.
sp.gov.br.

CAPÍTULO VI - DAS PROVAS, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO.
1. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será composto por Prova Objetiva e Prova Prática, 
nos termos abaixo descritos:

1.1. 1ª ETAPA – PROVA OBJETIVA: será constituída por 40 (quarenta) questões de múltipla 
escolha, distribuídas pelos seguintes componentes:
a) Língua Portuguesa: 10 (dez) questões;
b) Matemática: 10 (dez) questões;
c) Conhecimentos Específicos: 20 (vinte) questões;

1.1.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o 
grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo 
público. Essa prova terá duração de 03 (três) horas e será composta de questões de 
múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma, de acordo com o conteúdo 
programático constante do ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
1.1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos, 
atribuindo-se 1,25 (um e vinte e cinco) pontos a cada questão correta.
1.1.3. Será considerado habilitado para participar da 2ª etapa do Concurso – Prova 
Prática o candidato que obtiver: mínimo de 50% (cinquenta por cento) de acertos na 
prova objetiva, não zerar em nenhum dos componentes da prova conforme item 
1.1 deste Capítulo (Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos) e 
estar entre os 30 (trinta) primeiros candidatos classificados (havendo empate na 
última colocação, todos os candidatos nestas condições serão habilitados).
1.1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.

1.2. 2ª ETAPA – PROVA PRÁTICA, de caráter eliminatório e classificatório, será baseada 
nas atribuições do cargo e destina-se a avaliar a experiência prévia do candidato, o grau de 
conhecimento, habilidades do candidato e sua adequabilidade à execução das tarefas, por meio 
de demonstração prática das atividades a serem desempenhadas no exercício do cargo. A prova 
prática será elaborada tendo em vista o conteúdo constante do ANEXO II – CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO. 

1.2.1. Serão convocados para realizar a Prova Prática, os 30 (trinta) primeiros 
candidatos habilitados na Prova Objetiva – 1ª. Etapa.

1.2.1.1. Havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas 
condições serão convocados.

1.2.2. A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos.
1.2.2.1. Na avaliação da Prova Prática será avaliado cada um de seus 
quesitos.
1.2.2.2. Ao quesito que não estiver completamente executado, será 
atribuída a pontuação de valor 0 (zero).
1.2.2.3. Ao quesito que for completamente executado, será atribuída a sua 
pontuação total.
1.2.2.4. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou 
superior a 25 (vinte e cinco) pontos. 

1.3. Os candidatos que não lograrem a classificação prevista no item 1.2.1 deste capítulo (não 
convocados para a prova prática) serão eliminados do Concurso Público.

CAPÍTULO VII - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
1. As provas serão realizadas na cidade de Bauru. 
2. O candidato somente poderá realizar as provas nas datas, horários e locais constantes do respectivo Edital 
de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização das provas.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido de: 

a) caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha; 
b) original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de validade, 
conforme o caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe 
que tenha força de documento de identificação, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei 
Federal nº. 9.503/97, ou Passaporte.
c) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da prova o comprovante de 
inscrição.
4.1. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou 
quaisquer outros documentos não constantes deste Edital, inclusive, carteira funcional de ordem 
pública ou privada.
4.2. Somente será admitido à sala ou local de prova o candidato que apresentar os documentos 
discriminados neste item e desde que permita, com clareza, a sua identificação.
4.3. O candidato que não apresentar o documento conforme o item 4, deste Capítulo, não fará 
a prova, sendo considerado ausente e eliminado do Concurso Público. 

5. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 
para o seu início.

5.1. Não será admitida a circulação de candidatos ou acompanhantes no interior das dependências 
da instituição onde estarão sendo aplicadas as provas, no período de aplicação das mesmas. O 
trânsito de candidatos neste período restringe-se à saída do prédio, hidratação e execução de 
suas necessidades fisiológicas, sempre acompanhados por um fiscal.

6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos. 
7. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação constante 
no Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente datado e 
assinado, ao fiscal de sala. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a 
Sala de Coordenação no local em que estiver prestando a prova. 

8.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, 
com as consequências advindas de sua omissão.

9. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por 
qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova. 
10. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão somente nesse caso, a candidata 
deverá levar um acompanhante, maior de idade, devidamente comprovada, que ficará em local reservado 
para tal finalidade e será responsável pela guarda da criança. 

10.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal sem a 
presença do responsável pela criança. 
10.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata. 

11. Excetuada a situação prevista no item 10 deste Capítulo, não será permitida a permanência de qualquer 
acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, inclusive, a 
não participação do(a) candidato(a) no Concurso Público. 
12. Durante a realização da(s) prova(s), não será permitida qualquer espécie de consulta a códigos, 
livros, manuais, impressos, anotações ou outro tipo de pesquisa, utilização de material não fornecido pelo 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, calculadoras, celulares ou qualquer outro meio, bem como uso 
de boné, gorro, chapéu e óculos de sol.
13. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 

a) não comparecer à prova, ou qualquer das etapas, conforme convocação oficial (Diário Oficial 
do Município), seja qual for o motivo alegado; 
b) apresentar-se fora de local, data e horário estabelecidos no Edital de Convocação; 
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto no item 4 deste Capítulo; 
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um 
fiscal; 
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por 
escrito, bem como fazendo uso de material não permitido para a realização da prova ou de 
qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; 
f) lançar meios ilícitos para a realização da prova;
g) não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material de 
aplicação e de correção da prova;
h) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
i) durante o processo, não atender a uma das disposições estabelecidas neste Edital;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
k) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da 
aplicação da prova.
l) ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência.

DA PROVA OBJETIVA – 1ª ETAPA
14. A data de realização da Prova Objetiva, será oportunamente publicada no Diário Oficial do Município 
de Bauru a partir de 23 de dezembro de 2014.

14.1. A confirmação oficial da data, horário e informação sobre o local para a realização da prova 
deverá ser acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado 
no Diário Oficial do Município – DOM e no site www.daebauru.sp.gov.br, não podendo ser 
alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
14.2. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da 
relação divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.
sp.gov.br o candidato deverá protocolar, na sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, 
na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 11-25, o requerimento de 
inclusão anexando o comprovante de inscrição e de pagamento, onde ficará condicionado o 
deferimento à comissão examinadora deste concurso.

14.2.1. Ocorrendo o caso constante deste item, poderá o candidato participar 
do Concurso Público e realizar a prova se apresentar o respectivo comprovante 
de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital, devendo, para tanto, 
preencher, no dia da prova, formulário específico. 
14.2.2. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita 
à posterior verificação da regularidade da referida inscrição. 
14.2.3. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato 
será automaticamente cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de 
qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

14.3. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos 
sobre sua aplicação. 
14.4. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de 
transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação da prova.
14.5. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o 
Caderno de Questões. 

14.5.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, 
com caneta esferográfica azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos 
apropriados. 
14.5.2. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica azul ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha 
de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais de sala 
terão sua prova anulada.
14.5.3. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, 
é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao 
fiscal de sala, juntamente com o caderno de questões, sendo expressamente vedada a 
retirada do caderno de questões do local de prova.
14.5.4. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem 
questão não respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma 
delas esteja correta. 
14.5.5. Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho 
do candidato. 
14.5.6. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do 
candidato. 
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14.5.7. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido 
tempo adicional para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à 
transcrição para a Folha de Respostas. 
14.5.8. Os (03) três últimos candidatos de cada sala, ao encerrarem suas provas 
objetiva e prática, não poderão se retirar até que o último candidato termine, ou 
que se esgote o tempo máximo da Prova, para acompanharem o procedimento de 
lacração do envelope com as provas.
14.5.9. O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado no site www.
daebauru.sp.gov.br, a partir do 2º dia útil subsequente ao da aplicação.

15. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva e Prova Prática constarão apenas os candidatos 
aprovados para o cargo para o qual se inscreveu.

DA PROVA PRÁTICA – 2ª ETAPA
16. A convocação para a Prova Prática será publicada oportunamente no DOM, no site www.daebauru.
sp.gov.br, e acontecerá em data, turma e local pré-estabelecido, sendo de responsabilidade do candidato o 
acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
17. O candidato deverá, ainda, observar atentamente o disposto nos itens 1 a 13 do Capítulo VII – DA 
PRESTAÇÃO DAS PROVAS, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

17.1. Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem autorização expressa 
do(s) responsável(is) pela aplicação. 
17.2. O candidato, ao terminar a prova, conforme o caso, entregará ao aplicador todo o seu 
material de exame. 

18. Para a prestação da prova prática, o candidato deverá observar atentamente os termos constantes do 
item 1.2. e subitens do Capítulo VI – Das Provas, do julgamento e habilitação.

CAPÍTULO VIII - DA PONTUAÇÃO FINAL, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 
1. A pontuação final do candidato será a somatória das notas obtidas nas Provas Objetiva e Prática.
2. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 

2.1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes 
critérios de desempate ao candidato: 
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e 
frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;

  b) que obtiver maior pontuação na Prova Prática;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;

 d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
 e) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa; 
 f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
3. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos 
aprovados) por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, que serão publicadas 
no Diário Oficial de Bauru.
4. A Lista de Classificação Final Especial conterá somente os candidatos portadores de deficiência 
considerados aptos para o exercício do cargo.
5. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência ou 
aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

CAPÍTULO IX - DOS RECURSOS 
1. O candidato poderá apresentar recurso quanto a cada fase do concurso no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir do dia seguinte da publicação do ato decorrido na imprensa oficial (Diário Oficial 
de Bauru).
2. O recurso deverá estar digitado, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet, 
telegrama ou outro meio que não o especificado neste Edital. 
3. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo constante 
no ANEXO III – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 
11-25.

3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos 
presentes na prova objetiva. 
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, 
eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/
classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que 
não obtiver a nota mínima exigida para habilitação. 
3.3. A resposta ao recurso interposto será objeto de divulgação no Diário Oficial de Bauru.
3.4. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso 
Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 

4. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 1 deste Capítulo.
5. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto 
anteriormente.
6. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
 a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;

b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.

7. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1.988.

CAPÍTULO X - DO PROVIMENTO DO CARGO
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A convocação será feita através do Diário Oficial de Bauru que estabelecerá data, horário e local para a 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:

a) Não comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação;

b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru;
c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em termo de 
desistência).

 d) Não comprovar os requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A nomeação do candidato ficará condicionada à:

a) apresentação dos devidos documentos, observados os termos do item 2 do Capítulo XI – 
Das Disposições Finais;
b) possuir, na data da nomeação, todos os requisitos exigidos para o cargo, previstos na inscrição, 
bem como comprová-los através dos documentos exigidos pelo Departamento.
c) declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos, conforme 
previsto na Constituição Federal de 1988;

 d) outros documentos que o DAE julgar necessário;
e) Perícia Médica/Psicológica e avaliação física, de caráter eliminatório, para avaliação de sua 
saúde física e mental;

5. O não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de desistência 
implicará a exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos 
futuros.

CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer 
espécie de desconhecimento.
2. Quando da nomeação, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios constantes no item 3 
do Capítulo II – Das Inscrições.

2.1. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer 
tempo, em especial por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as 
suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal. 
2.2. O candidato que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no item 3 do 
Capítulo II – Das Inscrições, perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição do valor da 
Taxa de Inscrição.

3. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à 
nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse e 
as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas 
oferecidas no prazo de validade deste edital.  
4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados da data de sua homologação, 
podendo ser prorrogado, a critério da Administração, uma única vez e por igual período. 
5. Caberá ao Presidente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru-DAE a homologação deste Concurso 
Público. 
6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser 
publicado no Diário Oficial de Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br.  
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não 
serão objetos de avaliação da(s) prova(s) neste Concurso Público. 
8. Em caso de alteração de algum dado cadastral durante o prazo de validade deste Concurso, o candidato 
aprovado deverá requerer a atualização junto ao DAE.

8.1. O DAE não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de alteração 
de endereço e/ou telefones de contato e não atualizados durante o prazo de validade deste 
Concurso. 

9. O DAE não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação no Diário 
Oficial do Município de Bauru – DOM documento hábil para fins de comprovação da aprovação. 
10. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, serão 
publicados no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM e divulgados no site www.daebauru.sp.gov.
br, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
11. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade de 
declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame. 
12. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às 
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 504/2014.

Bauru, 04 de novembro de 2014.
Giasone Albuquerque Candia 

Presidente 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 (Descrição sumária)

AUXILIAR DE MECÂNICO DE MAQUINAS E VEÍCULOS: Executar serviços gerais da oficina 
como transportar e lavar peças, auxiliar o mecânico no conserto e manutenção de veículos, acompanhar o 
mecânico na prestação de socorro externo, dirigindo-se até o local onde o veículo ou maquinário danificado 
se encontra. Manter em bom estado de conservação as máquinas, peças, ferramentas e instrumentos de seu 
uso, bem como aplicar estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente. 
Cumprir regulamentos internos. Realizar outras atividades correlatas, sob supervisão e orientação do 
superior imediato.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA:

Língua Portuguesa: Leitura, compreensão, interpretação, gênero em textos diversos; Encontros vocálicos 
e consonantais; Divisão silábica; Sílaba tônica; Classes de palavras (artigo, substantivo, pronome, 
preposição, verbo, advérbio, adjetivo...) e suas flexões, classificações e emprego; Tipos de frases; Pontuação; 
Alfabeto; Novo acordo ortográfico, sinônimos e antônimos, acentuação gráfica, regência nominal e verbal, 
concordância nominal e verbal.
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Matemática: Operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, 
irracionais e reais; Operações com frações; Frações decimais e números decimais; Razão e proporção; 
Regra de três; Porcentagem e juros simples; Operações com números inteiros; Problemas com equações do 
primeiro grau; Perímetro e área, Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.

Conhecimentos Específicos: Motores de combustão interna, ciclo Otto e ciclo Diesel. Sistema de 
transmissão: embreagem e seus atuadores, câmbio (manual, automático e automatizado), diferencial, eixo 
cardan, semi-eixos. Sistema de arrefecimento: teste de pressão, sensores, atuadores e seus componentes. 
Sistema de freios e seus componentes.
Componentes elétricos: bateria, motor partida, proteção de circuitos elétricos, relês, comutador de partida e 
alternador. Sistema de injeção eletrônica de combustível: identificar componentes e suas funções. Sistema 
de suspensão e direção assim como seus ângulos geométricos, agregados e pneumáticos. Alinhamento 
e balanceamento de rodas. Metrologia: reconhecer e utilizar instrumentos de medição, aferições e zelo. 
Lubrificação. Higiene e segurança do trabalho.Cuidados com o meio ambiente.

PROVA PRÁTICA: Motores de combustão interna, ciclo Otto e ciclo Diesel. Sistema de transmissão: 
embreagem e seus atuadores, câmbio (manual, automático e automatizado), diferencial, eixo cardan, semi-
eixos. Sistema de arrefecimento: teste de pressão, sensores, atuadores e seus componentes. Sistema de freios 
e seus componentes. Componentes elétricos: bateria, motor partida, proteção de circuitos elétricos, relês, 
comutador de partida e alternador. Sistema de injeção eletrônica de combustível: identificar componentes 
e suas funções. Sistema de suspensão e direção assim como seus ângulos geométricos, agregados e 
pneumáticos. Metrologia: reconhecer e utilizar instrumentos de medição, aferições e zelo. Lubrificação. 
Higiene e segurança do trabalho. Cuidados com o meio ambiente.

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
À Comissão de Concurso para o cargo de AUXILIAR DE MECÂNICO DE MAQUINAS E VEÍCULOS
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, residente à R./Av. _______________________
____________________________________, n.º __________, Bairro: _____________________, vem 
apresentar recurso referente: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________. 
 Embasamento: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________.
 
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO IV – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS

À Comissão de Concurso para o cargo de AUXILIAR DE MECÂNICO DE MAQUINAS E VEÍCULOS
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito condições especiais para fazer a prova, 
conforme o especificado abaixo:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO IV – DAS 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA, item 1, e subitens, do Edital 011/2014 - 
DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO V – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
INSCRIÇÃO DE CANDIDATO COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

À Comissão de Concurso para o cargo de AUXILIAR DE MECÂNICO DE MAQUINAS E VEÍCULOS.
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito que minha inscrição seja efetivada como 
candidato portador de necessidades especiais de acordo com o Capítulo V do Edital 011/2014.
Descrição da Deficiência:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo V - DA 
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, item 8, e 
subitens, do Edital 011/2014 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr. (a) _____________________________________________________, portador(a) 
do R.G. nº.__________________________ e do CPF nº.  _________________________, é pessoa com 
deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298 de 20/12/1999, com 
redação dada pelo artigo  70, do Decreto nº. 5296, de 02/12/2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental 
ou múltipla)__________________.
Descrição da Deficiência:_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Código CID-10:____________________.
A – Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
A1 – paraplegia
A2 – paraparesia
A3 – monoplegia
A4 – monoparesia
A5 – tetraplegia
A6 – tetraparesia
A7 – triplegia
A8 – triparesia
A9 – hemiplegia
A10 – hemiparesia
A11 – ostomia
A12 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral
A14 – nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B - Deficiência auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz.
C – Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
C1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C3 -  os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor 
que 60o.

C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
C5 – visão monocular (Súmula nº. 377, do STJ).
D – Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
D1 – comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 – utilização dos recursos da comunidade
D5 – saúde e segurança
D6 – habilidades acadêmicas
D7 – lazer
D8 – trabalho
E - Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
F – Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e data:_______________________________________________________________________
Nome do médico/CRM:______________________________________________________________
Endereço para contato:______________________________________________________________
Assinatura e carimbo:________________________________________________________________

EDITAL Nº. 012/2014 - CONCURSO PÚBLICO 
ENCANADOR

O Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, por determinação do Presidente de seu Conselho 
Administrativo, Giasone Albuquerque Candia, torna público, através deste Edital, a abertura de inscrição 
para o provimento dos cargos efetivos vagos e os que vierem a ocorrer dentro do prazo de validade do 
concurso para o cargo de ENCANADOR. O Concurso Público reger-se-á pelas normas estabelecidas a 
seguir:

CAPÍTULO I - DO CARGO, DAS VAGAS, DOS VENCIMENTOS, DA ESCOLARIDADE/PRÉ-
REQUISITOS E DA JORNADA DE TRABALHO:
1. Este concurso destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, que vierem a ocorrer ou forem 
criados dentro do prazo de validade previsto no Edital.
2. O cargo, número de vagas, vencimentos e jornada de trabalho são os estabelecidos a seguir:

•	 Cargo: ENCANADOR;
•	 Número de Vagas: 01 (uma);
•	 Remuneração referente ao Nível 1 da Classe C do Grupo D, conforme Lei 6.366 de 17 de junho 

de 2013: R$ 1.424,38 (um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos), com 
base em abril de 2014;

•	 Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá 
dentro do horário estabelecido pelo D.A.E.

3. Requisitos: Ensino Fundamental Completo e Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” ou 
superior definitiva e válida com autorização para exercer atividade remunerada.
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no ANEXO I – Das Atribuições 
(descrição sumária do cargo).
5. A nomeação e o exercício do cargo serão regidos pelo regime Estatutário, estando o candidato empossado 
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subordinado ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1574/71 e 
alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal 
nº 3373/1991 e alterações posteriores) e ao Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru 
(Lei Municipal nº 3781/1994 e alterações posteriores), à Lei municipal 6.366 de17 de junho de 2013 e 
demais legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 285,00 (duzentos e 
oitenta e cinco reais), com base em abril de 2014 e outros benefícios instituídos por lei.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES: 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014, 
EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site www.daebauru.sp.gov.br na área CONCURSOS 
PÚBLICOS NO DAE.  

1.1. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, condicional ou 
fora do prazo estabelecido.
1.2. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio 
de serviços públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibilizam acesso gratuito 
em dois postos na cidade de Bauru localizados na Rua Amazonas, nº. 1-41, Jd. Coralina e no 
Posto do Poupatempo (E-poupatempo), situado à Rua Inconfidência, esquina com a Av. Nações 
Unidas. Para utilizar o equipamento o candidato deve realizar um cadastro apresentando o RG. 
Os programas são gratuitos e permitidos a todo cidadão.

2. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento. 
3. Para se inscrever, o candidato deverá estar ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento 
das condições essenciais ao cargo abaixo descritas: 

a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da 
Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros; 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos; 
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
e) estar com o CPF regularizado; 
f) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, bem como os documentos 
comprobatórios dos requisitos constantes do item 3 do CAPÍTULO I deste edital (Diploma, 
Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Fundamental, emitido por estabelecimento 
de Ensino Oficial ou Particular, devidamente registrado no órgão competente), Carteira Nacional 
de Habilitação, categoria “AB” ou superior definitiva e válida com autorização para exercer 
atividade remunerada e demais documentos comprobatórios necessários à investidura do cargo 
conforme Capítulo X deste Edital.
g) não registrar antecedentes criminais; achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e 
políticos; 
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por 
avaliação médica/psicológica – pré-admissional;
i) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais 
nº. 3.781/94 (Artigo 14, Inciso XII) e nº. 5.805/09.
j) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em 
consequência de processo administrativo 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, instituída por órgãos da administração federal, estadual ou 
municipal.

4. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do boleto bancário referente à taxa de inscrição, no valor de R$ 30,00 (trinta 
reais), devendo efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária da Caixa 
Econômica Federal (CEF) ou lotéricas.

4.1. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos 
Correios, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, DOC-eletrônico, ordem de pagamento ou 
depósito comum em conta corrente, agendamento, condicional ou fora do período de inscrição 
(das 10 horas do dia 27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014) ou por qualquer outro meio que 
não os especificados neste Edital. 
4.2. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o 
cancelamento da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 
4.3. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário 
gerado no ato da inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições. Atenção para o 
horário bancário. 
4.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto 
referente à taxa. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: 
www.daebauru.sp.gov.br, na página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após 
o encerramento do período de inscrições. 
4.5. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de  
inscrição – via internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, 
bem como outros fatores que impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato.
4.6. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, 
nem isenção total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo 
alegado, exceto no caso previsto no Capitulo III.

5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.
6. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição. 

6.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça todas as 
condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados 
todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja constatado posteriormente. 

7. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo ao 
DAE o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos ou que prestar 
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
8. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3 deste 
Capítulo II.
9. As informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site: www.daebauru.

sp.gov.br. 
10. Para inscrever-se, o candidato deverá: 

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
e) transmitir os dados da inscrição; 

 f) imprimir o boleto bancário; 
 g) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até a data-

limite para encerramento das inscrições (08/12/2014) - Atenção para o horário bancário.

CAPÍTULO III - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. Nos casos amparados pela Lei Municipal nº. 4.385/99, alterada pela Lei nº. 5.340 de 16 de março de 
2006, ficarão isentos do recolhimento da taxa de inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO 
DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. O candidato que se enquadrar neste Capítulo, para inscrever-se deverá:

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014); 

 b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
 c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;

d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 
 e) transmitir os dados da inscrição; 
 f) imprimir o boleto bancário; 

g) Anexar ao boleto bancário/comprovante de inscrição, cópia do documento que comprove 
DOAÇÃO DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou privados do 
Município de Bauru, acompanhado do documento original para conferência, dirigindo-se ao 
Departamento de Água e Esgoto/Seção de Protocolo, sito à Rua: Padre João, 11-25, no horário 
das 9:00 às 17:00 horas, até a data-limite para encerramento das inscrições (08/12/2014).

CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:
1. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar durante 
o período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 
11-25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento 
conforme modelo previsto no ANEXO IV deste edital, detalhando as condições especiais de que 
necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, sala de fácil acesso, ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.

1.1. A solicitação da condição especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo 
Médico, onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.2. O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos 
itens 1 e 1.1., não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.
1.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade 
do solicitado.
1.4. O candidato portador de necessidades especiais deverá, ainda, observar o Capítulo V – Da 
Participação de candidato portador de necessidades especiais.

CAPÍTULO V – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS 
1. Candidatos portadores de necessidades especiais que pretendem fazer uso das prerrogativas que 
lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº. 7.853/89, no 
Decreto Federal nº. 3.298/99, na Lei Complementar Estadual nº. 683/92 e na Lei Municipal nº. 5.215/04 
regulamentada pelo decreto nº 12.585/14 é assegurado o direito de inscrição para o cargo em Concurso 
Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do 
Concurso, para o Cargo regulado pelo presente Edital.

2.1. As frações decorrentes do cálculo do percentual (5%) só serão arredondadas para o número 
inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 5 (cinco).

3. O candidato portador de necessidades especiais, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições 
do cargo, especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são 
compatíveis com a deficiência de que é portador.
4. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na 
Lei Municipal nº. 5.215/04.
5. O candidato portador de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº. 3.298/99, participará do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas.
6. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência de 
que é portador, observado o disposto no item 4 deste Capítulo.
7. O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento a ser 
cumprido, conforme descrito no item 8 deste Capítulo.
8. O candidato portador de deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via 
internet nos termos indicados no Capítulo II, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o 
período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-
25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, para o Serviço de 
Recursos Humanos do Departamento de Água e Esgoto de Bauru:

8.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que 
está concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO V, e também;
8.2. Laudo médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) 
meses antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o 
grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência que lhe acomete, 



50 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 27 DE NOVEMBRO DE 2.014

inclusive, para assegurar previsão de adaptação de sua prova, informando ainda o nome do 
candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, conforme modelo do ANEXO 
VI.

8.2.1. O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente 
que a deficiência se enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº. 
3.298/99 e alterações posteriores.

8.3. O candidato que não atender ao estabelecido no item 8 e subitens 8.1, 8.2 e 8.2.1, durante 
o período de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de 
deficiência, seja qual for o motivo alegado.

9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
12. Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados pelo DAE para 
perícia médica, com a finalidade de avaliação a ser realizada pelos médicos oficiais do Município de Bauru, 
para verificar se a deficiência declarada no ato da inscrição se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto 
Federal nº. 3.298/99 e suas alterações e da Súmula 377 do STJ, assim como se há compatibilidade ou não 
da deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:

12.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.
12.2. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato com deficiência à avaliação tratada no item 12.
12.3. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível 
com as atribuições do cargo.
12.4. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que não tiver 
configurada a deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, passando a figurar 
somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação necessária para tanto.
12.5. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que, por ocasião da 
perícia médica, não apresentar a documentação original comprobatória da condição, estabelecida 
no item 8 deste Capítulo, passando a figurar somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação 
necessária para tanto.

13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido 
ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, e/ou de aposentadoria por invalidez.
17. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) 
dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.
sp.gov.br.

CAPÍTULO VI - DAS PROVAS, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO.
1. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será composto por Prova Objetiva e Prova Prática, 
nos termos abaixo descritos:

1.1. 1ª ETAPA – PROVA OBJETIVA: será constituída por 40 (quarenta) questões de múltipla 
escolha, distribuídas pelos seguintes componentes:
a) Língua Portuguesa: 10 (dez) questões;
b) Matemática: 10 (dez) questões;
c) Conhecimentos Específicos: 20 (vinte) questões;

1.1.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o 
grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo 
público. Essa prova terá duração de 03 (três) horas e será composta de questões de 
múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma, de acordo com o conteúdo 
programático constante do ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
1.1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos, 
atribuindo-se 1,25 (um e vinte e cinco) pontos a cada questão correta.
1.1.3. Será considerado habilitado para participar da 2ª etapa do Concurso – Prova 
Prática o candidato que obtiver: mínimo de 50% (cinquenta por cento) de acertos 
na prova objetiva, não zerar em nenhum dos componentes da prova conforme 
item 1.1 deste Capítulo (Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos 
Específicos) e estar entre os 50 (cinquenta) primeiros candidatos classificados 
(havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas condições serão 
habilitados).
1.1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.

1.2. 2ª ETAPA – PROVA PRÁTICA, de caráter eliminatório e classificatório, será baseada 
nas atribuições do cargo e destina-se a avaliar a experiência prévia do candidato, o grau de 
conhecimento, habilidades do candidato e sua adequabilidade à execução das tarefas, por meio 
de demonstração prática das atividades a serem desempenhadas no exercício do cargo. A prova 
prática será elaborada tendo em vista o conteúdo constante do ANEXO II – CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO. 

1.2.1. Serão convocados para realizar a Prova Prática, os 50 (cinquenta) primeiros 
candidatos habilitados na Prova Objetiva – 1ª. Etapa.

1.2.1.1. Havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas 
condições serão convocados.

1.2.2. A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos.
1.2.2.1. Na avaliação da Prova Prática será avaliado cada um de seus 
quesitos.
1.2.2.2. Ao quesito que não estiver completamente executado, será 

atribuída a pontuação de valor 0 (zero).
1.2.2.3. Ao quesito que for completamente executado, será atribuída a sua 
pontuação total.
1.2.2.4. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou 
superior a 25 (vinte) pontos. 

1.3. Os candidatos que não lograrem a classificação prevista no item 1.2.1 deste capítulo (não 
convocados para a prova prática) serão eliminados do Concurso Público.

CAPÍTULO VII - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
1. As provas serão realizadas na cidade de Bauru. 
2. O candidato somente poderá realizar as provas nas datas, horários e locais constantes do respectivo Edital 
de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização das provas.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido de: 

a) caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha; 
b) original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de validade, 
conforme o caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe 
que tenha força de documento de identificação, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei 
Federal nº. 9.503/97, ou Passaporte.
c) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da prova o comprovante de 
inscrição.
4.1. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou 
quaisquer outros documentos não constantes deste Edital, inclusive, carteira funcional de ordem 
pública ou privada.
4.2. Somente será admitido à sala ou local de prova o candidato que apresentar os documentos 
discriminados neste item e desde que permita, com clareza, a sua identificação.
4.3. O candidato que não apresentar o documento conforme o item 4, deste Capítulo, não fará 
a prova, sendo considerado ausente e eliminado do Concurso Público. 

5. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 
para o seu início.

5.1. Não será admitida a circulação de candidatos ou acompanhantes no interior das dependências 
da instituição onde estarão sendo aplicadas as provas, no período de aplicação das mesmas. O 
trânsito de candidatos neste período restringe-se à saída do prédio, hidratação e execução de 
suas necessidades fisiológicas, sempre acompanhados por um fiscal.

6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos. 
7. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação constante 
no Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente datado e 
assinado, ao fiscal de sala. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a 
Sala de Coordenação no local em que estiver prestando a prova. 

8.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, 
com as consequências advindas de sua omissão.

9. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por 
qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova. 
10. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão somente nesse caso, a candidata 
deverá levar um acompanhante, maior de idade, devidamente comprovada, que ficará em local reservado 
para tal finalidade e será responsável pela guarda da criança. 

10.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal sem a 
presença do responsável pela criança. 
10.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata. 

11. Excetuada a situação prevista no item 10 deste Capítulo, não será permitida a permanência de qualquer 
acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, inclusive, a 
não participação do(a) candidato(a) no Concurso Público. 
12. Durante a realização da(s) prova(s), não será permitida qualquer espécie de consulta a códigos, 
livros, manuais, impressos, anotações ou outro tipo de pesquisa, utilização de material não fornecido pelo 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, calculadoras, celulares ou qualquer outro meio, bem como uso 
de boné, gorro, chapéu e óculos de sol.
13. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 

a) não comparecer à prova, ou qualquer das etapas, conforme convocação oficial (Diário Oficial 
do Município), seja qual for o motivo alegado; 
b) apresentar-se fora de local, data e horário estabelecidos no Edital de Convocação; 
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto no item 4 deste Capítulo; 
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um 
fiscal; 
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por 
escrito, bem como fazendo uso de material não permitido para a realização da prova ou de 
qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; 
f) lançar meios ilícitos para a realização da prova;
g) não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material de 
aplicação e de correção da prova;
h) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
i) durante o processo, não atender a uma das disposições estabelecidas neste Edital;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
k) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da 
aplicação da prova.
l) ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência.

DA PROVA OBJETIVA – 1ª ETAPA
14. A data de realização da Prova Objetiva, será oportunamente publicada no Diário Oficial do Município 
de Bauru a partir de 23 de dezembro de 2014.
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14.1. A confirmação oficial da data, horário e informação sobre o local para a realização da prova 
deverá ser acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado 
no Diário Oficial do Município – DOM e no site www.daebauru.sp.gov.br, não podendo ser 
alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
14.2. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da 
relação divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.
sp.gov.br o candidato deverá protocolar, na sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, 
na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 11-25, o requerimento de 
inclusão anexando o comprovante de inscrição e de pagamento, onde ficará condicionado o 
deferimento à comissão examinadora deste concurso.

14.2.1. Ocorrendo o caso constante deste item, poderá o candidato participar 
do Concurso Público e realizar a prova se apresentar o respectivo comprovante 
de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital, devendo, para tanto, 
preencher, no dia da prova, formulário específico. 
14.2.2. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita 
à posterior verificação da regularidade da referida inscrição. 
14.2.3. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato 
será automaticamente cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de 
qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

14.3. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos 
sobre sua aplicação. 
14.4. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de 
transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação da prova.
14.5. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o 
Caderno de Questões. 

14.5.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, 
com caneta esferográfica azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos 
apropriados. 
14.5.2. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica azul ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha 
de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais de sala 
terão sua prova anulada.
14.5.3. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, 
é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao 
fiscal de sala, juntamente com o caderno de questões, sendo expressamente vedada a 
retirada do caderno de questões do local de prova.
14.5.4. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem 
questão não respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma 
delas esteja correta. 
14.5.5. Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho 
do candidato. 
14.5.6. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do 
candidato. 
14.5.7. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido 
tempo adicional para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à 
transcrição para a Folha de Respostas. 
14.5.8. Os (03) três últimos candidatos de cada sala, ao encerrarem suas provas 
objetiva e prática, não poderão se retirar até que o último candidato termine, ou 
que se esgote o tempo máximo da Prova, para acompanharem o procedimento de 
lacração do envelope com as provas.
14.5.9. O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado no site www.
daebauru.sp.gov.br, a partir do 2º dia útil subsequente ao da aplicação.

15. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva e Prova Prática constarão apenas os candidatos 
aprovados para o cargo para o qual se inscreveu.

DA PROVA PRÁTICA – 2ª ETAPA
16. A convocação para a Prova Prática será publicada oportunamente no DOM, no site www.daebauru.
sp.gov.br, e acontecerá em data, turma e local pré-estabelecido, sendo de responsabilidade do candidato o 
acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
17. O candidato deverá, ainda, observar atentamente o disposto nos itens 1 a 13 do Capítulo VII – DA 
PRESTAÇÃO DAS PROVAS, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

17.1. Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem autorização expressa 
do(s) responsável(is) pela aplicação. 
17.2. O candidato, ao terminar a prova, conforme o caso, entregará ao aplicador todo o seu 
material de exame. 

18. Para a prestação da prova prática, o candidato deverá observar atentamente os termos constantes do 
item 1.2. e subitens do Capítulo VI – Das Provas, do julgamento e habilitação.

CAPÍTULO VIII - DA PONTUAÇÃO FINAL, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 
1. A pontuação final do candidato será a somatória das notas obtidas nas Provas Objetiva e Prática.
2. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 

2.1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes 
critérios de desempate ao candidato: 
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e 
frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;

  b) que obtiver maior pontuação na Prova Prática;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;

 d) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa
 e) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática; 
 f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
3. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos 
aprovados) por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, que serão publicadas 

no Diário Oficial de Bauru.
4. A Lista de Classificação Final Especial conterá somente os candidatos portadores de deficiência 
considerados aptos para o exercício do cargo.
5. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência ou 
aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

CAPÍTULO IX - DOS RECURSOS 
1. O candidato poderá apresentar recurso quanto a cada fase do concurso no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir do dia seguinte da publicação do ato decorrido na imprensa oficial (Diário Oficial 
de Bauru).
2. O recurso deverá estar digitado, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet, 
telegrama ou outro meio que não o especificado neste Edital. 
3. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo constante 
no ANEXO III – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 
11-25.

3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos 
presentes na prova objetiva. 
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, 
eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/
classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que 
não obtiver a nota mínima exigida para habilitação. 
3.3. A resposta ao recurso interposto será objeto de divulgação no Diário Oficial de Bauru.
3.4. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso 
Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 

4. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 1 deste Capítulo.
5. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto 
anteriormente.
6. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
 a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;

b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.

7. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1.988.

CAPÍTULO X - DO PROVIMENTO DO CARGO
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A convocação será feita através do Diário Oficial de Bauru que estabelecerá data, horário e local para a 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:

a) Não comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação;
b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru;
c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em termo de 
desistência).

 d) Não comprovar os requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A nomeação do candidato ficará condicionada à:

a) apresentação dos devidos documentos, observados os termos do item 2 do Capítulo XI – 
Das Disposições Finais;
b) possuir, na data da nomeação, todos os requisitos exigidos para o cargo, previstos na inscrição, 
bem como comprová-los através dos documentos exigidos pelo Departamento.
c) declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos, conforme 
previsto na Constituição Federal de 1988;

 d) outros documentos que o DAE julgar necessário;
e) Perícia Médica/Psicológica e avaliação física, de caráter eliminatório, para avaliação de sua 
saúde física e mental;

5. O não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de desistência 
implicará a exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos 
futuros.

CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer 
espécie de desconhecimento.
2. Quando da nomeação, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios constantes no item 3 
do Capítulo II – Das Inscrições.

2.1. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer 
tempo, em especial por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as 
suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal. 
2.2. O candidato que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no item 3 do 
Capítulo II – Das Inscrições, perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição do valor da 
Taxa de Inscrição.

3. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à 
nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse e 
as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas 
oferecidas no prazo de validade deste edital.  
4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados da data de sua homologação, 
podendo ser prorrogado, a critério da Administração, uma única vez e por igual período. 
5. Caberá ao Presidente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru-DAE a homologação deste Concurso 
Público. 
6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a 
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providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser 
publicado no Diário Oficial de Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br.  
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não 
serão objetos de avaliação da(s) prova(s) neste Concurso Público. 
8. Em caso de alteração de algum dado cadastral durante o prazo de validade deste Concurso, o candidato 
aprovado deverá requerer a atualização junto ao DAE.

8.1. O DAE não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de alteração 
de endereço e/ou telefones de contato e não atualizados durante o prazo de validade deste 
Concurso. 

9. O DAE não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação no Diário 
Oficial do Município de Bauru – DOM documento hábil para fins de comprovação da aprovação. 
10. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, serão 
publicados no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM e divulgados no site www.daebauru.sp.gov.
br, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
11. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade de 
declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame. 
12. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às 
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 505/2014.

Bauru, 04 de novembro de 2014.
Giasone Albuquerque Candia 

Presidente 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 (Descrição sumária)

ENCANADOR: Realizar consertos de vazamentos nas tubulações de água e esgoto. Construir emissários 
e novas redes de água e de esgoto. Executar os serviços de instalação e/ou manutenção de redes de 
distribuição de água e redes coletoras de esgoto, procedendo a abertura e o aterramento de valetas, bem 
como auxiliando no recape asfáltico. Realizar consertos e manutenção em registros de manobra. Realizar 
manutenção hidráulica predial interna no Departamento. Conduzir veículos ou motocicletas do DAE até 
o local do serviço. Notificar e realizar cortes de água, realizar vistorias em imóveis, retirar hidrômetros 
para aferição, instalar hidrômetros e realizar religações de água, bem como operar equipamentos afins ao 
desenvolvimento das atividades. Manter em bom estado de conservação as máquinas, peças, ferramentas 
e instrumentos de seu uso, bem como aplicar estritas normas de segurança, organização do local de 
trabalho e meio ambiente. Cumprir regulamentos internos. Realizar outras atividades correlatas, conforme 
necessidade do trabalho, sob orientação e supervisão do superior imediato.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA:

Língua Portuguesa: Leitura, compreensão, interpretação, gênero em textos diversos; Encontros vocálicos 
e consonantais; Divisão silábica; Sílaba tônica; Classes de palavras (artigo, substantivo, pronome, 
preposição, verbo, advérbio, adjetivo...) e suas flexões, classificações e emprego; Tipos de frases; Pontuação; 
Alfabeto; Novo acordo ortográfico, sinônimos e antônimos, acentuação gráfica, regência nominal e verbal, 
concordância nominal e verbal.

Matemática: Operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, 
irracionais e reais; Operações com frações; Frações decimais e números decimais; Razão e proporção; 
Regra de três; Porcentagem e juros simples; Operações com números inteiros; Problemas com equações do 
primeiro grau; Perímetro e área, Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.

Conhecimentos Específicos: Conhecimentos básicos inerentes às atividades da função; Conhecimentos 
teóricos e práticos de construções e instalações hidráulico-sanitárias. Tipos de ferramentas e materiais 
normalmente utilizados. Tipos de tubulação, roscas, vedação e conexão de encanamentos, instalação de 
registros, cavaletes, hidrômetros, curvas, luvas, bem como, outros materiais empregados em instalações. 
Noções de abertura, dimensionamento, escoramento e sinalização de valas. Ligações de água. Ligações de 
esgoto. Válvulas. Registros. Hidrômetros. Noções de operação de motor de bombas. Noções de manutenção, 
remanejamento e prolongamento de redes de água e esgotos. Assentamento de tubos, manilhas e conexões 
de água e esgoto em redes e interceptores de esgotos. Conhecimentos em ligações, substituição, reparos e 
desobstrução de ramais domiciliares de água e esgotos. Preparação de nivelamento e compactação manual 
do solo. Segurança no manuseio dos equipamentos. Equipamentos de Proteção Individual – EPIs. Direção 
Defensiva. Primeiros Socorros. Ética Profissional.

PROVA PRÁTICA: Consistirá na execução de tarefas típicas do cargo como identificação, manuseio e 
uso de ferramentas, instrumentos, materiais e equipamentos utilizados nas atividades inerentes ao cargo; 
envolvendo uma situação real da área de Hidráulica/Saneamento, baseada nas atribuições do cargo (Anexo 
I) e conhecimentos específicos do cargo (Anexo II), para demonstração de conhecimentos e habilidades 
no domínio dos equipamentos/ferramentas, de forma condizente com os conhecimentos exigidos para o 
desenvolvimento das funções. Procedimentos de segurança e uso de Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs).

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
À Comissão de Concurso para o cargo de ENCANADOR
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, residente à R./Av. _______________________
____________________________________, n.º __________, Bairro: _____________________, vem 
apresentar recurso referente: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________. 
 Embasamento: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO IV – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS

À Comissão de Concurso para o cargo de ENCANADOR
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito condições especiais para fazer a prova, 
conforme o especificado abaixo:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO IV – DAS 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA, item 1, e subitens, do Edital 012/2014 - 
DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO V – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
INSCRIÇÃO DE CANDIDATO COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

À Comissão de Concurso para o cargo de ENCANADOR.
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito que minha inscrição seja efetivada como 
candidato portador de necessidades especiais de acordo com o Capítulo V do Edital 012/2014.
Descrição da Deficiência:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo V - DA 
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, item 8, e 
subitens, do Edital 012/2014 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr. (a) _____________________________________________________, portador(a) 
do R.G. nº.__________________________ e do CPF nº.  _________________________, é pessoa com 
deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298 de 20/12/1999, com 
redação dada pelo artigo  70, do Decreto nº. 5296, de 02/12/2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental 
ou múltipla)__________________.
Descrição da Deficiência:_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Código CID-10:____________________.
A – Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
A1 – paraplegia
A2 – paraparesia
A3 – monoplegia
A4 – monoparesia
A5 – tetraplegia
A6 – tetraparesia
A7 – triplegia
A8 – triparesia
A9 – hemiplegia
A10 – hemiparesia
A11 – ostomia
A12 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral
A14 – nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B - Deficiência auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz.
C – Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
C1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
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óptica.
C2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C3 -  os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor 
que 60o.

C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
C5 – visão monocular (Súmula nº. 377, do STJ).
D – Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
D1 – comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 – utilização dos recursos da comunidade
D5 – saúde e segurança
D6 – habilidades acadêmicas
D7 – lazer
D8 – trabalho
E - Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
F – Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e data:_______________________________________________________________________
Nome do médico/CRM:______________________________________________________________
Endereço para contato:______________________________________________________________
Assinatura e carimbo:________________________________________________________________

EDITAL Nº. 013/2014 - CONCURSO PÚBLICO 
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO

O Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, por determinação do Presidente de seu Conselho 
Administrativo, Giasone Albuquerque Candia, torna público, através deste Edital, a abertura de inscrição 
para o provimento dos cargos efetivos vagos e os que vierem a ocorrer dentro do prazo de validade do 
concurso para o cargo de MECÂNICO DE MANUTENÇÃO. O Concurso Público reger-se-á pelas 
normas estabelecidas a seguir:

CAPÍTULO I - DO CARGO, DAS VAGAS, DOS VENCIMENTOS, DA ESCOLARIDADE/PRÉ-
REQUISITOS E DA JORNADA DE TRABALHO:
1. Este concurso destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, que vierem a ocorrer ou forem 
criados dentro do prazo de validade previsto no Edital.
2. O cargo, número de vagas, vencimentos e jornada de trabalho são os estabelecidos a seguir:

•	 Cargo: MECÂNICO DE MANUTENÇÃO;
•	 Número de Vagas: 01 (uma);
•	 Remuneração referente ao Nível 1 da Classe C do Grupo H, conforme Lei 6.366 de 17 de junho 

de 2013: R$ 1.885,38 (um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos), com 
base em abril de 2014;

•	 Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá 
dentro do horário estabelecido pelo D.A.E.

3. Requisitos: Ensino Médio Completo e formação específica de nível técnico ou curso específico de 
qualificação na área com carga horária mínima de 100 (cem) horas; Carteira Nacional de Habilitação, 
categoria “AB” ou superior definitiva e válida com autorização para exercer atividade remunerada;
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no ANEXO I – Das Atribuições 
(descrição sumária do cargo).
5. A nomeação e o exercício do cargo serão regidos pelo regime Estatutário, estando o candidato empossado 
subordinado ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1574/71 e 
alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal 
nº 3373/1991 e alterações posteriores) e ao Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru 
(Lei Municipal nº 3781/1994 e alterações posteriores), à Lei municipal 6.366 de17 de junho de 2013 e 
demais legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 285,00 (duzentos e 
oitenta e cinco reais), com base em abril de 2014 e outros benefícios instituídos por lei.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES: 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014, 
EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site www.daebauru.sp.gov.br na área CONCURSOS 
PÚBLICOS NO DAE.  

1.1. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, condicional ou 
fora do prazo estabelecido.
1.2. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio 
de serviços públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibilizam acesso gratuito 
em dois postos na cidade de Bauru localizados na Rua Amazonas, nº. 1-41, Jd. Coralina e no 
Posto do Poupatempo (E-poupatempo), situado à Rua Inconfidência, esquina com a Av. Nações 
Unidas. Para utilizar o equipamento o candidato deve realizar um cadastro apresentando o RG. 
Os programas são gratuitos e permitidos a todo cidadão.

2. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento. 
3. Para se inscrever, o candidato deverá estar ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento 
das condições essenciais ao cargo abaixo descritas: 

a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da 
Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros; 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos; 
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
e) estar com o CPF regularizado; 
f) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, bem como os documentos 
comprobatórios dos requisitos constantes do item 3 do CAPÍTULO I deste edital (Diploma, 
Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio e formação específica de nível técnico 
ou curso específico de qualificação na área com carga horária mínima de 100 (cem) horas, 

emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, devidamente registrado no órgão 
competente), Carteira Nacional de Habilitação, categoria “AB” ou superior definitiva e válida 
com autorização para exercer atividade remunerada e demais documentos comprobatórios 
necessários à investidura do cargo conforme Capítulo X deste Edital.
g) não registrar antecedentes criminais; achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e 
políticos; 
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por 
avaliação médica/psicológica – pré-admissional;
i) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais 
nº. 3.781/94 (Artigo 14, Inciso XII) e nº. 5.805/09.
j) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em 
consequência de processo administrativo 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, instituída por órgãos da administração federal, estadual ou 
municipal.

4. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do boleto bancário referente à taxa de inscrição, no valor de R$ 50,00 (cinquenta 
reais), devendo efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária da Caixa 
Econômica Federal (CEF) ou lotéricas.

4.1. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos 
Correios, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, DOC-eletrônico, ordem de pagamento ou 
depósito comum em conta corrente, agendamento, condicional ou fora do período de inscrição 
(das 10 horas do dia 27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014) ou por qualquer outro meio que 
não os especificados neste Edital. 
4.2. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o 
cancelamento da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 
4.3. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário 
gerado no ato da inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições. Atenção para o 
horário bancário. 
4.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto 
referente à taxa. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: 
www.daebauru.sp.gov.br, na página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após 
o encerramento do período de inscrições. 
4.5. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de 
inscrição – via internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, 
bem como outros fatores que impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato.
4.6. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, 
nem isenção total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo 
alegado, exceto no caso previsto no Capitulo III.

5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.
6. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição. 

6.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça todas as 
condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados 
todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja constatado posteriormente. 

7. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo ao 
DAE o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos ou que prestar 
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
8. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3 deste 
Capítulo II.
9. As informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site: www.daebauru.
sp.gov.br. 
10. Para inscrever-se, o candidato deverá: 

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
e) transmitir os dados da inscrição; 

 f) imprimir o boleto bancário; 
 g) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até a data-

limite para encerramento das inscrições (08/12/2014) - Atenção para o horário bancário.

CAPÍTULO III - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. Nos casos amparados pela Lei Municipal nº. 4.385/99, alterada pela Lei nº. 5.340 de 16 de março de 
2006, ficarão isentos do recolhimento da taxa de inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO 
DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. O candidato que se enquadrar neste Capítulo, para inscrever-se deverá:

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014); 

 b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
 c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;

d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 
 e) transmitir os dados da inscrição; 
 f) imprimir o boleto bancário; 

g) Anexar ao boleto bancário/comprovante de inscrição, cópia do documento que comprove 
DOAÇÃO DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou privados do 
Município de Bauru, acompanhado do documento original para conferência, dirigindo-se ao 
Departamento de Água e Esgoto/Seção de Protocolo, sito à Rua: Padre João, 11-25, no horário 
das 9:00 às 17:00 horas, até a data-limite para encerramento das inscrições (08/12/2014).

CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:
1. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar durante 
o período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 
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11-25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento 
conforme modelo previsto no ANEXO IV deste edital, detalhando as condições especiais de que 
necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, sala de fácil acesso, ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.

1.1. A solicitação da condição especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo 
Médico, onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.2. O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos 
itens 1 e 1.1., não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.
1.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade 
do solicitado.
1.4. O candidato portador de necessidades especiais deverá, ainda, observar o Capítulo V – Da 
Participação de candidato portador de necessidades especiais.

CAPÍTULO V – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS 
1. Candidatos portadores de necessidades especiais que pretendem fazer uso das prerrogativas que 
lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº. 7.853/89, no 
Decreto Federal nº. 3.298/99, na Lei Complementar Estadual nº. 683/92 e na Lei Municipal nº. 5.215/04 
regulamentada pelo decreto nº 12.585/14 é assegurado o direito de inscrição para o cargo em Concurso 
Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do 
Concurso, para o Cargo regulado pelo presente Edital.

2.1. As frações decorrentes do cálculo do percentual (5%) só serão arredondadas para o número 
inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 5 (cinco).

3. O candidato portador de necessidades especiais, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições 
do cargo, especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são 
compatíveis com a deficiência de que é portador.
4. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na 
Lei Municipal nº. 5.215/04.
5. O candidato portador de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº. 3.298/99, participará do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas.
6. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência de 
que é portador, observado o disposto no item 4 deste Capítulo.
7. O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento a ser 
cumprido, conforme descrito no item 8 deste Capítulo.
8. O candidato portador de deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via 
internet nos termos indicados no Capítulo II, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o 
período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-
25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, para o Serviço de 
Recursos Humanos do Departamento de Água e Esgoto de Bauru:

8.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que 
está concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO V, e também;
8.2. Laudo médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) 
meses antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o 
grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência que lhe acomete, 
inclusive, para assegurar previsão de adaptação de sua prova, informando ainda o nome do 
candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, conforme modelo do ANEXO 
VI.

8.2.1. O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente 
que a deficiência se enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº. 
3.298/99 e alterações posteriores.

8.3. O candidato que não atender ao estabelecido no item 8 e subitens 8.1, 8.2 e 8.2.1, durante 
o período de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de 
deficiência, seja qual for o motivo alegado.

9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
12. Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados pelo DAE para 
perícia médica, com a finalidade de avaliação a ser realizada pelos médicos oficiais do Município de Bauru, 
para verificar se a deficiência declarada no ato da inscrição se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto 
Federal nº. 3.298/99 e suas alterações e da Súmula 377 do STJ, assim como se há compatibilidade ou não 
da deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:

12.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.
12.2. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato com deficiência à avaliação tratada no item 12.
12.3. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível 
com as atribuições do cargo.
12.4. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que não tiver 
configurada a deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, passando a figurar 
somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação necessária para tanto.
12.5. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que, por ocasião da 
perícia médica, não apresentar a documentação original comprobatória da condição, estabelecida 
no item 8 deste Capítulo, passando a figurar somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação 
necessária para tanto.

13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido 
ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, e/ou de aposentadoria por invalidez.
17. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) 
dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.
sp.gov.br.

CAPÍTULO VI - DAS PROVAS, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO.
1. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será composto por Prova Objetiva e Prova Prática, 
nos termos abaixo descritos:

1.1. 1ª ETAPA – PROVA OBJETIVA: será constituída por 40 (quarenta) questões de múltipla 
escolha, distribuídas pelos seguintes componentes:
a) Língua Portuguesa: 10 (dez) questões;
b) Matemática: 10 (dez) questões;
c) Conhecimentos Específicos: 20 (vinte) questões;

1.1.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o 
grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo 
público. Essa prova terá duração de 03 (três) horas e será composta de questões de 
múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma, de acordo com o conteúdo 
programático constante do ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
1.1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 40 (quarenta) 
pontos, atribuindo-se 1,25 (um e vinte e cinco) pontos a cada questão correta de 
conhecimentos específicos e 0,75 (setenta e cinco décimos) pontos a cada questão 
correta de língua portuguesa e matemática.
1.1.3. Será considerado habilitado para participar da 2ª etapa do Concurso – Prova 
Prática o candidato que obtiver: mínimo de 50% (cinquenta por cento) de acertos na 
prova objetiva, não zerar em nenhum dos componentes da prova conforme item 
1.1 deste Capítulo (Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos) e 
estar entre os 30 (trinta) primeiros candidatos classificados (havendo empate na 
última colocação, todos os candidatos nestas condições serão habilitados).
1.1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.

1.2. 2ª ETAPA – PROVA PRÁTICA, de caráter eliminatório e classificatório, será baseada 
nas atribuições do cargo e destina-se a avaliar a experiência prévia do candidato, o grau de 
conhecimento, habilidades do candidato e sua adequabilidade à execução das tarefas, por meio 
de demonstração prática das atividades a serem desempenhadas no exercício do cargo. A prova 
prática será elaborada tendo em vista o conteúdo constante do ANEXO II – CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO. 

1.2.1. Serão convocados para realizar a Prova Prática, os 30 (trinta) primeiros 
candidatos habilitados na Prova Objetiva – 1ª. Etapa.

1.2.1.1. Havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas 
condições serão convocados.

1.2.2. A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 60 (sessenta) pontos.
1.2.2.1. Na avaliação da Prova Prática será avaliado cada um de seus 
quesitos.
1.2.2.2. Ao quesito que não estiver completamente executado, será 
atribuída a pontuação de valor 0 (zero).
1.2.2.3. Ao quesito que for completamente executado, será atribuída a sua 
pontuação total.
1.2.2.4. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou 
superior a 30 (trinta) pontos. 

1.3. Os candidatos que não lograrem a classificação prevista no item 1.2.1 deste capítulo (não 
convocados para a prova prática) serão eliminados do Concurso Público.

CAPÍTULO VII - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
1. As provas serão realizadas na cidade de Bauru. 
2. O candidato somente poderá realizar as provas nas datas, horários e locais constantes do respectivo Edital 
de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização das provas.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido de: 

a) caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha; 
b) original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de validade, 
conforme o caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe 
que tenha força de documento de identificação, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei 
Federal nº. 9.503/97, ou Passaporte.
c) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da prova o comprovante de 
inscrição.
4.1. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou 
quaisquer outros documentos não constantes deste Edital, inclusive, carteira funcional de ordem 
pública ou privada.
4.2. Somente será admitido à sala ou local de prova o candidato que apresentar os documentos 
discriminados neste item e desde que permita, com clareza, a sua identificação.
4.3. O candidato que não apresentar o documento conforme o item 4, deste Capítulo, não fará 
a prova, sendo considerado ausente e eliminado do Concurso Público. 

5. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 



55DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 27 DE NOVEMBRO DE 2.014

para o seu início.
5.1. Não será admitida a circulação de candidatos ou acompanhantes no interior das dependências 
da instituição onde estarão sendo aplicadas as provas, no período de aplicação das mesmas. O 
trânsito de candidatos neste período restringe-se à saída do prédio, hidratação e execução de 
suas necessidades fisiológicas, sempre acompanhados por um fiscal.

6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos. 
7. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação constante 
no Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente datado e 
assinado, ao fiscal de sala. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a 
Sala de Coordenação no local em que estiver prestando a prova. 

8.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, 
com as consequências advindas de sua omissão.

9. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por 
qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova. 
10. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão somente nesse caso, a candidata 
deverá levar um acompanhante, maior de idade, devidamente comprovada, que ficará em local reservado 
para tal finalidade e será responsável pela guarda da criança. 

10.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal sem a 
presença do responsável pela criança. 
10.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata. 

11. Excetuada a situação prevista no item 10 deste Capítulo, não será permitida a permanência de qualquer 
acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, inclusive, a 
não participação do(a) candidato(a) no Concurso Público. 
12. Durante a realização da(s) prova(s), não será permitida qualquer espécie de consulta a códigos, 
livros, manuais, impressos, anotações ou outro tipo de pesquisa, utilização de material não fornecido pelo 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, calculadoras, celulares ou qualquer outro meio, bem como uso 
de boné, gorro, chapéu e óculos de sol.
13. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 

a) não comparecer à prova, ou qualquer das etapas, conforme convocação oficial (Diário Oficial 
do Município), seja qual for o motivo alegado; 
b) apresentar-se fora de local, data e horário estabelecidos no Edital de Convocação; 
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto no item 4 deste Capítulo; 
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um 
fiscal; 
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por 
escrito, bem como fazendo uso de material não permitido para a realização da prova ou de 
qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; 
f) lançar meios ilícitos para a realização da prova;
g) não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material de 
aplicação e de correção da prova;
h) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
i) durante o processo, não atender a uma das disposições estabelecidas neste Edital;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
k) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da 
aplicação da prova.
l) ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência.

DA PROVA OBJETIVA – 1ª ETAPA
14. A data de realização da Prova Objetiva, será oportunamente publicada no Diário Oficial do Município 
de Bauru a partir de 23 de dezembro de 2014.

14.1. A confirmação oficial da data, horário e informação sobre o local para a realização da prova 
deverá ser acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado 
no Diário Oficial do Município – DOM e no site www.daebauru.sp.gov.br, não podendo ser 
alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
14.2. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da 
relação divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.
sp.gov.br o candidato deverá protocolar, na sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, 
na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 11-25, o requerimento de 
inclusão anexando o comprovante de inscrição e de pagamento, onde ficará condicionado o 
deferimento à comissão examinadora deste concurso.

14.2.1. Ocorrendo o caso constante deste item, poderá o candidato participar 
do Concurso Público e realizar a prova se apresentar o respectivo comprovante 
de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital, devendo, para tanto, 
preencher, no dia da prova, formulário específico. 
14.2.2. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita 
à posterior verificação da regularidade da referida inscrição. 
14.2.3. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato 
será automaticamente cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de 
qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

14.3. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos 
sobre sua aplicação. 
14.4. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de 
transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação da prova.
14.5. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o 
Caderno de Questões. 

14.5.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, 
com caneta esferográfica azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos 
apropriados. 
14.5.2. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica azul ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha 
de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais de sala 
terão sua prova anulada.

14.5.3. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, 
é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao 
fiscal de sala, juntamente com o caderno de questões, sendo expressamente vedada a 
retirada do caderno de questões do local de prova.
14.5.4. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem 
questão não respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma 
delas esteja correta. 
14.5.5. Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho 
do candidato. 
14.5.6. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do 
candidato. 
14.5.7. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido 
tempo adicional para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à 
transcrição para a Folha de Respostas. 
14.5.8. Os (03) três últimos candidatos de cada sala, ao encerrarem suas provas 
objetiva e prática, não poderão se retirar até que o último candidato termine, ou 
que se esgote o tempo máximo da Prova, para acompanharem o procedimento de 
lacração do envelope com as provas.
14.5.9. O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado no site www.
daebauru.sp.gov.br, a partir do 2º dia útil subsequente ao da aplicação.

15. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva e Prova Prática constarão apenas os candidatos 
aprovados para o cargo para o qual se inscreveu.

DA PROVA PRÁTICA – 2ª ETAPA
16. A convocação para a Prova Prática será publicada oportunamente no DOM, no site www.daebauru.
sp.gov.br, e acontecerá em data, turma e local pré-estabelecido, sendo de responsabilidade do candidato o 
acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
17. O candidato deverá, ainda, observar atentamente o disposto nos itens 1 a 13 do Capítulo VII – DA 
PRESTAÇÃO DAS PROVAS, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

17.1. Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem autorização expressa 
do(s) responsável(is) pela aplicação. 
17.2. O candidato, ao terminar a prova, conforme o caso, entregará ao aplicador todo o seu 
material de exame. 

18. Para a prestação da prova prática, o candidato deverá observar atentamente os termos constantes do 
item 1.2. e subitens do Capítulo VI – Das Provas, do julgamento e habilitação.

CAPÍTULO VIII - DA PONTUAÇÃO FINAL, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 
1. A pontuação final do candidato será a somatória das notas obtidas nas Provas Objetiva e Prática.
2. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 

2.1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes 
critérios de desempate ao candidato: 
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e 
frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;

  b) que obtiver maior pontuação na Prova Prática;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;

 d) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
 e) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa; 
 f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
3. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos 
aprovados) por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, que serão publicadas 
no Diário Oficial de Bauru.
4. A Lista de Classificação Final Especial conterá somente os candidatos portadores de deficiência 
considerados aptos para o exercício do cargo.
5. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência ou 
aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

CAPÍTULO IX - DOS RECURSOS 
1. O candidato poderá apresentar recurso quanto a cada fase do concurso no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir do dia seguinte da publicação do ato decorrido na imprensa oficial (Diário Oficial 
de Bauru).
2. O recurso deverá estar digitado, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet, 
telegrama ou outro meio que não o especificado neste Edital. 
3. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo constante 
no ANEXO III – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 
11-25.

3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos 
presentes na prova objetiva. 
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, 
eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/
classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que 
não obtiver a nota mínima exigida para habilitação. 
3.3. A resposta ao recurso interposto será objeto de divulgação no Diário Oficial de Bauru.
3.4. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso 
Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 

4. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 1 deste Capítulo.
5. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto 
anteriormente.
6. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
 a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;

b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
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c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.

7. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1.988.

CAPÍTULO X - DO PROVIMENTO DO CARGO
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A convocação será feita através do Diário Oficial de Bauru que estabelecerá data, horário e local para a 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:

a) Não comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação;
b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru;
c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em termo de 
desistência);

 d) Não comprovar os requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A nomeação do candidato ficará condicionada à:

a) apresentação dos devidos documentos, observados os termos do item 2 do Capítulo XI – 
Das Disposições Finais;
b) possuir, na data da nomeação, todos os requisitos exigidos para o cargo, previstos na inscrição, 
bem como comprová-los através dos documentos exigidos pelo Departamento.
c) declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos, conforme 
previsto na Constituição Federal de 1988;

 d) outros documentos que o DAE julgar necessário;
e) Perícia Médica/Psicológica e avaliação física, de caráter eliminatório, para avaliação de sua 
saúde física e mental;

5. O não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de desistência 
implicará a exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos 
futuros.

CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer 
espécie de desconhecimento.
2. Quando da nomeação, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios constantes no item 3 
do Capítulo II – Das Inscrições.

2.1. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer 
tempo, em especial por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as 
suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal. 
2.2. O candidato que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no item 3 do 
Capítulo II – Das Inscrições, perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição do valor da 
Taxa de Inscrição.

3. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à 
nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse e 
as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas 
oferecidas no prazo de validade deste edital.  
4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados da data de sua homologação, 
podendo ser prorrogado, a critério da Administração, uma única vez e por igual período. 
5. Caberá ao Presidente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru-DAE a homologação deste Concurso 
Público. 
6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser 
publicado no Diário Oficial de Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br.  
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não 
serão objetos de avaliação da(s) prova(s) neste Concurso Público. 
8. Em caso de alteração de algum dado cadastral durante o prazo de validade deste Concurso, o candidato 
aprovado deverá requerer a atualização junto ao DAE.

8.1. O DAE não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de alteração 
de endereço e/ou telefones de contato e não atualizados durante o prazo de validade deste 
Concurso. 

9. O DAE não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação no Diário 
Oficial do Município de Bauru – DOM documento hábil para fins de comprovação da aprovação. 
10. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, serão 
publicados no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM e divulgados no site www.daebauru.sp.gov.
br, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
11. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade de 
declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame. 
12. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às 
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 506/2014.

Bauru, 04 de novembro de 2014.
Giasone Albuquerque Candia 

Presidente 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 (Descrição sumária)

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO: Executar a manutenção de veículos, motores e similares, 
desmontando, reparando, substituindo, ajustando e lubrificando o motor e peças anexas, órgãos de 
transmissão, freios, direção, suspensão e equipamento auxiliar, para assegurar-lhes condições de 
funcionamento regular. Executar a manutenção e reparar as partes mecânicas de retro-escavadeiras, pás-
carregadeiras e demais outros equipamentos, utilizando ferramentas específicas. Manter em bom estado de 

conservação as máquinas, peças, ferramentas e instrumentos de seu uso, bem como seu local de trabalho. 
Cumprir normas e regulamentos internos. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene e qualidade do 
trabalho. Realizar outras atividades correlatas inerentes ao cargo, sob supervisão e orientação do superior 
imediato.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA:

Língua Portuguesa: Leitura, compreensão, interpretação, gênero, objetivo e meio de circulação de textos 
diversos (destacando-se: provérbios, charges, notícias, tirinhas, cartuns, anúncios, reportagens, contos, 
fábulas...); Pontuação; Acentuação gráfica; Encontros vocálicos e consonantais; Divisão silábica; Sílaba 
tônica; Concordância verbal e nominal; Regência verbal e nominal; Classes de palavras (substantivo, 
adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição e numeral)  suas flexões, 
classificações e emprego. Uso do verbo. Sintaxe (estudo do sujeito, predicado, verbos transitivos, verbos 
intransitivos, objeto direto, objeto indireto). Frase, oração e período (simples e composto): termos principais 
da oração (classificações). Novo acordo ortográfico; Acentuação gráfica, Figuras de linguagem, Vozes 
Verbais (Ativa e Passiva), Uso da crase.

Matemática: Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. Regra 
de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juros simples. Sistemas de medidas 
usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo. Resolução de situações-problema. 
Interpretações de tabelas e gráficos. Noções de estatística.

Conhecimentos Específicos: Motores de combustão interna: ciclo Otto e ciclo Diesel.
Sistema de transmissão: embreagem e seus atuadores, câmbio (manual, automático e automatizado), eixo 
cardan, diferencial e semi-eixos.
Sistema de arrefecimento: teste de pressão, sensores, atuadores e seus componentes. Sistema de freios e 
seus componentes. Componentes elétricos: bateria, motor partida, proteção de circuitos elétricos, relês, 
comutador de partida, alternador. Sistema de injeção eletrônica de combustível: atuadores, sensores, testes 
com multímetro, scanners, testes elétricos, testes de vácuo, manômetros e fazer cálculos de grandezas 
elétricas. Sistema de suspensão e direção assim como seus ângulos geométricos, agregados e pneumáticos. 
Alinhamento e balanceamento de rodas. Metrologia: instrumentos de medição, aferições e zelo. Hidráulica: 
hidrostática e hidrodinâmica. Lubrificação. Higiene e segurança do trabalho. 
Cuidados com o meio ambiente.

PROVA PRÁTICA: Motores de combustão interna: ciclo Otto e ciclo Diesel. Sistema de transmissão: 
embreagem e seus atuadores, câmbio (manual, automático e automatizado), eixo cardan, diferencial e semi-
eixos. Sistema de arrefecimento: teste de pressão, sensores, atuadores e seus componentes. Sistema de freios 
e seus componentes. Componentes elétricos: bateria, motor partida, proteção de circuitos elétricos, relês, 
comutador de partida, alternador. Sistema de injeção eletrônica de combustível. Sistema de suspensão e 
direção assim como seus ângulos geométricos, agregados e pneumáticos. Metrologia: reconhecer e utilizar 
instrumentos de medição, aferições e zelo. Hidráulica: hidrostática e hidrodinâmica. Lubrificação. Higiene 
e segurança do trabalho. Cuidados com o meio ambiente.

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
À Comissão de Concurso para o cargo de MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, residente à R./Av. _______________________
____________________________________, n.º __________, Bairro: _____________________, vem 
apresentar recurso referente: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________. 
 Embasamento: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO IV – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS

À Comissão de Concurso para o cargo de MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito condições especiais para fazer a prova, 
conforme o especificado abaixo:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO IV – DAS 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA, item 1, e subitens, do Edital 013/2014 - 
DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:
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ANEXO V – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
INSCRIÇÃO DE CANDIDATO COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

À Comissão de Concurso para o cargo de MECÂNICO DE MANUTENÇÃO.
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito que minha inscrição seja efetivada como 
candidato portador de necessidades especiais de acordo com o Capítulo V do Edital 013/2014.
Descrição da Deficiência:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo V - DA 
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, item 8, e 
subitens, do Edital 013/2014 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr. (a) _____________________________________________________, portador(a) 
do R.G. nº.__________________________ e do CPF nº.  _________________________, é pessoa com 
deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298 de 20/12/1999, com 
redação dada pelo artigo  70, do Decreto nº. 5296, de 02/12/2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental 
ou múltipla)__________________.
Descrição da Deficiência:_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Código CID-10:____________________.
A – Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
A1 – paraplegia
A2 – paraparesia
A3 – monoplegia
A4 – monoparesia
A5 – tetraplegia
A6 – tetraparesia
A7 – triplegia
A8 – triparesia
A9 – hemiplegia
A10 – hemiparesia
A11 – ostomia
A12 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral
A14 – nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B - Deficiência auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz.
C – Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
C1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C3 -  os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor 
que 60o.

C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
C5 – visão monocular (Súmula nº. 377, do STJ).
D – Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
D1 – comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 – utilização dos recursos da comunidade
D5 – saúde e segurança
D6 – habilidades acadêmicas
D7 – lazer
D8 – trabalho
E - Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
F – Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e data:_______________________________________________________________________
Nome do médico/CRM:______________________________________________________________
Endereço para contato:______________________________________________________________
Assinatura e carimbo:________________________________________________________________

EDITAL Nº. 014/2014 - CONCURSO PÚBLICO 
PEDREIRO

O Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, por determinação do Presidente de seu Conselho 
Administrativo, Giasone Albuquerque Candia, torna público, através deste Edital, a abertura de inscrição 
para o provimento dos cargos efetivos vagos e os que vierem a ocorrer dentro do prazo de validade do 
concurso para o cargo de PEDREIRO. O Concurso Público reger-se-á pelas normas estabelecidas a seguir:

CAPÍTULO I - DO CARGO, DAS VAGAS, DOS VENCIMENTOS, DA ESCOLARIDADE/PRÉ-
REQUISITOS E DA JORNADA DE TRABALHO:
1. Este concurso destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, que vierem a ocorrer ou forem 
criados dentro do prazo de validade previsto no Edital.
2. O cargo, número de vagas, vencimentos e jornada de trabalho são os estabelecidos a seguir:

•	 Cargo: PEDREIRO;
•	 Número de Vagas: 01 (uma);
•	 Remuneração referente ao Nível 1 da Classe C do Grupo C, conforme Lei 6.366 de 17 de junho 

de 2013: R$ 1.362,27 (um mil, trezentos e sessenta e dois reais e vinte e sete centavos), com 
base em abril de 2014;

•	 Jornada de Trabalho: 40 (quarenta) horas semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá 
dentro do horário estabelecido pelo D.A.E.

3. Requisitos: Ensino Fundamental Completo.
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no ANEXO I – Das Atribuições 
(descrição sumária do cargo).
5. A nomeação e o exercício do cargo serão regidos pelo regime Estatutário, estando o candidato empossado 
subordinado ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1574/71 e 
alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal 
nº 3373/1991 e alterações posteriores) e ao Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru 
(Lei Municipal nº 3781/1994 e alterações posteriores), à Lei municipal 6.366 de17 de junho de 2013 e 
demais legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais.
6. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compra no valor de R$ 285,00 (duzentos e 
oitenta e cinco reais), com base em abril de 2014 e outros benefícios instituídos por lei.

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES: 
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014, 
EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site www.daebauru.sp.gov.br na área CONCURSOS 
PÚBLICOS NO DAE.  

1.1. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, condicional ou 
fora do prazo estabelecido.
1.2. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio 
de serviços públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibilizam acesso gratuito 
em dois postos na cidade de Bauru localizados na Rua Amazonas, nº. 1-41, Jd. Coralina e no 
Posto do Poupatempo (E-poupatempo), situado à Rua Inconfidência, esquina com a Av. Nações 
Unidas. Para utilizar o equipamento o candidato deve realizar um cadastro apresentando o RG. 
Os programas são gratuitos e permitidos a todo cidadão.

2. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento. 
3. Para se inscrever, o candidato deverá estar ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento 
das condições essenciais ao cargo abaixo descritas: 

a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da 
Constituição Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros; 
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos; 
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
e) estar com o CPF regularizado; 
f) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, bem como os documentos 
comprobatórios dos requisitos constantes do item 3 do CAPÍTULO I deste edital (Diploma, 
Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Fundamental, emitido por estabelecimento 
de Ensino Oficial ou Particular, devidamente registrado no órgão competente) e demais 
documentos comprobatórios necessários à investidura do cargo conforme Capítulo X deste 
Edital.
g) não registrar antecedentes criminais; achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e 
políticos; 
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por 
avaliação médica/psicológica – pré-admissional;
i) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais 
nº. 3.781/94 (Artigo 14, Inciso XII) e nº. 5.805/09.
j) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em 
consequência de processo administrativo 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, instituída por órgãos da administração federal, estadual ou 
municipal.

4. Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do boleto bancário referente à taxa de inscrição, no valor de R$ 30,00 (trinta 
reais), devendo efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária da Caixa 
Econômica Federal (CEF) ou lotéricas.

4.1. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos 
Correios, fac-símile, transferência eletrônica, DOC, DOC-eletrônico, ordem de pagamento ou 
depósito comum em conta corrente, agendamento, condicional ou fora do período de inscrição 
(das 10 horas do dia 27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014) ou por qualquer outro meio que 
não os especificados neste Edital. 
4.2. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o 
cancelamento da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 
4.3. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário 
gerado no ato da inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições. Atenção para o 
horário bancário. 
4.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto 
referente à taxa. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: 
www.daebauru.sp.gov.br, na página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após 
o encerramento do período de inscrições. 
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4.5. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de  
inscrição – via internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, 
bem como outros fatores que impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato.
4.6. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, 
nem isenção total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo 
alegado, exceto no caso previsto no Capitulo III.

5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.
6. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de 
inscrição. 

6.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça todas as 
condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados 
todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja constatado posteriormente. 

7. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo ao 
DAE o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos ou que prestar 
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
8. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3 deste 
Capítulo II.
9. As informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site: www.daebauru.
sp.gov.br. 
10. Para inscrever-se, o candidato deverá: 

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014); 
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
e) transmitir os dados da inscrição; 

 f) imprimir o boleto bancário; 
 g) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até a data-

limite para encerramento das inscrições (08/12/2014) - Atenção para o horário bancário.

CAPÍTULO III - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. Nos casos amparados pela Lei Municipal nº. 4.385/99, alterada pela Lei nº. 5.340 de 16 de março de 
2006, ficarão isentos do recolhimento da taxa de inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO 
DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. O candidato que se enquadrar neste Capítulo, para inscrever-se deverá:

a) acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 
27/11/2014 às 16 horas de 08/12/2014); 

 b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público; 
 c) ler, na íntegra, o respectivo Edital;

d) selecionar o cargo desejado e preencher total e corretamente a ficha de inscrição; 
 e) transmitir os dados da inscrição; 
 f) imprimir o boleto bancário; 

g) Anexar ao boleto bancário/comprovante de inscrição, cópia do documento que comprove 
DOAÇÃO DE SANGUE, no corrente ano (2014), em hospitais públicos e/ou privados do 
Município de Bauru, acompanhado do documento original para conferência, dirigindo-se ao 
Departamento de Água e Esgoto/Seção de Protocolo, sito à Rua: Padre João, 11-25, no horário 
das 9:00 às 17:00 horas, até a data-limite para encerramento das inscrições (08/12/2014).

CAPÍTULO IV – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA:
1. O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar durante 
o período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 
11-25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento 
conforme modelo previsto no ANEXO IV deste edital, detalhando as condições especiais de que 
necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, sala de fácil acesso, ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.

1.1. A solicitação da condição especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo 
Médico, onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato.
1.2. O candidato que não o fizer, durante o período de inscrição e conforme o estabelecido nos 
itens 1 e 1.1., não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.
1.3. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade 
do solicitado.
1.4. O candidato portador de necessidades especiais deverá, ainda, observar o Capítulo V – Da 
Participação de candidato portador de necessidades especiais.

CAPÍTULO V – DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS 
1. Candidatos portadores de necessidades especiais que pretendem fazer uso das prerrogativas que 
lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº. 7.853/89, no 
Decreto Federal nº. 3.298/99, na Lei Complementar Estadual nº. 683/92 e na Lei Municipal nº. 5.215/04 
regulamentada pelo decreto nº 12.585/14 é assegurado o direito de inscrição para o cargo em Concurso 
Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do 
Concurso, para o Cargo regulado pelo presente Edital.

2.1. As frações decorrentes do cálculo do percentual (5%) só serão arredondadas para o número 
inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 5 (cinco).

3. O candidato portador de necessidades especiais, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições 
do cargo, especificadas no ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são 
compatíveis com a deficiência de que é portador.
4. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº. 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na 
Lei Municipal nº. 5.215/04.
5. O candidato portador de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 

Federal nº. 3.298/99, participará do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas.
6. O candidato deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição, o tipo de deficiência de 
que é portador, observado o disposto no item 4 deste Capítulo.
7. O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento a ser 
cumprido, conforme descrito no item 8 deste Capítulo.
8. O candidato portador de deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via 
internet nos termos indicados no Capítulo II, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o 
período de inscrições, na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-
25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, para o Serviço de 
Recursos Humanos do Departamento de Água e Esgoto de Bauru:

8.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que 
está concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO V, e também;
8.2. Laudo médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) 
meses antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o 
grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência que lhe acomete, 
inclusive, para assegurar previsão de adaptação de sua prova, informando ainda o nome do 
candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, conforme modelo do ANEXO 
VI.

8.2.1. O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente 
que a deficiência se enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº. 
3.298/99 e alterações posteriores.

8.3. O candidato que não atender ao estabelecido no item 8 e subitens 8.1, 8.2 e 8.2.1, durante 
o período de inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de 
deficiência, seja qual for o motivo alegado.

9. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.
10. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
11. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes.
12. Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados pelo DAE para 
perícia médica, com a finalidade de avaliação a ser realizada pelos médicos oficiais do Município de Bauru, 
para verificar se a deficiência declarada no ato da inscrição se enquadra na previsão do artigo 4º, do Decreto 
Federal nº. 3.298/99 e suas alterações e da Súmula 377 do STJ, assim como se há compatibilidade ou não 
da deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:

12.1. A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.
12.2. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a 
ausência do candidato com deficiência à avaliação tratada no item 12.
12.3. Será eliminado do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível 
com as atribuições do cargo.
12.4. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que não tiver 
configurada a deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, passando a figurar 
somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação necessária para tanto.
12.5. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que, por ocasião da 
perícia médica, não apresentar a documentação original comprobatória da condição, estabelecida 
no item 8 deste Capítulo, passando a figurar somente na Lista Geral, caso obtenha a pontuação 
necessária para tanto.

13. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
14. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
15. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido 
ao candidato.
16. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, e/ou de aposentadoria por invalidez.
17. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) 
dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.
sp.gov.br.

CAPÍTULO VI - DAS PROVAS, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO.
1. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será composto por Prova Objetiva e Prova Prática, 
nos termos abaixo descritos:

1.1. 1ª ETAPA – PROVA OBJETIVA: será constituída por 40 (quarenta) questões de múltipla 
escolha, distribuídas pelos seguintes componentes:
a) Língua Portuguesa: 10 (dez) questões;
b) Matemática: 10 (dez) questões;
c) Conhecimentos Específicos: 20 (vinte) questões;

1.1.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o 
grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo 
público. Essa prova terá duração de 03 (três) horas e será composta de questões de 
múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma, de acordo com o conteúdo 
programático constante do ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
1.1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos, 
atribuindo-se 1,25 (um e vinte e cinco) pontos a cada questão correta.
1.1.3. Será considerado habilitado para participar da 2ª etapa do Concurso – Prova 
Prática o candidato que obtiver: mínimo de 50% (cinquenta por cento) de acertos na 
prova objetiva, não zerar em nenhum dos componentes da prova conforme item 
1.1 deste Capítulo (Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos) e 
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estar entre os 30 (trinta) primeiros candidatos classificados (havendo empate na 
última colocação, todos os candidatos nestas condições serão habilitados).
1.1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.

1.2. 2ª ETAPA – PROVA PRÁTICA, de caráter eliminatório e classificatório, será baseada 
nas atribuições do cargo e destina-se a avaliar a experiência prévia do candidato, o grau de 
conhecimento, habilidades do candidato e sua adequabilidade à execução das tarefas, por meio 
de demonstração prática das atividades a serem desempenhadas no exercício do cargo. A prova 
prática será elaborada tendo em vista o conteúdo constante do ANEXO II – CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO. 

1.2.1. Serão convocados para realizar a Prova Prática, os 30 (trinta) primeiros 
candidatos habilitados na Prova Objetiva – 1ª. Etapa.

1.2.1.1. Havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas 
condições serão convocados.

1.2.2. A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos.
1.2.2.1. Na avaliação da Prova Prática será avaliado cada um de seus 
quesitos.
1.2.2.2. Ao quesito que não estiver completamente executado, será 
atribuída a pontuação de valor 0 (zero).
1.2.2.3. Ao quesito que for completamente executado, será atribuída a sua 
pontuação total.
1.2.2.4. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou 
superior a 25 (vinte) pontos. 

1.3. Os candidatos que não lograrem a classificação prevista no item 1.2.1 deste capítulo (não 
convocados para a prova prática) serão eliminados do Concurso Público.

CAPÍTULO VII - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
1. As provas serão realizadas na cidade de Bauru. 
2. O candidato somente poderá realizar as provas nas datas, horários e locais constantes do respectivo Edital 
de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização das provas.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido de: 

a) caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha; 
b) original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de validade, 
conforme o caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe 
que tenha força de documento de identificação, Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei 
Federal nº. 9.503/97, ou Passaporte.
c) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da prova o comprovante de 
inscrição.
4.1. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou 
quaisquer outros documentos não constantes deste Edital, inclusive, carteira funcional de ordem 
pública ou privada.
4.2. Somente será admitido à sala ou local de prova o candidato que apresentar os documentos 
discriminados neste item e desde que permita, com clareza, a sua identificação.
4.3. O candidato que não apresentar o documento conforme o item 4, deste Capítulo, não fará 
a prova, sendo considerado ausente e eliminado do Concurso Público. 

5. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 
para o seu início.

5.1. Não será admitida a circulação de candidatos ou acompanhantes no interior das dependências 
da instituição onde estarão sendo aplicadas as provas, no período de aplicação das mesmas. O 
trânsito de candidatos neste período restringe-se à saída do prédio, hidratação e execução de 
suas necessidades fisiológicas, sempre acompanhados por um fiscal.

6. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos. 
7. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação constante 
no Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente datado e 
assinado, ao fiscal de sala. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a 
Sala de Coordenação no local em que estiver prestando a prova. 

8.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, 
com as consequências advindas de sua omissão.

9. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por 
qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova. 
10. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão somente nesse caso, a candidata 
deverá levar um acompanhante, maior de idade, devidamente comprovada, que ficará em local reservado 
para tal finalidade e será responsável pela guarda da criança. 

10.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal sem a 
presença do responsável pela criança. 
10.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata. 

11. Excetuada a situação prevista no item 10 deste Capítulo, não será permitida a permanência de qualquer 
acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, inclusive, a 
não participação do(a) candidato(a) no Concurso Público. 
12. Durante a realização da(s) prova(s), não será permitida qualquer espécie de consulta a códigos, 
livros, manuais, impressos, anotações ou outro tipo de pesquisa, utilização de material não fornecido pelo 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, calculadoras, celulares ou qualquer outro meio, bem como uso 
de boné, gorro, chapéu e óculos de sol.
13. Será excluído do Concurso Público o candidato que: 

a) não comparecer à prova, ou qualquer das etapas, conforme convocação oficial (Diário Oficial 
do Município), seja qual for o motivo alegado; 
b) apresentar-se fora de local, data e horário estabelecidos no Edital de Convocação; 
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto no item 4 deste Capítulo; 
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um 

fiscal; 
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por 
escrito, bem como fazendo uso de material não permitido para a realização da prova ou de 
qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; 
f) lançar meios ilícitos para a realização da prova;
g) não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material de 
aplicação e de correção da prova;
h) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
i) durante o processo, não atender a uma das disposições estabelecidas neste Edital;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
k) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da 
aplicação da prova.
l) ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência.

DA PROVA OBJETIVA – 1ª ETAPA
14. A data de realização da Prova Objetiva, será oportunamente publicada no Diário Oficial do Município 
de Bauru a partir de 23 de dezembro de 2014.

14.1. A confirmação oficial da data, horário e informação sobre o local para a realização da prova 
deverá ser acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado 
no Diário Oficial do Município – DOM e no site www.daebauru.sp.gov.br, não podendo ser 
alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
14.2. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da 
relação divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.
sp.gov.br o candidato deverá protocolar, na sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, 
na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 11-25, o requerimento de 
inclusão anexando o comprovante de inscrição e de pagamento, onde ficará condicionado o 
deferimento à comissão examinadora deste concurso.

14.2.1. Ocorrendo o caso constante deste item, poderá o candidato participar 
do Concurso Público e realizar a prova se apresentar o respectivo comprovante 
de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital, devendo, para tanto, 
preencher, no dia da prova, formulário específico. 
14.2.2. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita 
à posterior verificação da regularidade da referida inscrição. 
14.2.3. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato 
será automaticamente cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de 
qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 

14.3. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos 
sobre sua aplicação. 
14.4. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de 
transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação da prova.
14.5. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o 
Caderno de Questões. 

14.5.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, 
com caneta esferográfica azul ou preta, bem como preencher e assinar nos campos 
apropriados. 
14.5.2. Os candidatos que não preencherem corretamente o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica azul ou preta, de acordo com as instruções constantes na Folha 
de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais de sala 
terão sua prova anulada.
14.5.3. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, 
é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao 
fiscal de sala, juntamente com o caderno de questões, sendo expressamente vedada a 
retirada do caderno de questões do local de prova.
14.5.4. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem 
questão não respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma 
delas esteja correta. 
14.5.5. Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho 
do candidato. 
14.5.6. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do 
candidato. 
14.5.7. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido 
tempo adicional para o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à 
transcrição para a Folha de Respostas. 
14.5.8. Os (03) três últimos candidatos de cada sala, ao encerrarem suas provas 
objetiva e prática, não poderão se retirar até que o último candidato termine, ou 
que se esgote o tempo máximo da Prova, para acompanharem o procedimento de 
lacração do envelope com as provas.
14.5.9. O caderno de questões da prova objetiva será disponibilizado no site www.
daebauru.sp.gov.br, a partir do 2º dia útil subsequente ao da aplicação.

15. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva e Prova Prática constarão apenas os candidatos 
aprovados para o cargo para o qual se inscreveu.

DA PROVA PRÁTICA – 2ª ETAPA
16. A convocação para a Prova Prática será publicada oportunamente no DOM, no site www.daebauru.
sp.gov.br, e acontecerá em data, turma e local pré-estabelecido, sendo de responsabilidade do candidato o 
acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
17. O candidato deverá, ainda, observar atentamente o disposto nos itens 1 a 13 do Capítulo VII – DA 
PRESTAÇÃO DAS PROVAS, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

17.1. Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem autorização expressa 
do(s) responsável(is) pela aplicação. 
17.2. O candidato, ao terminar a prova, conforme o caso, entregará ao aplicador todo o seu 
material de exame. 

18. Para a prestação da prova prática, o candidato deverá observar atentamente os termos constantes do 
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item 1.2. e subitens do Capítulo VI – Das Provas, do julgamento e habilitação.

CAPÍTULO VIII - DA PONTUAÇÃO FINAL, DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 
1. A pontuação final do candidato será a somatória das notas obtidas nas Provas Objetiva e Prática.
2. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final. 

2.1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes 
critérios de desempate ao candidato: 
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e 
frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;

  b) que obtiver maior pontuação na Prova Prática;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;

 d) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa
 e) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática; 
 f) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos. 
3. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos 
aprovados) por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, que serão publicadas 
no Diário Oficial de Bauru.
4. A Lista de Classificação Final Especial conterá somente os candidatos portadores de deficiência 
considerados aptos para o exercício do cargo.
5. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência ou 
aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

CAPÍTULO IX - DOS RECURSOS 
1. O candidato poderá apresentar recurso quanto a cada fase do concurso no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir do dia seguinte da publicação do ato decorrido na imprensa oficial (Diário Oficial 
de Bauru).
2. O recurso deverá estar digitado, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet, 
telegrama ou outro meio que não o especificado neste Edital. 
3. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo constante 
no ANEXO III – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 
11-25.

3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos 
presentes na prova objetiva. 
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, 
eventualmente, alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/
classificação superior ou inferior, ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que 
não obtiver a nota mínima exigida para habilitação. 
3.3. A resposta ao recurso interposto será objeto de divulgação no Diário Oficial de Bauru.
3.4. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso 
Público, o candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte. 

4. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 1 deste Capítulo.
5. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto 
anteriormente.
6. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
 a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;

b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do candidato Recorrente.

7. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1.988.

CAPÍTULO X - DO PROVIMENTO DO CARGO
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A convocação será feita através do Diário Oficial de Bauru que estabelecerá data, horário e local para a 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:

a) Não comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação;
b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água 
e Esgoto de Bauru;
c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em termo de 
desistência).

 d) Não comprovar os requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A nomeação do candidato ficará condicionada à:

a) apresentação dos devidos documentos, observados os termos do item 2 do Capítulo XI – 
Das Disposições Finais;
b) possuir, na data da nomeação, todos os requisitos exigidos para o cargo, previstos na inscrição, 
bem como comprová-los através dos documentos exigidos pelo Departamento.
c) declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos, conforme 
previsto na Constituição Federal de 1988;

 d) outros documentos que o DAE julgar necessário;
e) Perícia Médica/Psicológica e avaliação física, de caráter eliminatório, para avaliação de sua 
saúde física e mental;

5. O não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de desistência 
implicará a exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos 
futuros.

CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer 
espécie de desconhecimento.

2. Quando da nomeação, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios constantes no item 3 
do Capítulo II – Das Inscrições.

2.1. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer 
tempo, em especial por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as 
suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal. 
2.2. O candidato que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no item 3 do 
Capítulo II – Das Inscrições, perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição do valor da 
Taxa de Inscrição.

3. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à 
nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse e 
as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas 
oferecidas no prazo de validade deste edital.  
4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados da data de sua homologação, 
podendo ser prorrogado, a critério da Administração, uma única vez e por igual período. 
5. Caberá ao Presidente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru-DAE a homologação deste Concurso 
Público. 
6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser 
publicado no Diário Oficial de Bauru - DOM e no site: www.daebauru.sp.gov.br.  
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não 
serão objetos de avaliação da(s) prova(s) neste Concurso Público. 
8. Em caso de alteração de algum dado cadastral durante o prazo de validade deste Concurso, o candidato 
aprovado deverá requerer a atualização junto ao DAE.

8.1. O DAE não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de alteração 
de endereço e/ou telefones de contato e não atualizados durante o prazo de validade deste 
Concurso. 

9. O DAE não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação no Diário 
Oficial do Município de Bauru – DOM documento hábil para fins de comprovação da aprovação. 
10. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, serão 
publicados no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM e divulgados no site www.daebauru.sp.gov.
br, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
11. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade de 
declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame. 
12. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às 
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
13. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 507/2014.

Bauru, 04 de novembro de 2014.
Giasone Albuquerque Candia 

Presidente 

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES
 (Descrição sumária)

PEDREIRO: Executar serviços de alvenaria, concreto, argamassa (chapisco, emboço e reboco) e outros 
materiais, assentamentos e rejuntamento de tubos cerâmicos, construção de poços de visita e caixas de 
passagem em alvenaria de redes de esgoto, aplicando os esquemas e especificações necessárias e utilizando-
se de processos e instrumentos pertinentes a função; construir (estrutura e fundações), verificando 
nivelamento, prumo e preparando estacas e vigas baldrame; assentar tijolos, blocos, pisos e contra-pisos, 
esquadrias, revestimentos, aparelhos sanitários e demais materiais de construção e acabamentos; realizar 
reformas e obras prediais em geral; executar a limpeza e zelar pelos equipamentos, materiais e ferramentas 
de trabalho, bem como o local de trabalho. Cumprir normas e regulamentos internos. Trabalhar seguindo 
normas de segurança, higiene e qualidade do trabalho. Realizar outras atividades correlatas inerentes ao
cargo, sob supervisão e orientação do superior imediato.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA:

Língua Portuguesa: Leitura, compreensão, interpretação, gênero em textos diversos; Encontros vocálicos 
e consonantais; Divisão silábica; Sílaba tônica; Classes de palavras (artigo, substantivo, pronome, 
preposição, verbo, advérbio, adjetivo...) e suas flexões, classificações e emprego; Tipos de frases; Pontuação; 
Alfabeto; Novo acordo ortográfico, sinônimos e antônimos, acentuação gráfica, regência nominal e verbal, 
concordância nominal e verbal.

Matemática: Operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, 
irracionais e reais; Operações com frações; Frações decimais e números decimais; Razão e proporção; 
Regra de três; Porcentagem e juros simples; Operações com números inteiros; Problemas com equações do 
primeiro grau; Perímetro e área, Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.

Conhecimentos Específicos: Conhecimentos básicos do cargo tais como: cálculo de orçamentos de 
material e mão de obra de construção; reconhecimento de máquinas, ferramentas, equipamentos, materiais 
e utensílios utilizados em construção e manutenção; Execução de revestimentos impermeáveis em 
reservatórios, canalizações de água, poços de visita, paredes e outros; interpretação de plantas, projetos 
e croquis; Medições: demarcação do terreno, nivelamento, alinhamento, esquadro, prumada, unidades 
de medidas (comprimento, área, volume, massa, cálculos de área e volume); preparação de argamassa, 
concreto e traços; assentamentos de revestimentos em argamassa (chapisco, emboço e reboco), de 
revestimentos cerâmicos, de contra-pisos e pisos cerâmicos, tijolos, esquadrias e demais materiais de 
construção e acabamentos; construção de estrutura de concreto (fundações, vigas baldrame e lajes); Noções 
de prevenção de acidentes no trabalho. Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Regras básicas 
de comportamento profissional para o relacionamento diário com o público interno e externo e colegas 
de trabalho. Conhecimentos teóricos e práticos relativos à área de atuação, conforme descrição do cargo 
(Anexo I).
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PROVA PRÁTICA: Consistirá na execução de tarefas típicas do cargo como identificação, manuseio e 
uso de ferramentas, instrumentos, materiais e equipamentos utilizados nas atividades inerentes ao cargo; 
envolvendo uma situação real, baseada nas atribuições do cargo (Anexo I) e conhecimentos específicos 
do cargo (Anexo II), para demonstração de conhecimentos e habilidades no domínio dos equipamentos/
ferramentas, de forma condizente com os conhecimentos exigidos para o desenvolvimento das funções. 
Procedimentos de segurança e uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
À Comissão de Concurso para o cargo de PEDREIRO
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, residente à R./Av. _______________________
____________________________________, n.º __________, Bairro: _____________________, vem 
apresentar recurso referente: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________. 
 Embasamento: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________.
 
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO IV – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS

À Comissão de Concurso para o cargo de PEDREIRO
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito condições especiais para fazer a prova, 
conforme o especificado abaixo:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO IV – DAS 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA, item 1, e subitens, do Edital 014/2014 - 
DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO V – MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE
INSCRIÇÃO DE CANDIDATO COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

À Comissão de Concurso para o cargo de PEDREIRO
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o número de inscrição  _____________________________, portador(a) do documento de identificação 
(R.G.) número ________________________________, solicito que minha inscrição seja efetivada como 
candidato portador de necessidades especiais de acordo com o Capítulo V do Edital 014/2014.
Descrição da Deficiência:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________. 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo V - DA 
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, item 8, e 
subitens, do Edital 014/2014 - DAE.
 Nestes termos,
 Pede deferimento.
 Bauru, ___ de ____________ de 2014.

Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI
LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr. (a) _____________________________________________________, portador(a) 
do R.G. nº.__________________________ e do CPF nº.  _________________________, é pessoa com 
deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298 de 20/12/1999, com 
redação dada pelo artigo  70, do Decreto nº. 5296, de 02/12/2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental 
ou múltipla)__________________.
Descrição da Deficiência:_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Código CID-10:____________________.
A – Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
A1 – paraplegia

A2 – paraparesia
A3 – monoplegia
A4 – monoparesia
A5 – tetraplegia
A6 – tetraparesia
A7 – triplegia
A8 – triparesia
A9 – hemiplegia
A10 – hemiparesia
A11 – ostomia
A12 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral
A14 – nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B - Deficiência auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz.
C – Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
C1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C3 -  os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor 
que 60o.

C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
C5 – visão monocular (Súmula nº. 377, do STJ).
D – Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
D1 – comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 – utilização dos recursos da comunidade
D5 – saúde e segurança
D6 – habilidades acadêmicas
D7 – lazer
D8 – trabalho
E - Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
F – Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e data:_______________________________________________________________________
Nome do médico/CRM:______________________________________________________________
Endereço para contato:______________________________________________________________
Assinatura e carimbo:________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXTRATO DE CONTRATOS - DAE
PUBLICAÇÃO PARA FINS DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contrato nº 122/2014- DAE
Processo Administrativo nº 5551/2014-DAE
Inexigibilidade de Licitação – art. 25, I, Lei 8666/93
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Bombas Grundfos do Brasil Ltda.
Assinatura: 11/11/2014
Objeto: Contratação de empresa especializada para a manutenção de conjunto motor bomba, marca Grundfos 
– Modelo 18B09604, SP 215-4 RP6, 110 kw, trifásica, 440 volts, com fornecimento de peças e mão de obra, 
conforme discriminado na cláusula primeira do Contrato.
Notas de Empenho Ordinário nºs 2689, no valor de R$10.589,74 (dez mil quinhentos e oitenta e nove 
reais e setenta e quatro centavos) e 2688, no valor de R$ 16.769,16 (dezesseis mil setecentos e sessenta 
e nove reais e dezesseis centavos), datadas de 11 de novembro de 2014.
Valor do Contrato: R$27.358,91 (Vinte e sete mil trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e um centavos)
Vigência do Contrato: 04 (quatro) meses, podendo ser prorrogado nos termos do Artigo 57 da Lei Federal nº 
8.666/93 e ulteriores alterações.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contrato nº 123/2014- DAE
Processo Administrativo nº 7338/2013-DAE
Pregão Eletrônico nº 084/2014-DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Guarda e Pimentel Ltda ME
Assinatura: 12/11/2014
Objeto: Aquisição de Licença perpétua de uso do Antivírus, conforme especificações na Cláusula Primeira e 
Anexo I do Edital
a-) Lote 01 - Item 01 – 230 unidades - Licença perpétua de uso do Antivírus para estação de trabalho Windows, 
Marca/Modelo: F-Secure Client Security 11.60;
b-) Lote 01 - Item 02 – 08 unidades - Licença perpétua de uso do Antivírus para servidor Linux, Marca/
Modelo: F-Secure for Server Security 11.0;
c-) Lote 01 - Item 03 – 20 unidades - Licença perpétua de uso do Antivírus para servidor Windows Server, 
Marca/Modelo: F-Secure for Server Security 11.0.
Nota de Empenho Ordinário nº 2712, de 12 de novembro de 2014
Valor do Contrato: R$16.800,00 (Dezesseis mil e oitocentos reais)
Vigência do Contrato: 04 (quatro) meses, podendo ser prorrogado nos termos do Artigo 57 da Lei Federal nº 
8.666/93 e ulteriores alterações.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 168/2012
Processo Administrativo nº 7804/2012-DAE
Pregão Presencial nº 114/2012-DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
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Contratada: Grafotec Comércio de Equipamentos para Escritório Ltda.
Assinatura: 17/11/2014
Objeto: A prorrogação do prazo de vigência estabelecido no 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 168/2012-
DAE por mais 12 (doze) meses, contados a partir do primeiro dia após o seu vencimento do prazo inicialmente 
estipulado, sendo o seu término previsto para 27/12/2015, permanecendo inalterados os valores originais 
praticados 
As despesas decorrentes deste Termo de Aditamento no exercício de 2014 serão suportadas pela ficha 
orçamentária nº 13 – 3.3.90.39.12 – 17.122.0041, Nota de Empenho Ordinário nº 2505, datada de 12 de 
dezembro de 2013 (fls.732), sendo que as despesas atinentes ao exercício de 2015 correrão à conta de dotações 
orçamentárias próprias, consignadas nos respectivos Orçamentos-Programa (fls.902).
Base Legal: art.57, IV, da Lei n.º 8.666/93 e ulteriores alterações.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA LEI FEDERAL
Nº 8666/93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICAÇÃO DE ERRATA – DAE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na publicação de 08/11/2014, 
Processo Administrativo nº 4.828/2014 - DAE
Onde se lê:
Base legal: Art. 25, I da Lei Federal nº 8666/93 e ulteriores alterações. 
Leia-se:
Base legal: Art. 25, “caput” da Lei Federal nº 8666/93 e ulteriores alterações. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE DATA
DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - DAE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo nº 4.717/2014 - DAE
Pregão Eletrônico nº 149/2014 - DAE
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que a referida licitação teve sua data de abertura 
cancelada. 
Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva, instalações e 
fornecimento de componentes eletrônicos do sistema de radiocomunicação do Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTIFICAÇÃO DE SESSÃO COMPLEMENTAR DE PREGÃO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processo Administrativo nº 3.479/2014 - DAE
Pregão Presencial nº 118/2014 - DAE
Objeto: Aquisição de Retroescavadeiras, Pá Carregadeira e Escavadeira Hidráulica sobre esteira, novas, 0 
(zero) hora, ano de fabricação 2014/2014, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital. 
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que será realizada sessão complementar de pregão.
Data e Horário de Início da Sessão: 01/12/2014 às 09:00 horas.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - DAE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processo Administrativo nº 644/2014 - 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 
Telemark Engenharia Ltda, para aquisição de 03 UN de Rádio transmissor de telecomando UTE 2000 
e 03 UN de Rádio receptor de telecomando – UTE 2000, Telemark.
Valor Total: R$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais)
Base Legal: Art. 25, I da Lei Federal nº 8666/93 e ulteriores alterações. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processo Administrativo nº 4.048/2014 - DAE
Pregão Eletrônico nº 140/2014 - DAE
Objeto: Aquisição de equipamentos para desobstrução de redes de esgoto, novos, sem uso, com acessórios 
e varetas, 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 25/11/2014 e seu 
objeto adjudicado conforme segue: 
Lote 01 – Nunes Oliveira Máquinas e Ferramentas 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

PROCESSO SELETIVO Nº 009/2014 – COLETOR DE LIXO
A EMDPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU – EMDURB, 
torna público, o resultado do recurso protocolizado tempestivamente em relação ao Gabarito da Prova 
Objetiva do Processo Seletivo nº 009/2014 – Coletor de Lixo. 

Protocolo Resultado

7659/14 Questão nº 01 – Indeferido
Questão nº 14 - Deferido

Bauru, 26 de novembro de 2014.
A Comissão Organizadora

EMDURB

PROCESSO SELETIVO Nº 009/2014 - “COLETOR DE LIXO”
A EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU – EMDURB, 
torna público a todos os interessados, a republicação do GABARITO da Prova Objetiva do Processo 
Seletivo nº 009/2014 “COLETOR DE LIXO”, realizada no dia 16/11/14, por ter saído com incorreções. A 
pontuação será atribuída a todos os candidatos que marcaram a resposta correta.

1-D 11-D 21-B
2-B 12-A 22-C
3-D 13-E 23-A
4-A 14-C 24-B
5-C 15-C 25-E
6-D 16-A 26-D
7-D 17-E 27-A
8-E 18-C 28-C
9-B 19-B 29-D
10-D 20-C 30-C

Bauru, 26 de novembro de 2014.
A Comissão Organizadora

EMDURB

PROCESSO SELETIVO Nº 009/2014 - “COLETOR DE LIXO”
A EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU – EMDURB, 
torna público a todos os interessados, o RESULTADO DA PROVA OBJETIVA e a CONVOCAÇÃO 
PARA A PROVA DE APTIDÃO FÍSICA, por ordem alfabética, dos candidatos classificados na Prova 
Objetiva do Processo Seletivo nº 009/14 – Coletor de Lixo, conforme abaixo:
Data: 07 de dezembro de 2014 (Domingo)
Local: Pista de Atletismo da USP – Universidade de São Paulo
Endereço: Alameda Dr. Otávio Pinheiro Brisola, quarteirão 09 – lado par
Período: Manhã (horário local)
Horário de apresentação: 07h30min
Horário de fechamento dos portões: 08h00
OBS: Os candidatos abaixo convocados deverão atentar-se às orientações constantes do Edital do Processo 
Seletivo, cláusula 5.3.
IMPORTANTE: Além do documento de identificação, o candidato deverá apresentar-se munido de 
atestado médico timbrado, que deverá conter a data de emissão, bem como carimbo com o nome do 
médico e o número de inscrição no CRM - Conselho Regional de Medicina, legível, emitido, a partir 
do dia 18/11/14 e que certifique que o candidato está apto a realizar os testes físicos dispostos do Anexo 
II do edital. O candidato que não apresentar o atestado médico não poderá realizar a prova e será 
eliminado do processo seletivo. 

Inscrição Nome PONTUAÇÃO
00171 ADAO DA COSTA 17
00052 ADEMILSON FRANCO 18
00133 ADILSON ADELIO ZAYONS 18
00009 ADILSON DA SILVA 15
00134 ALESSANDRO CECILIANO 18
00205 ALEXANDRE COUTINHO PIMENTEL 22
00099 ANDRE LUIZ COSTA MARTINS 16
00091 ANTONIO CARLOS DE BARROS DE ALMEIDA 18
00142 CARLOS ALBERTO MILANI 16
00219 CICERO FRANCISCO DOS SANTOS 21
00181 CLAUDINEI THIEME DE SOUZA 21
00110 CRISTIANO THIEME  DE SOUZA 15
00097 CYRO DIMICIANO FILHO 19
00121 DANIEL HENRIQUE VILELA ALVES 16
00027 DIEGO NASCIMENTO DE JESUS 19
00072 DIEGO PEREIRA ALVES 20
00237 EDILSON ASCENCIO RODRIGUES 18
00195 ELIAS ALBERTO PEREIRA 17
00136 EMERSON CANDIDO DE OLIVEIRA 23
00229 FERNANDO SANTOS ALENCA 17
00180 HATILA CABRAL RIBEIRO 24
00010 HOLMES MARTINS NETO 18
00200 JEAN LUCAS DA SILVA BARBOSA 17
00165 JONATHAS DA SILVA FEITOZA MARTINS 17
00186 JORGE LUIZ RODRIGUES 18
00118 JOSÉ CARLOS APOLINARIO JUNIOR 16
00074 LEONARDO GONÇALVES SOARES 17
00082 LUCAS FERREIRA MOURA 16
00049 LUCAS HENRIQUE DA COSTA SILVA 15
00182 LUIS CARLOS PRADO FERREIRA 20
00156 LUIZ CARLOS VALERIO 15
00066 LUIZ FERNANDO POLATTO SANTOS 22
00104 LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS BARBOSA 17
00211 LUIZ OTAVIO SANTOS BARROS 17
00189 MARCUS VINICIUS DE MATOS 18
00007 MARLON FERREIRA DE OLIVEIRA 15
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00209 MILTON LUIS ESIDERIO 15
00062 MIZAEL BUENO DE CAMARGO 18
00108 MOISES AQUINO LUIZ 15
00190 NATALINO SILVERIO MATIAS 16
00166 NEURECI ANTONIO DE ASSIS 17
00184 PAULO CESAR RIBEIRO THOMAZE 18
00201 PAULO RICARDO DE MATOS 16
00112 PEDRO HENRIQUE DA SILVA 18
00210 RAFAEL SOARES DE QUEIROZ 15
00227 RENATO APARECIDO DE OLIVEIRA DE SOUZA 18
00157 RICARDO DE SOZA POLIDO 18
00233 RODOLFO ARANTES FERREIRA DOS SANTOS 17
00162 RODRIGO PEREIRA DO CARMO 19
00003 ROSENWALD APARECIDO LADEIA 21
00090 SALVIANO SANTOS DE SÁ TELES 21
00096 TED WILLIAN GOMES BRIQUEZI 17
00087 THIAGO CHAGAS FERNANDES 16
00113 THIAGO FLORENCIO DOS SANTOS 18
00224 TIAGO BORGES BARRETOS 16
00222 VINICIUS GARCIA DUARTE 24
00114 WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS SILVA 18
00081 WILLIAM LONDON LUCAS DE ALMEIDA 20
00073 WILOMBRALDO DE JESUS SANTOS 17

Bauru, 26 de novembro de 2014.
A Comissão Examinadora

EMDURB

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/14
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB torna público e para 
conhecimento dos interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/14 – 
Processo nº 7413/14, regime menor preço. Abertura da sessão em 10/12/2014 às 09 hs, na Praça João Paulo 
II s/nº, Jd. Santana – Bauru – SP, sala de Reuniões da EMDURB, quando se dará recebimento e abertura das 
propostas, referente a  contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO análises laboratoriais 
de água do Aterro Sanitário de Bauru, que encontram-se detalhadamente descritos e especificados no 
ANEXO I do Edital.
O edital está disponível no site: www.emdurb.com.br, licitações e na EMDURB, Praça João Paulo II s/nº, 
Jd. Santana – Bauru – SP, piso superior, setor de compras das 8h às 12h e das 13h às 17 h, informações sobre 
o edital no e-mail: martasouza@emdurb.com.br, ou pelo Fone (0xx14) 3233-9040.
Bauru, 27 de Novembro de 2014.
Comissão de Licitação.

RATIFICAÇÃO DE CREDENCIAMENTO  
Credenciamento nº 04/14    -     Processo nº 6055/14
Contratante: EMDURB. Contratada: NACIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA.
Objeto: CHAMAMENTO PÚBLICO, tem por objeto o CREDENCIAMENTO de interessados na ocupação 
provisória de área do Terminal Rodoviário, que poderá ser feita em espaço pré-determinado, de no mínimo 
4m² (quatro metros quadrados) para exercício de atividades comerciais, desde que estas não causem 
implicações diversas, tais como, prejudicar as condições de segurança e infra-estrutura do local, nos termos 
do art. 21 e seguintes do Regimento Interno do Terminal Rodoviário (Ato Normativo nº 013/2013), que será 
firmado através de AUTORIZAÇÃO ONEROSA DE USO. Nos termos previstos no art. 4º da Resolução 
nº 032/2013, pela ocupação provisória de área no Terminal Rodoviário, em espaço pré-determinado, de no 
mínimo 4m², para exercício de atividades comerciais, deverá ser pago a título de contraprestação mensal 
o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por metro quadrado, podendo referidos valores serem 
reajustados após o decurso de 12 (doze) meses, contados de 09/12/2013.
Assinatura da Ratificação: 26/11/2014
Bauru, 27 de Novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

AVISO DE SUPENSÃO DA ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/14
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB torna público e para 
conhecimento dos interessados que fica suspenso a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/14 – Processo nº 7132/14, regime menor preço, com abertura 
marcada da sessão em 27/11/2014 às 11 horas, na Praça João Paulo II s/nº, Jd. Santana – Bauru – SP, sala de 
Reuniões da EMDURB, referente a eventual PRESTAÇÃO DE SERVIÇO de Lavanderia.
NOVA DATA será comunicada oportunamente.
O edital está disponível no site: www.emdurb.com.br, licitações e na EMDURB, Praça João Paulo II s/nº, 
Jd. Santana – Bauru – SP, piso superior, setor de compras das 8h às 12h e das 13h às 17 h, informações sobre 
o edital no e-mail: martasouza@emdurb.com.br, ou pelo Fone (0xx14) 3233-9040.
Bauru, 27 de Novembro de 2014.
Comissão de Licitação.

NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO
Processo nº 5105/14 - Pregão Presencial Registro de Preços nº 029/14
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que após abertura do envelope nº 01 “Propostas de 
Preços” e encerrada a etapa de negociação com a única empresa participante AGROMESSIAS COMÉRCIO 
DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA,  a Pregoeira resolveu classificá-la. Dando prosseguimento 
foi aberto o envelope de nº 02 “Documentos de Habilitação”, sendo que após análise da documentação 
apresentada a Pregoeira resolveu habilitá-la e declará-la vencedora. Não havendo proponentes para 
interposição de recursos quanto à classificação e habilitação previsto na Lei 10.520/02, a Pregoeira resolveu 
ADJUDICAR ao seu vencedor.
Objeto: Eventual aquisição de: 01- Chave combinada estriada 10 mm, valor unitário R$ 5,80. Marca Mayle; 
02- Chave combinada estriada 11 mm, valor unitário R$ 5,40. Marca Mayle; 03- Chave combinada estriada 
12 mm, valor unitário R$ 5,90; Marca Mayle; 04- Chave combinada estriada 13 mm, valor unitário R$ 5,90;  
Marca Mayle; 05- Chave combinada estriada 14 mm, valor unitário R$6,75. Marca Mayle; 06- Chave 
combinada estriada 15 mm, valor unitário R$ 7,40. Marca Mayle; 07- Chave combinada estriada 16 mm, 

valor unitário R$ 7,40. Marca Mayle; 08- Chave combinada estriada 17 mm, valor unitário R$ 8,40. Marca 
Mayle; 09- Chave combinada estriada 18 mm, valor unitário R$ 9,00. Marca Mayle; 10- Chave combinada 
estriada 19 mm, valor unitário R$ 9,50. Marca Mayle; 11- Chave combinada estriada angulada 10 mm, 
FRACASSADO. 12- Chave combinada estriada angulada 11 mm, FRACASSADO. 13- Chave combinada 
estriada angulada 12 mm, FRACASSADO. 14- Chave combinada estriada angulada 13 mm,FRACASSADO. 
15- Chave combinada estriada angulada 14 mm, FRACASSADO. 16- Chave combinada estriada angulada 
15 mm, FRACASSADO. 17- Chave combinada estriada angulada 16 mm, FRACASSADO. 18- Chave 
combinada estriada angulada 17 mm, FRACASSADO. 19- Chave combinada estriada angulada 18 mm, 
FRACASSADO. 20- Chave combinada estriada angulada 19 mm, FRACASSADO. 21- Chave combinada 
estriada 5/16", valor unitário R$ 5,30. Marca Mayle; 22- Chave combinada estriada 3/8", valor unitário R$ 
5,40. Marca Mayle; 23- Chave combinada estriada 7/16", valor unitário R$ 5,60. Marca Mayle; 24- Chave 
combinada estriada 1/2", valor unitário R$ 6,00. Marca Mayle; 25- Chave combinada estriada 9/16", valor 
unitário R$ 6,70. Marca Mayle; 26- Chave combinada estriada 5/8", valor unitário R$ 7,80. Marca Mayle; 
27- Chave combinada estriada 11/16", valor unitário R$ 8,50. Marca Mayle; 28- Chave combinada estriada 
3/4", valor unitário R$ 9,60. Marca Mayle; 29- Chave combinada estriada angulada 5/16", FRACASSADO. 
30- Chave combinada estriada angulada 3/8", FRACASSADO. 31- Chave combinada estriada angulada 
7/16", FRACASSADO. 32- Chave combinada estriada angulada 1/2", FRACASSADO. 33- Chave 
combinada estriada angulada 9/16", FRACASSADO. 34- Chave combinada estriada angulada 5/8", 
FRACASSADO. 35- Chave combinada estriada angulada 11/16", FRACASSADO. 36- Chave combinada 
estriada angulada 3/4", FRACASSADO. 37- Chave de fenda industrial 5/16" x 10", FRACASSADO. 38- 
Chave Philips 5/16" x 8", FRACASSADO. 39- Chave de biela tipo "L" sextavada 10 mm, valor unitário R$ 
16,00. Marca Mayle; 40- Chave de biela tipo "L" Sextavada 11 mm, valor unitário R$ 16,00. Marca Mayle; 
41- Chave de biela tipo "L" Sextavada 12 mm, valor unitário R$ 16,50. Marca Mayle; 42- Chave de biela 
tipo "L" Sextavada 13 mm, valor unitário R$ 17,00. Marca Mayle; 43- Chave de biela tipo "L" Sextavada 
14 mm, valor unitário R$ 17,50. Marca Mayle; 44- Chave de biela tipo "L" Sextavada 15 mm, valor unitário 
R$ 18,50. Marca Mayle; 45- Chave de biela tipo "L" Sextavada 1/2”, valor unitário R$ 14,50. Marca 
Worker; 46- Chave de biela tipo "L" Sextavada 9/16”, valor unitário R$ 20,30. Marca Mayle; 47- Chave de 
biela tipo "L" Sextavada 5/8”, valor unitário R$ 26,00. Marca Mayle; 48- Chave de biela tipo "L" Sextavada 
11/16”, valor unitário R$ 19,50. Marca Worker; 49- Chave de biela tipo "L" Sextavada 3/4”, valor unitário 
R$ 31,00. Marca Mayle; 50- Chave hexagonal longa "L" 3 mm, valor unitário R$ 2,60. Marca Belzer; 51- 
Chave hexagonal longa tipo "L" 4 mm, valor unitário R$ 2,70. Marca Belzer; 52- Chave hexagonal longa 
tipo "L" 5 mm, valor unitário R$ 3,30. Marca Belzer; 53- Chave hexagonal longa tipo "L" 6 mm, valor 
unitário R$ 2,70. Marca Worker; 54- Chave hexagonal longa tipo "L" 7 mm, valor unitário R$ 5,40. Marca 
Worker; 55- Chave hexagonal longa tipo "L" 8 mm, valor unitário R$ 4,60. Marca Worker; 56- Chave 
hexagonal longa tipo "L" 9 mm, valor unitário R$ 6,40. Marca Worker; 57- Chave hexagonal longa tipo "L" 
10 mm, valor unitário R$ 7,60. Marca Worker; 58- Chave hexagonal longa tipo "L" 1/8” mm, 
FRACASSADO. 59- Chave hexagonal longa tipo "L" 5/32” mm, FRACASSADO. 60- Chave hexagonal 
longa tipo "L" 3/16” mm, FRACASSADO. 61- Chave hexagonal longa tipo "L" 7/32", valor unitário R$ 
2,40. Marca Worker; 62- Chave hexagonal longa tipo "L" 1/4", FRACASSADO. 63- Chave hexagonal 
longa tipo "L" 5/16",valor unitário R$ 4,40. Marca Worker; 64- Chave hexagonal longa tipo "L" 3/8", valor 
unitário R$ 7,50. Marca Worker; 65- Chave canhão 6 mm x 150 mm, valor unitário R$ 15,50. Marca 
Worker; 66- Chave canhão 7 mm x 150 mm, valor unitário R$ 15,50. Marca Worker; 67- Chave canhão 8 
mm x 150 mm, valor unitário R$ 16,00. Marca Worker; 68- Chave canhão 9 mm x 150 mm, valor unitário 
R$ 15,00. Marca Worker; 69- Chave canhão 10 mm x 150 mm, valor unitário R$ 17,00. Marca Worker; 
70- Chave canhão 11 mm x 150 mm, valor unitário R$ 16,50. Marca Tramontina; 71- Chave canhão 3/16” 
x 5”, valor unitário R$ 14,00. Marca Worker; 72- Chave canhão 9/32” x 5”, valor unitário R$ 20,50. Marca 
Robust; 73- Chave canhão 5/16” x 5”, valor unitário R$ 15,50. Marca Worker; 74- Chave canhão 11/32 x 
5”, valor unitário R$ 25,00. Marca Moretzsohn; 75- Chave canhão 7/16” x 5”, valor unitário R$ 18,50. 
Marca Worker; 76- Chave torx tipo "L" T7,FRACASSADO. 77- Chave torx tipo "L" T8,FRACASSADO. 
78- Chave torx tipo "L" T9, valor unitário R$ 4,10. Marca Worker; 79- Chave torx tipo "L" T10, valor 
unitário R$ 6,80. Marca Kingtony; 80- Chave torx tipo "L" T15, valor unitário R$ 7,30. Marca Kingtony; 
81- Chave torx tipo "L" T20,valor unitário R$ 7,50. Marca Kingtony; 82- Chave torx tipo "L" T25, valor 
unitário R$ 8,10. Marca Kingtony; 83- Chave torx tipo "L" T27, valor unitário R$ 6,00. Marca Worker; 
84- Chave torx tipo "L" T30, valor unitário R$ 6,20. Marca Worker; 85- Chave torx tipo "L" T40, valor 
unitário R$ 8,40. Marca Worker; 86- Chave torx tipo "L" T45, valor unitário R$ 9,50. Marca Worker; 87- 
Chave torx tipo "L" T50, valor unitário R$ 12,50. Marca Worker; 88- Soquete sextavado 3/8" (encaixe de 
1/2"), valor unitário R$ 6,00. Marca Worker; 89- Soquete sextavado 7/16" (encaixe de 1/2"),  valor unitário 
R$ 6,00. Marca Worker; 90- Soquete sextavado 10 mm (encaixe de 1/2"), valor unitário R$ 5,80. Marca 
Worker; 91- Soquete sextavado 11 mm (encaixe de 1/2"), valor unitário R$ 5,40. Marca Worker; 92- 
Soquete sextavado 15 mm (encaixe de 1/2"), valor unitário R$ 5,80. Marca Worker; 93- Soquete sextavado 
16 mm (encaixe de 1/2"), valor unitário R$ 6,00. Marca Worker; 94- Soquete sextavado 17 mm (encaixe de 
1/2"), valor unitário R$ 5,90. Marca Worker; 95- Soquete sextavado 18 mm (encaixe de 1/2"), valor unitário 
R$ 7,60. Marca Worker; 96- Soquete sextavado 19 mm (encaixe de 1/2"), valor unitário R$ 8,40. Marca 
Worker; 97- Soquete estriado 15/16” (encaixe de 3/4”), valor unitário R$ 21,50. Marca Worker; 98- Soquete 
estriado 1.1/8” (encaixe de 3/4”), valor unitário R$ 24,50. Marca Worker; 99- Jogo de soquete sextavado 
em milímetros e polegadas (encaixe de 1/2") com 39 peças, atende norma ANSI/DIN/ISO - fabricado em 
aço cromo vanádio, conteúdo: 01 caixa termoplástico (estojo), 01 catraca reversível com botão de desengate, 
valor unitário R$ 470,00. Marca Ford; 100- Chave de vela (soquete longo para vela) 16 mm - encaixe de 
1/2", valor unitário R$ 16,00. Marca Robust; 101- Catraca reversível com botão de desengate encaixe de 
1/2" x 10", valor unitário R$ 100,00. Marca Tramontina; 102- Catraca reversível encaixe de 1/2" x 10", 
valor unitário R$ 65,00. Marca Worker; 103- Barra deslizante tipo "T" (cabo de força tipo "T") encaixe de 
1/2" x 10", valor unitário R$ 27,00. Marca Worker; 104- Extensão curta 2.1/2" (encaixe de 1/2"), valor 
unitário R$ 17,50. Marca Stanley; 105- Extensão média 5" (encaixe de 1/2"), valor unitário R$ 17,00. 
Marca Worker; 106- Extensão longa 10" (encaixe de 1/2"), valor unitário R$ 28,00. Marca Worker; 107- 
Chave de vela (soquete longo para vela) 14 mm - encaixe de 1/2", FRACASSADO. 108- Chave de vela 
(soquete longo para vela) 13/16" - encaixe de 1/2",17,00. Marca Sata; 109- Alicate universal 8" - 1000 
volts, valor unitário R$ 14,50. Marca kala; 110- Alicate de corte diagonal 6" - 1000 volts, valor unitário R$ 
20,00. Marca Worker; 111- Alicate de bico meia cana longo com corte 8", FRACASSADO. 112- Alicate de 
bico redondo 6.1/2", valor unitário R$22,00. Marca Worker; 113- Alicate para anéis internos - bico curvo 
7", valor unitário R$ 22,00. Marca Worker; 114- Alicate para anéis internos - bico reto 7",valor unitário R$ 
22,00. Marca Worker; 115- Alicate para anéis externos - bico curvo 7", valor unitário R$49,50. Marca 
Tramontina; 116- Alicate para anéis externos - bico reto 7", valor unitário R$ 22,00. Marca Worker; 117- 
Alicate de pressão 10" - mordente curvo, valor unitário R$ 26,50. Marca Fuzil; 118- Martelo tipo "bola" 
(500 gramas) com cabo, valor unitário R$ 28,80. Marca Worker; 119- Alicate para anéis de trava de câmbio 
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8", FRACASSADO.120- Alicate para anéis de trava de câmbio 11", FRACASSADO.121- Caixa sanfonada 
5 gavetas (500 mm x 200 mm x 210 mm) - comprimento x largura x altura,66,30,FRACASSADO.122- 
Esmerilhadeira angular 4.1/2" (profissional/industrial) - 127 volts, valor unitário R$ 193,00. Marca Skil 
9002; 123- Paquímetro universal de metal 200 mm com estojo (exatidão +/- 0,05 mm), valor unitário R$ 
79,00. Marca Worker; 124- Macaco hidráulico (chicão) - moleiro – capacidade 22 toneladas, valor unitário 
R$ 235,00. Marca Worker;125- Cavalete mecânico capacidade 12 toneladas (altura mínima 880mm, altura 
máxima 1060mm), FRACASSADO.126- Cavalete mecânico capacidade 12 toneladas (altura mínima 
680mm, altura máxima 860mm), FRACASSADO. 127- Cavalete mecânico capacidade 12 toneladas (altura 
mínima 350 mm, altura máxima 520 mm), FRACASSADO.128- Cavalete mecânico capacidade 12 
toneladas (altura mínima 290 mm, altura máxima 440 mm), FRACASSADO. 129- Jogo de ferramentas 
mecânicas tipo torx - 20 peças - conteúdo: (encaixe 3/8") 4 soquetes tipo torx E6, E7, E8, E10; (ENCAIXE 
3/8") 5 chave soquetes tipo torx T10, T15,T20, T25, T27; (encaixe de 1/2") 5 soquetes tipo torx E12, E14, 
E16, E18, valor unitário R$ 185,00. Marca Stanley; 130- Pendente com mínimo de 36 leds – 12 volts – 
comprimento fio mínimo 6,5 m com garras (bateria), FRACASSADO. 131- Pendente com mínimo 36 leds 
– bivolt (110 v /220 v) - comprimento mínimo fio 6,5 m, FRACASSADO.
Quantidades estimadas para 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Bauru, 27 de Novembro de 2014.
Comissão de Licitação.

EXTRATO DE 2º ADITIVO AO TERMO DE ADESÃO Nº 001/11
Processo nº 3773/09
Contratada: EMDURB – Aderente: RODA LIVRE ACESSÓRIOS PARA CAMINHÕES LTDA.
Objeto: reajusta o valor referente ao serviço de operação de resíduos sólidos domiciliares ou compatíveis 
no aterro sanitário de bauru.
Considerando a resolução da EMDURB nº 028/14, expedida em 24/10/14, que altera o preço da tonelada da 
operação do aterro, tendo em vista o realinhamento de preço constante no contrato nº 7.522/14, celebrado 
entre a P.M.B. e EMDURB, bem como, previsão constante na cláusula 3.4 e 3.5 do presente Termo de 
Adesão as partes aditam o mesmo para aplicação do reajuste da cláusula 3.1.(b), que passa a viger com a 
seguinte determinação:
3.1 - A ADERENTE pagará à EMDURB, conforme disposto nas Resoluções nº 002/2014 emitida em 
15/02/2014 e 028/2014 emitida em 24/10/2014, o seguinte preço público por tonelada:
a) (...)
b) pela Operação no aterro sanitário o valor de:
R$ 67,91 (Sessenta e sete reais e noventa e um centavos).
O preço público acima citado será praticado a partir de 01/11/2014, configurando o restabelecimento do 
equilíbrio econômico financeiro do Termo e sem prejuízo do reajuste previsto na cláusula 3.2.
Ficam mantidas as demais cláusulas do presente Termo de Adesão.
Assinatura: 04/11/14
Bauru, 27 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043648
Processo Nº859/01 – Inexigibilidade.
 Contratante: EMDURB – Compromissária: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO.
Objeto: 1 m.o. Serviço informática – multas.
Valor total: R$ 24.619,18.
Condições de Pagamento:30º dia útil do mês subsequente ao recebimento do objeto.  
Assinatura: 17/11/14.
Bauru,  27 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043647
Processo Nº859/01 – Inexigibilidade
 Contratante: EMDURB – Compromissária: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO
Objeto: 1 m.o. Serviço informática – multas
Valor total: R$ 22.847,78
Condições de Pagamento:30º dia útil do mês subsequente ao recebimento do objeto.  
Assinatura: 17/11/14.
Bauru,  27 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043646
Processo Nº7125/13 – Pregão  Registro de Preços n°047/13
 Contratante: EMDURB – Compromissária: LUBRI – MOTORS INDUSTRIA, COM., IMPORT. E EXP. 
LTDA.
Objeto: 600 lts Óleo hidráulico 68, 40 fr500 Óleo lubrif. 2 tempos fr 500 ml.
Valor total: R$ 3.586,00.
Condições de Pagamento:30º dia útil do mês subsequente ao recebimento do objeto.  
Assinatura: 17/11/14.
Bauru,  27 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 066/14
Processo nº 6694/14 – Pregão Registro de Preços nº 037/14
Contratante: EMDURB – Compromissária: SINALED IND. E COM. DE PRODUTOS E SISTEMAS 
ELETRONICOS LTDA – EPP.
Objeto: fornecimento de bolachas LED:
Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

Unitário Valor Total

04 080 un.

Bolacha a led de 5mm vermelha, 
diâmetro de 200mm, com 
quantidade mínima de 120 led’s 
e tensão de trabalho de 127 volts 
corrente alternada

Amelfis R$ 116,00 R$ 9.280,00

05 080 un.

Bolacha a led de 5mm amarela, 
diâmetro de 200mm, com 
quantidade mínima de 120 led’s 
e tensão de trabalho de 127 volts 
corrente alternada

Amelfis R$ 116,00 R$ 9.280,00

06 080 un.

Bolacha a led de 5mm verde, 
diâmetro de 200mm, com 
quantidade mínima de 120 led’s 
e tensão de trabalho de 127 volts 
corrente alternada

Amelfis R$ 120,00 R$ 9.600,00

VALOR TOTAL R$ 28.160,00

Empresa classificada em 2º lugar para os itens abaixo:

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

Unitário Valor Total

01 080 un.

Bolacha a led de 5mm vermelha, 
diâmetro de 300mm, com 
quantidade mínima de 162 led’s 
e tensão de trabalho de 127 volts 
corrente alternada

Amelfis R$ 140,00 R$ 11.200,00

02 080 un.

Bolacha a led de 5mm amarela, 
diâmetro de 300mm, com 
quantidade mínima de 162 led’s 
e tensão de trabalho de 127 volts 
corrente alternada

Amelfis R$ 140,00 R$ 11.200,00

03 080 un.

Bolacha a led de 5mm verde, 
diâmetro de 300mm, com 
quantidade mínima de 162 led’s 
e tensão de trabalho de 127 volts 
corrente alternada

Amelfis R$ 142,00 R$ 11.360,00

Vigência: 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 19/11/14
Bauru, 27 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 034/14
Processo nº 6599/14 - Pregão Presencial nº 017/14
Contrante: EMDURB – Contratada: GRUPOUNIS ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL E 
INFORMATICA LTDA.
Objeto: contratação de serviço especializado em análise e avaliação da redução ao valor recuperável de 
ativos:

Item Un Descrição V. Total

Único M.O.

Contratação de serviço especializado em análise e avaliação da 
redução ao valor recuperável de ativos, análise contábil dos valores 
registrados no imobilizado e intangível, para cálculos do valor do 
impairmment, aplicação do conceito de custo atribuído (Deemed 
Cost), redefinição das taxas de depreciações do patrimônio da 
contratante pelo valor relativo a determinação da vida útil e do 
valor residual dos ativos

R$ 12.999,00

Vigência: 90 (noventa) dias, a contar da emissão da ordem de serviço para execução.
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente a prestação do serviço.
Assinatura: 21/11/14
Bauru, 27 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043645
Processo Nº7104/13 – Pregão  Registro de Preços n°046/13
 Contratante: EMDURB – Compromissária: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA JR LTDA.
Objeto: 2 un Urna assistencial infantil 1,60 metros, 44 un Urna assistencial tamanho 1,90 metros 4 un Urna 
assistencial tamanho G.
Valor total: R$ 5.060,52.
Condições de Pagamento:10º dia útil do mês subsequente ao recebimento do objeto.  
Assinatura: 17/11/14.
Bauru,  27 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043644
Processo Nº7104/13 – Pregão  Registro de Preços n°046/13
 Contratante: EMDURB – Compromissária: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA JR LTDA.
Objeto: 2 un Urna assistencial infantil 0,60 metros, 3 un Urna assistencial infantil 0,80 metros, 2 un Urna 
assistencial infantil 1,00 metros, 2 un Urna assistencial infantil 1,40 metros, 1 Un urna assistencial tamanho 
“xg” alça, 3 Un urna assistencial tamanho 2,10 metros.
Valor total: R$ 1.352,34.
Condições de Pagamento:10º dia útil do mês subsequente ao recebimento do objeto.  
Assinatura: 17/11/14.
Bauru,  27 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043643
Processo Nº2449/09 – Pregão Presencial n°012/09
 Contratante: EMDURB – Compromissária: GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS.
Objeto: 1 un Vale-alimentação.
Valor total: R$ 285,00.
Condições de Pagamento:30º dia útil do mês subsequente ao recebimento do objeto.  
Assinatura: 17/11/14.
Bauru,  27 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043642
Processo Nº2449/09 – Pregão Presencial n°012/09
 Contratante: EMDURB – Compromissária:LT COMERCIAL LTDA.
Objeto:1 m.o. Aluguel de outras máquinas e.
Valor total: R$ 4.384,19.
Condições de Pagamento:10º dia útil do mês subsequente ao recebimento do objeto.  
Assinatura: 17/11/14.
Bauru,  27 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043641
Processo Nº2557/13 – Pregão Registro de Preços n°050/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: AMC LATICINIO LTDA.
Objeto:2000 lts Leite.
Valor total: R$ 3.700,00
Condições de Pagamento: 5º dia útil do mês subsequente ao recebimento do objeto.  
Assinatura: 17/11/14.
Bauru,  27 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043640
Processo Nº2557/13 – Pregão Registro de Preços n°050/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: AMC LATICINIO LTDA.
Objeto:76 lts Leite.
Valor total: R$ 140,60.
Condições de Pagamento: 5º dia útil do mês subsequente ao recebimento do objeto.  
Assinatura: 17/11/14.
Bauru,  27 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043639
Processo Nº2557/13 – Inexigibilidade
Contratante: EMDURB – Compromissária: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS.
Objeto:1 m.o. Serviço de postagem (multas).
Valor total: R$ 18.741,70.
Condições de Pagamento: Dia fixo.
Assinatura: 17/11/14.
Bauru,  27 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043638
Processo Nº2557/13 – Inexigibilidade
Contratante: EMDURB – Compromissária: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS.
Objeto:1 m.o. Serviço de postagem.
Valor total: R$ 666,13.
Condições de Pagamento:23º dia útil do mês subsequente ao recebimento do objeto.  
Assinatura: 17/11/14.
Bauru,  27 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043637
Processo Nº3654/11 - Pregão Presencial n°012/11
Contratante: EMDURB – Compromissária: CENTERMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS 
LTDA.
Objeto:1 m.o. Pagamento de excedentes de cópias xerox.
Valor total: R$ 174,00
Condições de Pagamento:10º dia útil do mês subsequente ao recebimento do objeto.  
Assinatura: 17/11/14.
Bauru,  27 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043636
Processo Nº2022/14 - Pregão Registro de Preços n°013/14
Contratante: EMDURB – Compromissária: LABORATÓRIO SOBRINHO LTDA.
Objeto:77 m.o. Exame colesterol, 77 m.o. Exame hdl – colesterol, 77 m.o. Exame ldl – colesterol, 76 m.o. 
Exame parasitológico de ferez,   78 m.o. Exame de urina I, 77 m.o. Exame triglicérides, 77 m.o. Exame 
glicemia, 77 m.o. Exame hemograma, 6 m.o. Exame tempo de coagulação – t.c., 6 m.o. Exame tempo de 
sangramento – t.s..
Valor total: R$ 2.182,00
Condições de Pagamento:10º dia útil do mês subsequente ao recebimento do objeto.  
Assinatura: 17/11/14.
Bauru,  27 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE 1º ADITIVO AO TERMO DE ADESÃO Nº 006/14
Processo nº 3351/14
Contratada: EMDURB – Aderente: CHINATOWN – IND E COM DE ALIMENTOS LTDA.
Objeto: reajusta o valor referente ao serviço de operação de resíduos sólidos domiciliares ou compatíveis 
no aterro sanitário de bauru.
Considerando a resolução da EMDURB nº 028/14, expedida em 24/10/14, que altera o preço da tonelada da 
operação do aterro, tendo em vista o realinhamento de preço constante no contrato nº 7.522/14, celebrado 
entre a P.M.B. e EMDURB, bem como, previsão constante na cláusula 4.4 e 4.5 do presente Termo de 
Adesão as partes aditam o mesmo para aplicação do reajuste da cláusula 4.1.(b), que passa a viger com a 
seguinte determinação:
4.1 - A ADERENTE pagará à EMDURB, conforme disposto nas Resoluções nº 002/2014 emitida em 
15/02/2014 e 028/2014 emitida em 24/10/2014, o seguinte preço público por tonelada:
a) (...)
b) pela Operação no aterro sanitário o valor de:
R$ 67,91 (Sessenta e sete reais e noventa e um centavos).
O preço público acima citado será praticado a partir de 01/11/2014, configurando o restabelecimento do 
equilíbrio econômico financeiro do Termo e sem prejuízo do reajuste previsto na cláusula 3.2.
Ficam mantidas as demais cláusulas do presente Termo de Adesão.
Assinatura: 03/11/14
Bauru, 27 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043635
Processo Nº7125/13 - Pregão Registro de Preços n°047/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: MARCOS ANTONIO CHAVES EPP.
Objeto:400 lts Óleo lubrificante 15 w 40 api ci-4 /ch – 4 p/.
Valor total: R$ 2.580,00
Condições de Pagamento:30 dias ao recebimento do objeto.
Assinatura: 17/11/14.
Bauru,  27 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043634
Processo Nº2427/14 - Pregão Registro de Preços n°016/14
Contratante: EMDURB – Compromissária: BRUMAX – SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 
EPP.
Objeto:200 lts Desengraxante alcalino, 200 lts Desincrustante ácido (ativado), 200 lts Xampu automotivo 
(shampoo).
Valor total: R$ 1.016,00
Condições de Pagamento:30 dias ao recebimento do objeto.
Assinatura: 17/11/14.
Bauru,  27 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043633
Processo Nº2020/14 - Pregão Registro de Preços n°012/14
Contratante: EMDURB – Compromissária: SUELI DA SILVA MATERIAIS ESCOLARES E 
INFORMÁTICA M.
Objeto:100 rs Pael sulfite a4 210x297mm.,  100 un Caixa para arquivo.  
Valor total: R$ 1.205,00.
Condições de Pagamento:30 dias ao recebimento do objeto.
Assinatura: 17/11/14.
Bauru,  27 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043632
Processo Nº057/14 - Pregão Registro de Preços n°001/14
Contratante: EMDURB – Compromissária: M.J. DE FREITAS INFORMATICA – ME.
Objeto:1 UN Toner hp laser jet p1005 cb 435A.
Valor total: R$ 33,50.
Condições de Pagamento:30 dias ao recebimento do objeto.
Assinatura: 17/11/14.
Bauru,  27 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043631
Processo Nº6708/13 - Pregão Registro de Preços n°040/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: MARCOS ROBERTO APARECIDO MARCON 14131100886
Objeto:50 UN Enxada tipo larga 2.12” lb c/ 1,100 kg.
Valor total: R$ 962,50.
Condições de Pagamento:30 dias ao recebimento do objeto.
Assinatura: 17/11/14.
Bauru,  27 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043630
Processo Nº6708/13 - Pregão Registro de Preços n°040/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: HIDRAULICA BAURUENSE COMERCIO DE MATERIAS 
DE CONS.
Objeto: 001 un. Torneira bica móvel ¾.
Valor total: R$ 35,00.
Condições de Pagamento:10º dia útil do mês subsequente ao recebimento do objeto.  
Assinatura: 17/11/14.
Bauru,  27 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043629
Processo Nº6707/13 - Pregão Registro de Preços n°039/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA.
Objeto: 002 un. Toneira p/ jardim 3/4.
Valor total: R$ 30,88.
Condições de Pagamento:10º dia útil do mês subsequente ao recebimento do objeto.  
Assinatura: 17/11/14.
Bauru,  27 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043628
Processo Nº6700/13 - Pregão Registro de Preços n°033/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS LTD.
Objeto: 001 un Broca 13mm haste longa.
Valor total: R$ 41,00.
Condições de Pagamento:30 dias ao recebimento do objeto.
Assinatura: 17/11/14.
Bauru,  27 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043627
Processo Nº6700/13 - Pregão Registro de Preços n°033/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS LTD.
Objeto: 300 un Parafuso com bucha s6.
Valor total: R$ 51,00.
Condições de Pagamento:30 dias ao recebimento do objeto.
Assinatura: 17/11/14.
Bauru,  27 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043626
Processo Nº6706/13 - Pregão Registro de Preços n°038/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS LTD.
Objeto: 500 pc Rebite 319.
Valor total: R$ 15,00.
Condições de Pagamento:30 dias ao recebimento do objeto.
Assinatura: 17/11/14.
Bauru,  27 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043625
Processo Nº6703/13 - Pregão Registro de Preços n°035/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS LTD.
Objeto: 030 un Cabo de enxada (caipira)
Valor total: R$ 168,00
Condições de Pagamento:30 dias ao recebimento do objeto.
Assinatura: 17/11/14.
Bauru,  27 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043624
Processo Nº1231/14 - Pregão Registro de Preços n°006/14
Contratante: EMDURB – Compromissária: NASCIMENTO TRANSPORTADORA LUCELIA LTDA EPP.
Objeto: 010 PT100 Saco para exumação de ossos.
Valor total: R$735,00
Condições de Pagamento:30 dias ao recebimento do objeto.
Assinatura: 17/11/14.
Bauru,  27 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043623
Processo Nº6736/13 - Pregão Registro de Preços n°043/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: SY YUHARA ME.
Objeto: 500 (pt c/100 un.) Copo plástico 10ml.
Valor total: R$ 1.040,00
Condições de Pagamento:30 dias ao recebimento do objeto.
Assinatura: 17/11/14.
Bauru,  27 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 043622
Processo Nº2086/14 - Pregão Registro de Preços n°015/14
Contratante: EMDURB – Compromissária: SY YUHARA ME.
Objeto:200 frd Papel toalha interfolha, duas dobras.
Valor total: R$ 4.000,00
Condições de Pagamento:30 dias ao recebimento do objeto.
Assinatura: 17/11/14.
Bauru,  27 de novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

1ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2014
Processo nº 3778/2014 – Pregão Presencial – Registro de Preços nº 020/2014
Contratante: EMDURB - Compromissária: DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA 
MECÂNICA.
Objeto: Eventual aquisição de controlador eletrônico de tráfego e módulos GPS/PGRS para controlar 
eletrônico de tráfego, conforme valores abaixo.
item 01- R$ 4.643,00 (quatro mil seiscentos e quarenta e três reais); Valor Total: R$ 232.150,00 (duzentos 
e trinta e dois mil e cento e cinquenta reais); item 02- R$ 11.033,00 (onze mil e trinta e três reais), Valor 
Total R$ 55.165,00 (cinquenta e cinco mil, cento e sessenta e cinco reais); item 03- R$ R$ 1.655,00 (mil 
seiscentos e cinquenta e cinco reais), Valor toral R$ 82.750,00 (oitenta e dois mil, setecentos e cinquenta 
reais); e item 04- R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), Valor Total R$ 9.000,00 (nove mil reais), Valor Total 
dos Itens: R$ 379.065,00 (trezentos e setenta e nove mil e sessenta e cinco reais).
Pagamento: O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto, 
contados da emissão da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Eletrônica, quando exigível em lei.
Vigência: 12 (doze) meses.
Assinatura: 08/08/2014
Bauru, 27 de Novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

2ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2014
Processo Nº 2022/2014 – Pregão Registro de Preços nº 013/2014
Contratante: EMDURB – Compromissária: LABORATÓRIO SOBRINHO LTDA.
Objeto: Realização de exames complementares de diagnósticos médicos, conforme especificação abaixo 
descrita:

LOTE 01

Item Quant. 
Estimada Un. Descrição Valor 

Unitário Valor Total

01 900 M.O. Exame Colesterol R$ 2,09 R$ 1.881,00
02 900 M.O. Exame Glicemia R$ 2,09 R$ 1.881,00
03 900 M.O. Exame HDL – Colesterol R$ 4,49 R$ 4.041,00
04 900 M.O. Exame Hemograma R$ 4,49 R$ 4.041,00
05 900 M.O. Exame LDL – Colesterol R$ 5,98 R$ 5.382,00
06 900 M.O. Exame Parasitológico de fezes R$ 2,99 R$ 2.691,00

07 100 M.O. Exame tempo de coagulação – 
T.C. R$ 1,45 R$ 145,00

08 100 M.O. Exame tempo de sangramento – 
T.S. R$ 1,50 R$ 150,00

09 900 M.O. Exame Triglicérides R$ 2,99 R$ 2.691,00
10 900 M.O. Exame de Urina I R$ 2,99 R$ 2.691,00
11 100 M.O. Exame laboratorial Baar no 

escarro R$ 4,56 R$ 456,00
VALOR TOTAL R$ 26.050,00

Vigência: 12 (doze) meses.
Condição de Pagamento: No 10º (décimo) dia útil do mês subsequente a realização dos exames.
Assinatura: 05/05/2014
Bauru, 27 de Novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

2ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2014
Processo nº 2022/2014 – Pregão Registro de Preços nº 013/2014
Contratante: EMDURB – Compromissária: LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA CLÍNICA – 
POLICLINICA EM SERVIÇOS AUXILIARES AO DIAGNÓSTICO E TERAPIA LTDA.
Objeto: Eventual PRESTAÇÃO DE SERVIÇO de realização de exames complementares de diagnósticos 
médicos destinado a atender o programa de controle médico e saúde ocupacional – PCMSO do Serviço 
Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT da EMDURB, conforme especificação 
abaixo descrita:

LOTE 02

Item Quantidade 
Estimada Un. Descrição Valor 

Unitário Valor Total

01 100 M.O. Exame Raio X de tórax com laudo R$ 28,80 R$ 2.880,00

02 300 M.O. Exame E.C.G. – Eletrocardiograma 
com laudo R$ 25,70 R$ 7.710,00

03 200 M.O. Exame Audiometria Tonal com laudo R$ 19,05 R$ 3.810,00

04 150 M.O. Exame E.E.G – Eletroencefalograma 
c/ laudo R$ 84,00 R$ 12.600,00

VALOR TOTAL R$ 27.000,00
Vigência: 12 (doze) meses.
Condições de pagamento: No 10º (décimo) dia útil do mês subsequente a realização dos exames
Assinatura: 05/05/2014
Bauru, 27 de Novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

4ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N§ 049/2013
Processo nº 5588/13 -  Pregão Registro de Preços  nº 025/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: SINALED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS E 
SISTEMA ELÉTRICO ELETRÔNICOS LTDA. EPP.
Objeto:
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Item Qt.
Est. Un. Descrição Vr.

Unit.
Vr.

Total

01 040 un.
Bolacha a led de 5mm vermelha, diâmetro de 300mm, com 
quantidade mínima de 162 led’s e tensão de trabalho de 127 
volts corrente alternada

114,00 4.560,00

02 020 un.
Bolacha a led de 5mm amarela, diâmetro de 300mm, com 
quantidade mínima de 162 led’s e tensão de trabalho de 127 
volts corrente alternada

114,00 2.280,00

03 040 un.
Bolacha a led de 5mm verde, diâmetro de 300mm, com 
quantidade mínima de 162 led’s e tensão de trabalho de 127 
volts corrente alternada

117,00 4.680,00

04 040 un.
Bolacha a led de 5mm vermelha, diâmetro de 200mm, com 
quantidade mínima de 120 led’s e tensão de trabalho de 127 
volts corrente alternada

89,00 3.560,00

05 020 un.
Bolacha a led de 5mm amarela, diâmetro de 200mm, com 
quantidade mínima de 120 led’s e tensão de trabalho de 127 
volts corrente alternada

89,00 1.780,00

06 040 un.
Bolacha a led de 5mm verde, diâmetro de 200mm, com 
quantidade mínima de 120 led’s e tensão de trabalho de 127 
volts corrente alternada

89,00 3.560,00

Valor total dos Itens R$ 20.420,00
Previsão para 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento:30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 18/11/2013
Bauru, 27 de Novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

2ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2014
Processo nº 2086/2014 – Pregão Registro de Preços nº 015/2014
Contratante: EMDURB – Compromissária: S. Y. YUHARA – ME
Objeto: eventual AQUISIÇÃO de produtos de higiene e limpeza, destinados a atender aos setores 
administrativos da EMDURB, conforme especificação abaixo descrita:
01- 040 unidades Balde plástico 10 litros, para líquidos, material polipropileno reforçado, com alça de 
arame zoncado, articulado por 02 orelhas cravadas lateralmente, sem tampa, com capacidade para 10 
litros, com identificação da marca e fabricante., marca Arquiplast, valor unitário R$ 3,35, valor total R$ 
134,00; 07- 060 unidades Guardanapo de pano para copa, tecido algodão, absorvente, liso, tamanho 400 
x 600 mm, cor branca, com identificação de marca, fabricante e validade do produto, marca Prata, valor 
unitário R$ 1,42, valor total R$ 85,20; 09- 510 frascos Limpador Multi Uso 500 ml, composto de linear 
alquibenzeno sulfonato de sódio tensoativo não iônico, alcalinizante, sequestrante, éter glicólico, álcool, 
perfume e água, com validade de 03 (três) anos, embalado em frasco plástico de 500ml., marca Flops, valor 
unitário R$ 1,29, valor total R$ 657,90; 11- 2.200 fardos Papel toalha interfolha, duas dobras 22 x 20.7; 
100% fibras celulose virgem, alta absorção, gofrado, cor branca, embalagem com identificação do produto, 
marca do fabricante, caixa com dez pacotes de 200  folhas.,marca CL, valor unitário R$ 20,00, valor total 
R$ 44.000,00; 12- 030 unidades Rodo de Madeira 30 cm, com borracha dupla, cabo roscável em madeira 
revestido em capa de PVC, com identificação da marca, fabricante e validade do produto., marca Olivatto, 
valor unitário R$ 2,72, valor total R$ 81,60; 14- 080 unidades Sabonete em barra, sabonete aromatizante, 
em barra de 90 g e com agente hidratante para a pele, em embalagem individual constatando nome ou 
marca do fabricante, peso, agente hidratante, registro no Ministério da Saúde, nome e registro do técnico 
responsável., marca Nips, valor unitário R$ 0,65, valor total R$ 52,00; 15- 036 unidades Saponáceo em pó 
300 gramas, com principio ativo linear alquilbenzeno, sulfonato, sódio, biodegradável, comp. Tensoativo 
aniônico, alcalinizante, agente abrasivo, essência, embalagem plástica de 30 ml, com identificação da 
marca do fabricante, marca Sany, valor unitário R$ 1,74, valor total R$ 62,64; 16- 018 unidades Vassoura 
de pêlo 60 cm, com pêlo sintético macio, para uso em pisos cerâmicos, base plástica e fixação das cerdas 
em material sintético, cabo roscável em madeira, revestido por capa de PVC, com identificação da marca, 
fabricante e validade do produto., marca Prata, valor unitário R$ 10,54, valor total R$ 189,72; 18- 200 
kg. Soda cáustica em escamas em embalagem plástica de um quilo com nome do fabricante, responsável 
técnico, autorização do Ministério da Saúde com data de validade superior a um ano da data da entrega e 
princípio ativo NaOH, marca Indaiá, valor unitário R$ 5,70,  valor total R$ 1.140,00
VALOR TOTAL                  -                      R$ 46.403,06
Vigência: 12 (doze) meses.
Condições de pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 21/05/2014
Bauru, 27 de Novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

2ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2014
Processo nº 2086/2014 – Pregão Registro de Preços nº 015/2014
Contratante: EMDURB – Compromissária: G. S. JORGE JÚNIOR ME.
Objeto: Eventual aquisição de produtos de higiene e limpeza, destinados a atender aos setores administrativos 
da EMDURB, conforme especificação abaixo descrita:
02- 550 frascos Detergente Neutro 500 ml, detergente líquido, princípio ativo linearalquibenzeno, 
sulfonato de sódio, teor mínimo de 6% composição básica tensoativos, aniônicos, não iônicos coadjuvante, 
preservantes, sequestrante, espessante, valor de PH entre 6 m, em embalagem plástica de 500 ml., marca 
LSV, vaor unitário R$ 0,74, valor total R$ 407,00
03- 250 pacotes,Esponja de aço, lã de aço composto de aço carbono acondicionada em saco plástico, 
contendo 8 (oito) unidades com peso líquido de 60 g, embalado em papelão reforçado contendo 14 pacotes 
(14/8), com marca do fabricante e data de validade., marca Lustrus, valor unitário R$ 0,85, valor total R$ 
212,50; 04- 380 unidades Esponja de nylon dupla face, esponja de fibra sintética, dupla face, para uso 
geral de limpeza, medindo aproximadamente de 7x11x2,2 cm, embalagem individual, técnico responsável 
e registro na ANVISA., marca Betanin, valor unitário R$ 0,48, valor total R$ 182,40; 05- 065 unidades 
Flanela para limpeza, bordas com recortes em zigue-zague, cor amarela, tamanho 400x600mm, com 

identificação da marca, fabricante e validade do produto., marca LSV, valor unitário R$ 1,23, valor total 
R$ 79,95; 06- 060 pacotes Fósforo, fósforo embalado em maço com 10 caixas cada, deverá ter impresso na 
embalagem: nome e endereço do fabricante, quantidade de unidades em conformidade com a NBR 13725, 
marca Pinheiro, valor unitário R$ 1,80, valor total R$ 108,00; 08- 144 litros Inseticida em aerosol, de uso 
doméstico com componentes para matar: moscas, pernilongos, mosquitos da dengue e suas larvas, em 
embalagens de 300 ml, com identificação da marca, fabricante e validade do produto., marca Baston, valor 
unitário R$ 4,80, valor total R$ 691,20; 13- 120 unidades,Rodo de Madeira 60 cm, com borracha dupla, 
cabo roscável em madeira revestido em capa de PVC, com identificação da marca, fabricante e validade do 
produto., marca Guirado, valor unitário R$ 3,50, valor total R$ 420,00; 17- 036 unidades Rodo de Madeira 
40 cm, com borracha dupla, cabo roscável em madeira revestido em capa de PVC, com identificação da 
marca, fabricante e validade do produto., marca Guirado, valor unitário R$ 3,40, valor total R$ 122,40
VALOR TOTAL           -              R$ 2.223,45
Vigência: 12 (doze) meses.
Condições de pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento dos objetos.
Assinatura: 21/05/2014
Bauru, 27 de Novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

4ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2013
Processo nº 6166/13 -  Pregão Registro de Preços  nº 031/13
Contratante: EMDURB – Compromissária: ELETROGUI COMERCIAL LTDA.
Objeto: Eventual aquisição de materiais elétricos conforme descrição abaixo.

Item Qte
Est. Un. Descrição Valor 

Unitário
Valor 
Total

01 100 un. ABRAÇADEIRA P.V.C. CINZA 3/4 1,10 110,00
02 080 un. ABRAÇADEIRA CABO Nº 3 BAP 11,00 880,00
03 090 un. ABRAÇADEIRA CINZA 1' 1,27 114,30
04 025 un. ADAPTADOR 3/4" PVC CZ 1,00 25,00
05 025 un. ADAPTADOR DE 1" P/ CONDULETE DE PVC CINZA 1,10 27,50
06 008 un. ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL MOD ET 3200A 130,00 1.040,00

07 080 un. BRAQUETE DE 1 POLO PESADO C/ ROLDANA 
PORCELANA 7,40 592,00

08 040 un. CABEÇOTE 1" GALVANIZADO 1,40 56,00
09 220 barras CANALETA SISTEMA X 2,10 462,00
10 020 un. CONDULETE COM TAMPA CEGA TIPO LR 3/4" Desclas.

11 020 un. CONDULETE COM ESPELHO PARA INTERRUPTOR 
PVC Desclas.

12 020 un. CONDULETE COM ESPELHO TAMADA DE PVC Desclas.
13 035 un. CONECTOR P/ HASTE 5/8" 0,90 31,50
14 060 un. CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE 16MM 1,90 114,00
15 150 un. CONECTOR RJ 45 0,29 43,50
16 050 un. CONECTOR RJ 11 0,20 10,00
17 110 un. FITA ISOLANTE 20 MTS PARA ISOLAÇÃO ATÉ 750V 2,40 264,00
18 024 rl. FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 9,00 216,00
19 322 rl. FITA ISOLANTE 20 MTS ANTI CHAMA 2,40 772,80
20 100 un. CONECTOR CAT 5e 6,00 600,00

21 1.000 m. MANGUEIRA LISA 2" PRETA (CONDUÍTE 
ELÉTRICO) 4,40 4.400,00

22 1.000 m. MANGUEIRA LISA 3/4" PRETA (CONDUÍTE 
ELÉTRICO) 0,55 550,00

23 015 un. PLUGUE 2P PORCELANA 30 A (PLUGUE 2P + T 
PORCELANA 30A) 12,00 180,00

24 050 un. RECEPTACULO PORCELANA 0,90 45,00
25 065 un. REFLETOR PARA LÂMPADA DE 500 W COMPLETO 29,00 1.885,00
26 040 un. TOMADA UNIVERSAL SISTEMA X 6,70 268,00
27 010 un. TOMADA FÊMEA PARA EXTENSÃO 1,70 17,00

28 030 un. TOMADA 2P PORCELANA 30A (TOMADA 2P + T 
PORCELANA 30 A) 9,00 270,00

29 050 un. UNIDUTE CONICO 3/4" 1,00 50,00
30 100 un. UNIDUTE RETO 3/4 1,10 110,00

Valor total dos itens R$ 13.133,60
Previsão para 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento:30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 27/11/2013
Bauru, 27 de Novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

4ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2013
Processo nº 6162/13 - Pregão Registro de Preços nº 029/13
Contratante: EMDURB –  Compromissária: ELETROGUI COMERCIAL LTDA.
Objeto: Quantidades estimadas para 12 (doze) meses.

ITEM QUANT. UN. DESCRIÇÃO VALOR 
UNIÁRIO

VALOR 
TOTAL MARCA

01 1.400 METROS CABO DE COBRE 
ISOLADO 750V 2,5MM 0,76 1.064,00 NAMBEI

02 900 METROS CABO DE COBRE 
ISOLADO 750V 4MM 1,36 1.224,00 NAMBEI

03 1.600 METROS CABO DE COBRE 
ISOLADO 750V 6MM 2,13 3.408,00 NAMBEI

04 400 METROS
CABO DE COBRE 
ISOLADO 750V 
10,0MM2

3,58 1.432,00 NAMBEI
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05 300 METROS
CABO DE COBRE 
ISOLADO 750V 
16,0MM2

5,00 1.500,00 NAMBEI

06 3.400 METROS
CABO DE 
COMUNICAÇÃO CCE-
APL-ASF-65 2 PARES

2,80 9..520,00 COOPESALTO

07 900 METROS CABO FLEXIVEL 1,5 
MM 0,48 432,00 NAMBEI

08 200 METROS CABO PARALELO 2,5 
MM 0,84 168,00 NAMBEI

09 4.800 METROS CABO PP 4 X 1,50 MM 2,60 12.480,00 NAMBEI
10 100 METROS CABO PP 8 X 1,50 MM 7,30 730,00 BRASCOPPER
11 1.300 METROS CABO PP 3 X 1,5MM 2,00 2.600,00 NAMBEI
12 2.000 METROS CABO UTP CAT 5E 0,99 1.980,00 FURUKAWA

13 040 U.N.

CAIXA DE MEDIÇÃO 
COM LENTE P/ 
LEITURA EM ALTURA 
PADRÃO CPFL

308,00 12.320,00 PLASMATICA

14 047 U.N. CHUVEIRO 5.500 W 
220V 34,00 1.598,00 LORENZETTI

15 100 BARRAS CONDUITE CINZA 1" 7,60 760,00 HIDROSSOL

16 050 METROS CONDUÍTE 2” LISO 
PRETO 3,48 174,00 HIDROSSOL

17 300 METROS CONDUITE LISO 
PRETO 1/2 " 0,80 240,00 HIDROSSOL

18 300 METROS C O N D U Í T E 
CORRUGADO 3/4" 0,75 225,00 HIDROSSOL

19 200 METROS CONDUITE LISO 
PRETO 3/4" 1,10 220,00 HIDROSSOL

20 100 U.N.

CONDULETES PVC 
RIGIDO ANTI-CHAMA 
BITOLAS 3/4" SEM 
ROSCA TIPO C

FRACASSADO

21 030 U.N.
CURVA 90º 1/2 
ALUMINIO OU FERRO 
ZINCADO

1,50 45,00 NARITHEC

22 030 U.N.
CURVA 90º DE 1" 
ALUMINIO OU FERRO 
ZINCADO

2,50 75,00 NARITHEC

23 020 U.N. CURVA 90 GRAUS X 1" 
GALVANIZADA 3,00 60,00 AGN

24 025 U.N.
D I S J U N T O R 
TERMOMAGNÉTICO 
16 A

Excluido --------- --------

25 030 U.N.
D I S J U N T O R 
TERMOMAGNÉTICO 
20 A

Excluido --------- ---------

26 055 U.N.
D I S J U N T O R 
TERMOMAGNÉTICO 
32 A

Excluido --------- --------

27 030 U.N.
D I S J U N T O R 
TERMOMAGNÉTICO 
50 A

Excluido --------- --------

28 020 U.N.
D I S J U N T O R 
TERMOMAGNÉTICO 
30 A MODELO DIN

Excluido --------- --------

29 050 U.N.
E L E T R O D U T O 
GALVANIZADO DE 
1/2" X 3,0M

8,80 440,00 NARITHEC

30 020 U.N.
E L E T R O D U T O 
GALVANIZADO DE 1" 
X 3,0M

13,50 270,00 NARITHEC

31 020 BARRAS E L E T R O D U T O 
ZINCADO 1" MEDIO 13,50 270,00 NARITHEC

32 100 METROS FIO PARA TELEFONE 
FIT - CINZA 0,19 19,00 COOPERSALTO

33 050 U.N. HASTE TERRA 5/8" X 
2,44 C/ CONECTOR 13,60 675,00 OLIVO

VALOR TOTAL ESTIMADO DOS ITENS  -  R$  53.934,00
Condições de Pagamento:30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinatura: 19/11/2013
Bauru, 27 de Novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

1ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2014
Processo nº 3986/14  -  Pregão Registro de Preços nº 022/14
Contratante: EMDURB – Compromissária: COMERCIAL ARTCIMENTO JVC LTDA. EPP.
Objeto: Eventual aquisição de 1000 (mil) metros de tubo de concreto de 20 cm de diâmetro. Previsão para 
12 (doze) meses.
Valor Unitário: R$ 34,00 (trinta e quatro reais;
Valor Total: R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais)
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Assinado em: 18/08/2014
Bauru, 27 de Novembro de 2014.
Comissão de Licitação.

1ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2014
Processo nº 3793/2014 – Pregão Presencial – Registro de Preço nº 021/2014
Contratante: EMDURB – Compromissária: MONTE CRISTO PRODUTOS QUIMICOS LTDA. ME.
Objeto: Eventual aquisição de 260 embalagens de 18 litros de solvente para tinta de demarcação viária, da 
marca Criativa.
Valor Unitário: R$ 98,00 (noventa e oito reais).
Valor total: R$ 25.480,00 (vinte e cinco mil, quatrocentos e oitenta reais).
Pagamento: O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.
Vigência: 12 (doze) meses.
Assinatura: 07/08/2014
Bauru, 27 de Novembro de 2014.
Presidente da EMDURB.

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

Gilson Gimenes Campos
Presidente 

DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA – PERÍCIA MÉDICA

CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA:

Nome Matrícula Inicial Período
 (dias) Término

Adriana Cristina Vasques 23.525 05/11/2014 60 03/01/2015
Ana Paula Saqueto Zuardi 30.211 25/11/2014 45 08/01/2015
André Luiz dos Santos 29.969 21/11/2014 15 05/12/2014
Arnaldo Donizete Porto 14.318 10/11/2014 90 07/02/2015
Cláudio Lopes Reis 100.459 20/11/2014 90 17/02/2014
Cleusa Aparecida Biscalchin Nicoletti 17.210 07/11/2014 60 05/01/2015
Cristiane Ferreira Gabriel 20.664 14/11/2014 60 12/01/2015
Dirla Oliveira Carvalho Jardim 29.219 01/11/2014 45 15/12/2014
Edi Maria Jacob de Oliveira 16.690 02/11/2014 60 31/12/2014
Ednea de Lourdes Sartori Silva 14.366 03/11/2014 30 02/12/2014
Elisa Ferraz Martins Piovesan 12.869 05/11/2014 10 14/11/2014
Elyssa Giuliani Queiroz 29.916 10/11/2014 90 07/02/2015
Felicia Haneda Silva 28.712 13/10/2014 45 26/11/2014
Jesus Juvenal de Andrade 101.036 09/11/2014 60 07/01/2015

www.funprevbauru.com.br
 Criada pela Lei 4830b de 17 de maio de 2002, tem como objetivo gerir Regime de Previdência Social dos Ser-
vidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru da Administração Direta Autarquia Fundacional 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.
Atendimento da Divisão Previdenciária 

(Seção de Benefícios e Seção de Aposentadorias e Pensões)
Segunda à Sexta das 13h às 16h30min.

TELEFONES
3223-7071 / 3227-1444
3223-7719 / 3223-7000
 3223-7901 / 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 (pagamento) 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 residência, sob pena de suspensão do (provento) pagamento.

COMUNICADO
A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV comunica que a partir de 
18 de julho de 2014 o horário de atendimento ao público, presencial e por telefone, na DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA 
(Seção de Aposentadorias e Pensões e na Seção de Benefícios), em conformidade com o procedimento administrativo n.º 
2332/2014, será nos seguintes moldes: 
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PODER LEGISLATIVO
ALEXSSANDRO BUSSOLA

Presidente 

CONVOCAÇÃO: Fica(m) convocado(s) o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), aprovado(s) no Concurso Público de 
AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES I a comparecer(em) à CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, nos dias úteis, no 
período de 24 de novembro de 2014 à 05 de dezembro, no horário das 8 às 11 e das 14 às 17 horas, na Diretoria de Recursos 
Humanos / Serviço de Pessoal, munidos dos documentos descritos conforme Edital.

AGENTE DE SERV. AUXILIARES I CLAS.
FRANCISCO APARECIDO GIMENEZ 6º

PROJETO DE RESOLUÇÃO

Dá nova redação ao inciso V do Art. 29 e ao 
Art. 51 da Resolução 263/90, de 19/11/1990 
– Regimento Interno.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições, que lhe confere o artigo 15, item I, letra "m", da Resolução 263/90, promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º - O inciso V do Art. 29 da Resolução nº 263/90, de 19 de novembro de 1990, passa a ter a seguinte 
redação:

 “Art. 29 -  (…)
 V -  Meio Ambiente, Higiene, Saúde, Previdência e Direito e 

Proteção dos Animais;” (NR)

Art. 2º -  O Art. 51 da Resolução nº 263/90, de 19 de novembro de 1990, alterado pela Resolução nº 528, 
de 20 de fevereiro de 2014, passa a ter a seguinte redação:

“Art. 51 -  Compete à Comissão de Meio Ambiente, Higiene, Saúde, 
Previdência e Direito e Proteção dos Animais examinar e emitir 
parecer sobre projetos, assuntos e conteúdos referentes à saúde, à 
assistência médica, ao saneamento básico, ao serviço de previdência 
e assistência médica aos funcionários municipais, bem como sobre a 
organização ou reorganização de repartições da administração direta 
ou indireta aplicadas a esse fim e referentes a direitos e proteção dos 
animais.” (NR)

Art.º 3º -  Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 24 de novembro de 2014

PAULO EDUARDO DE SOUZA

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Nossa expectativa é alcançar uma nova postura ética do ser humano diante dos animais. Para 
contribuir nesse processo contínuo de mudança de paradigma propomos este novo trabalho a esta Câmara de Vereadores. 
Tal propositura se dá em consonância às novas perspectivas do nosso tempo, qual seja, principalmente, a aceitação 
explícita de que o mundo não existe só para o homem, o que pode ser considerado como uma das grandes revoluções no 
moderno pensamento ocidental. O desdobramento por qual nos esforçamos é de que ocorra o reconhecimento legal dos 
animais vertebrados como seres sencientes. Senciência é a capacidade dos animais de vivenciar emoções, como medo 
e prazer, característica reconhecida pela ciência há mais de 50 anos e conceito já adotado pela União Européia desde 
2007. Para consecução de mudança de pensamento objetiva-se a inclusão de conceitos científicos básicos de senciência e 
bem-estar animal dentro da Educação Ambiental. O grande paradoxo que surge no tema relacionado à ética em face dos 
animais é que estes, ao longo da história da humanidade, viveram sob o signo da servidão.

A visão antropocêntrica do meio ambiente foi favorecida pelo desenvolvimento de um 
pensamento filosófico baseado numa dualidade ontológica entre os animais humanos e não humanos sendo que, no 
paradigma jurídico tradicional os animais – embora ‘seres vivos dotados de sensibilidade e movimento próprio’ – não 
são considerados por sua natureza intrínseca, mas em função de um interesse humano subjacente. O direito positivo 
brasileiro, inspirado na doutrina romana clássica, trata os animais – em regra - sob a ótica privatista, o que se pode 
perceber facilmente pelas expressões “coisas”, “semoventes”, “propriedade”, “recursos” ou “bens”, terminologia essa 
que nada mais é do que uma confissão espontânea de nosso “antropocentrismo egocêntrico”. Em termos práticos, a 
Natureza deixou de ser um todo vivo (visão holística) para se tornar um conjunto de recursos (instrumentos). E o que 
acaba justificando a proteção da fauna, não é o direito à vida ou ao bem-estar que cada animal deveria ter assegurado em 
face de sua individualidade, mas a garantia da manutenção daquilo que se denomina biodiversidade. Daí porque nosso 
sistema jurídico vinculou os animais antes ao utilitarismo em si (direito de propriedade) do que ao respeito que se deve 
nutrir pelos seres vivos (compaixão).

A Constituição Federal de 1988, chamada também de Constituição “Verde” é um marco 
histórico da proteção ambiental no Brasil. Ela substituiu a antiga Carta Constitucional por uma ampla previsão que passa a 
nortear e delimitar o sistema jurídico ambiental. Nesse contexto, a Lei Maior dedicou à esfera ambiental todo um capítulo, 
bem como traduziu em vários dispositivos aquilo que pode ser considerado um dos sistemas mais abrangentes e atuais do 
mundo no que diz respeito à tutela do meio ambiente.

Ao deixar de contemplar o meio-ambiente como mero instrumento para o proveito 
econômico e geração de riquezas, a norma principiológica da proteção ao meio ambiente traduz-se no primoroso artigo 
225:

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Entretanto, a efetivação das normas, que visam proteger a fauna, deu-se mais em função 
da percepção da possibilidade de um desequilíbrio ambiental em escala mundial, que, além de outros males, extinguiria 
animais com um valor estético ou de uso (do ponto de vista humano) do que, propriamente, da constatação de que os 
animais possuem direitos, o que significaria retirá-los da categoria de objetos ou bens.

No histórico dos direitos dos animais, numa análise infraconstitucional, a primeira 
legislação brasileira, em âmbito federal, a coibir a crueldade contra os animais foi o Decreto 16.590, de 1924. O referido 
Decreto, ao regulamentar as atividades das Casas de Diversões Públicas, proibiu as corridas de touros, bezerros e novilhos, 
brigas de galos e canários, dentre outras “diversões” que causassem sofrimento aos animais.

Entretanto, observando o contexto histórico das legislações protetivas dos animais, o ato 
mais importante, visto como a obra-prima na defesa animal foi o Decreto 24.645/34, promulgado pelo então Chefe do 
Governo Provisório, Getúlio Vargas. Neste decreto foi estabelecido um elenco de direitos aos animais, onde a partir 
da interpretação do seu art. 3º, permite-se a especificação de cada um desses. Dessa forma, cristalizaram-se princípios 
normativos a respeito da proteção animal, os quais servem de base até os dias atuais, cumpre ressaltar que restou proibida 
por lei a crueldade e os maus-tratos contra os animais, sob pena de multa e prisão.

Tais quesitos em outros paises estão bem avançados, quando comparados ao Brasil, a 
Atos da Presidência

Atos da Diretoria

Luciana de Fátima Andrade 30.087 14/11/2014 60 12/01/2015
Luiz Carlos Tayano 101.518 19/11/2014 60 17/01/2015
Marcia Helena Macedo Rodrigues 23.850 21/10/2014 04 24/10/2014
Margareth Pavam 28.832 18/11/2014 90 15/02/2015
Maria Elena Ornelas 20.348 11/11/2014 120 10/03/2015
Maria Lucia Cachucho Dias 100.578 12/11/2014 20 01/12/2014
Maria Lucia dos Santos Luiz 15.703 30/10/2014 60 28/12/2014
Maria Rosa Alves 29.874 03/11/2014 15 17/11/2014
Maristela Tonetti Godoi 15.747 13/11/2014 02 14/11/2014
Marizete Aparecida da Rocha Silveira 27.516 12/11/2014 40 21/12/2014
Meiry Madalena Correa Barbosa 100.276 16/11/2014 60 14/01/2015
Mauro José do Nascimento 100.319 05/11/2014 90 02/02/2015
Meire Aparecida dos Santos 29.698 08/11/2014 07 14/11/2014
Neusa Aparecida Tarossi Vitório 15.719 03/11/2014 30 02/12/2014
Neuza Luiz 23.645 19/11/2014 17 05/12/2014
Patricia Aparecida Formente da Cruz 22.995 30/10/2014 15 13/11/2014
Reinaldo Francisco Santos Gonçalves 31.166 23/11/2014 60 21/01/2015
Sebastião Cosmo Moreira 100.388 31/10/2014 30 29/11/2014
Sidney Ocieli 20.203 31/10/2014 90 28/01/2015
Silvana Regina Ribeiro Freitas 16.015 16/10/2014 15 30/10/2014
Tarissa dos Santos 30.871 07/11/2014 30 06/12/2014
Vera Lucia Valoti Penteado 22.581 31/10/2014 60 29/12/2014

Os segurados(as) deverão agendar nova perícia nesta Fundação antes de seu vencimento, para prorrogação de auxílio 
doença ou alta, munidos de documentos médicos (atestado e/ou exames) sob pena de suspensão do pagamento do 
benefício.

APTOS PARA RETORNAR AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS:

Nome Secretaria de Origem Retornar em:
Ana Paula Saqueto Zuardi Secretaria da Educação 09/01/2015
André Luiz dos Santos Secretaria do Meio Ambiente 06/12/2014
Cleusa Aparecida Biscalchin Nicoletti Secretaria da Educação 06/01/2015
Cristiane Ferreira Gabriel Secretaria do Meio Ambiente 13/01/2015
Dirla Oliveira Carvalho Jardim Secretaria da Educação 16/12/2014
Edi Maria Jacob de Oliveira Secretaria da Educação 01/01/2015
Ednea de Lourdes Sartori Silva Secretaria do Bem Estar Social 03/12/2014
Elisa Ferraz Martins Piovesan Secretaria da Educação 15/11/2014
Elyssa Giuliani Queiroz Secretaria da Educação 08/02/2015
Felicia Haneda Silva Secretaria da Saúde 27/11/2014
Luciana de Fátima Andrade Secretaria de Esporte e Lazer 13/01/2015
Luiz Carlos Tayano D.A.E. 18/01/2015
Marcia Helena Macedo Rodrigues Secretaria do Bem Estar Social 25/10/2014
Maria Lucia Cachucho Dias D.A.E. 02/12/2014
Maria Lucia dos Santos Luiz Secretaria da Educação 29/12/2014
Maria Rosa Alves Secretaria da Educação 18/11/2014
Maristela Tonetti Godoi Secretaria da Educação 15/11/2014
Marizete Aparecida da Rocha Silveira Secretaria da Educação 22/12/2014
Meiry Madalena Correa Barbosa D.A.E. 15/01/2015
Meire Aparecida dos Santos Secretaria da Educação 15/11/2014
Neusa Aparecida Tarossi Vitório Secretaria da Saúde 03/12/2014
Neuza Luiz Secretaria da Saúde 06/12/2014
Patricia Aparecida Formente da Cruz Secretaria da Educação 14/11/2014
Sebastião Cosmo Moreira D.A.E. 30/11/2014
Silvana Regina Ribeiro Freitas Secretaria da Educação 31/10/2014
Vera Lucia Valoti Penteado Secretaria da Educação 30/12/2014

CONCESSÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE:

Nome Matrícula Inicial Período
 (dias) Término

Valéria Palmeira Pereira Silva 32.699 28/10/2014 120 24/02/2015

ERRATA

No D.O.M. nº 2460 de 04/11/2014:

Onde se lê:
Valeria Palmeira Pereira Silva 32.699 22/10/2014 60 20/12/2014

Leia-se:
Valeria Palmeira Pereira Silva 32.699 22/10/2014 06 27/10/2014

DIVISÃO ADMINISTRATIVA
CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS DE VALE 
ALIMENTAÇÃO EM CARTÕES MAGNÉTICOS. - PROCESSO: N.º 358/2014. - CONTRATO: N.º 07/2014. - 
TOMADA DE PREÇOS: N° 01/2014. - CONTRATANTE: Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais 
Efetivos de Bauru – FUNPREV. - CONTRATADA: Verocheque Refeições Ltda.- OBJETO: Consiste na contratação 
de empresa prestadora de serviço para administração de sistemas de Vale Alimentação em Cartões Magnéticos, para a 
aquisição de gêneros alimentícios em geral no comércio varejista do Município de Bauru/SP, para os servidores públicos 
municipais ativos, inativos, pensionistas, estagiários e menores aprendizes/legionários mirins do quadro de pessoal da 
FUNPREV. - FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/1993 e ulteriores alterações. - VALOR TOTAL: R$ 
147.136,00 (cento e quarenta e sete mil, cento e trinta e seis reais). - Assinatura - Dia 21/11/2014, conforme art. 61, 
parágrafo único da Lei Federal n.º 8.666/93.
Bauru, 26 de novembro de 2014.
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França modificou seu Código Civil, pois agora define que os animais são sujeitos de Direitos, ou seja, os animais não são 
mais propriedades de ninguém. Nos Estados Unidos cursos de lei animal estão agora inclusos em 69 das 180 escolas de 
direito americanas, a ideia da extensão da qualidade de pessoas aos animais (ou sujeito de direito) é defendida por vários 
professores da Harvard Law School.

No contexto mundial “A Declaração Universal dos Direitos Animais” é um diploma legal 
internacional, foi proclamada em assembleia, pela UNESCO, em Bruxelas, no dia 27 de janeiro de 1978, e que visa criar 
parâmetros jurídicos para os países membros da Organização das Nações Unidas, sobre os direitos animais. O Brasil é 
signatário desta Declaração a qual foi proposta pelo cientista Georges Heuse, secretário geral do Centro Internacional de 
Experimentação de Biologia Humana. Em seus artigos a proposta de Declaração prescreve, principalmente, que:

1. Todos os animais são sujeitos de direitos e estes devem ser preservados;
2. O conhecimento e ações do homem devem estar a serviço dos direitos animais;
3. Os animais não podem sofrer maus-tratos;
4. Animais destinados ao convívio e serviço do homem devem receber tratamentos 

dignos;
5. Experimentações científicas em animais devem ser coibidas e substituídas;
6. A morte de um animal sem necessidade é biocídio; de vários de uma mesma 

espécie, genocídio;
7. Animais destinados ao abate devem sê-lo sem sofrer ansiedade e nem dor.
Tal declaração contém características condenadas pelos defensores de direitos animais, em 

particular, o artigo 7º, cuja redação afirma que "animais destinados ao abate devem sê-lo sem sofrer ansiedade nem dor", 
ratifica a possibilidade de violação de um direito básico (o direito à integridade física) para fins humanos.

A defesa dos direitos dos animais, assim como a dos direitos animais ou da libertação 
animal constitui um movimento que labora contra qualquer uso de animais não-humanos que os transforme em 
propriedades de seres humanos, ou seja, meios para fins humanos. É um movimento social que não se contenta em regular 
o uso "humanitário" de animais, mas que procura inclui-los na comunidade moral de modo a garantir que seus interesses 
básicos sejam respeitados e tenham igual consideração em relação aos interesses humanos. A reivindicação é de que os 
animais não devem ser considerados propriedade ou "recursos naturais", nem legalmente, nem moralmente justificáveis. 
Pelo contrário, devem ser considerados pessoas.

No Brasil por força de nossa legislação vigente, os animais em geral são classificados pelo 
Direito Civil como bens móveis, na categoria dos semoventes, sendo-lhes aplicável a mesma disciplina dos bens móveis 
por sua própria natureza: “São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem 
alteração da substância ou da destinação econômico-social” (Art. 82, do Código Civil).

Entretanto, o proprietário do animal – assim como de qualquer outro bem móvel ou imóvel 
– não possui poderes absolutos e ilimitados sobre o animal. Encontram-se na Lei contenções e restrições ao uso, gozo e 
disposição de sua propriedade.

Esclarece o Código Civil que: “O direito de propriedade deve ser exercido em consonância 
com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido 
em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como 
evitada a poluição do ar e das águas” (§ 1º, do Art. 1.228). Assim sendo, a preservação da fauna, ou seja, a proteção e 
cuidado ao bem móvel animal é uma condicionante legal expressa ao direito de propriedade de seu dono. Não se trata de 
uma faculdade, mas de um dever imposto ao proprietário do animal.

Proíbe-se terminantemente a prática de ato de abuso, maus-tratos, ferimento ou mutilação 
de animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos (Art. 32, Caput, da Lei nº 9.605/98). Impondo-se, 
assim, no âmbito civil ao proprietário do animal um dever de abstenção da prática de qualquer dessas condutas tipificadas 
na Lei como crime contra a fauna, seja por ação ou omissão.

Em sua parte dedicada à perda da propriedade, o Código Civil prescreve no seu Art. 1.275 
que o rol ali previsto não é taxativo, salientando que outras causas consideradas neste Diploma deverão ser analisadas e 
sopesadas para a perda da propriedade. No caso dos animais, o disposto no retro citado § 1º, do Art. 1.228, que nos remete 
à Lei nº 9.605/98, que, como dito, veda a prática de qualquer ato de maus-tratos aos animais.

Importante ressaltar, todavia, que embora condenados a trabalhos forçados, às prisões 
perpétuas, ao matadouro, às arenas públicas, ao extermínio sistemático, ao desprezo, ao abandono, a manipulações em 
centros de experimentação, cometidas pelo homem, os animais têm a capacidade de sentir e de sofrer. A ciência demonstra 
que nossa diferença em relação a eles é apenas de grau, não de essência. Seus órgãos têm função similar à humana, 
tanto que os animais reagem aos estímulos dolorosos. O sistema límbico (“responsável” pelas emoções e sentimentos) é 
exatamente igual em todos os mamíferos, exceto que no homem o córtex cerebral (“responsável” pela reflexão) é muito 
mais desenvolvido. Essa ‘supremacia humana’ acaba sendo usada também para a opressão e para auferir lucro.

Alguns protetores dos animais fazem distinção entre animais sencientes e autoconscientes 
e outras formas de vida, com a crença de que somente animais sencientes ou talvez somente animais que tenha um 
significativo grau de autoconsciência deveriam ter o direito de possuir suas próprias vidas e corpos, independente da 
forma como são valorizados por humanos. Outros podem estender esse direito para todos os animais incluindo todos que 
não tenham desenvolvido sistema nervoso ou autoconsciência. Defensores da causa dos direitos dos animais sustentam a 
idéia de que qualquer ser humano ou instituição que comodifica animais para alimentação, entretenimento, cosméticos, 
vestuário, vivissecção ou outra razão qualquer infringe contra os direitos animais possuírem a si mesmo e procurarem 
seus próprios fins.

No Brasil a disciplina jurídica da fauna, os maus-tratos de animais são crimes previstos 
no artigo 32 da Lei Federal nº 9.605, chamada de Lei de Crimes Ambientais. Para o infrator, a lei imputa multa ou 
pena de três meses a um ano de prisão. Para tanto, basta existir denúncia para qualquer órgão competente: Delegacia 
do Meio Ambiente, IBAMA, Polícia Florestal, Ministério Público, Promotoria de Justiça do Meio Ambiente ou até 
mesmo na Corregedoria da Polícia Civil. Esta Lei explicita relativo aos crimes Contra a fauna (arts. 29 a 37), o seguinte: 
são as agressões cometidas contra animais silvestres, nativos ou em rota migratória, como a caça, pesca, transporte e a 
comercialização sem autorização; os maus-tratos; a realização de experiências dolorosas ou cruéis com animais quando 
existe outro meio, independente do fim. Também estão incluídas as agressões aos habitats naturais dos animais, como 
a modificação, danificação ou destruição de seu ninho, abrigo ou criadouro natural. A introdução de espécimes animal 
estrangeira no país sem a devida autorização também é considerado crime ambiental, assim como a morte de espécimes 
devido à poluição.

Antes da sua existência, a proteção ao meio ambiente era um grande desafio, uma vez que 
as leis eram esparsas e de difícil aplicação com inconsistências na aplicação de penas. Matar um animal da fauna silvestre, 
mesmo para se alimentar era crime inafiançável, enquanto maus tratos a animais eram simples contravenção punida com 
multa. Havia lacunas como faltar disposições claras relativas a experiências realizadas com animais, com o surgimento 
da Lei de Crimes Ambientais, a legislação ambiental no que toca à proteção ao meio ambiente é centralizada. As penas 
agora têm uniformização e gradação adequadas e as infrações são claramente definidas. Contrário ao que ocorria no 
passado, a lei define a responsabilidade das pessoas jurídicas, permitindo que grandes empresas sejam responsabilizadas 
criminalmente pelos danos que seus empreendimentos possam causar à natureza. Matar animais continua sendo crime, 
exceto para saciar a fome do agente ou da sua família; os maus tratos, as experiências dolorosas ou cruéis, hoje são crimes 
que sujeitam o infrator à prisão e não somente multa.

Já a pessoa jurídica infratora, uma empresa que viola um direito ambiental, não pode ter 
sua liberdade restringida da mesma forma que uma pessoa comum, mas é sujeita a penalizações. Neste caso, aplicam-se 
as penas de multa e/ou restritivas de direitos, que são: a suspensão parcial ou total das atividades; interdição temporária 
de estabelecimento, obra ou atividade; a proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, 
subvenções ou doações. Também é possível a prestação de serviços à comunidade através de custeio de programas e 
de projetos ambientais; execução de obras de recuperação de áreas degradadas; contribuições a entidades ambientais 
ou culturais públicas. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou 
partícipes do mesmo fato.

Nesse particular, o espírito constitucional pôde ser inscrito no tipo penal do artigo 32 da 
Lei dos Crimes Ambientais, onde o verdadeiro bem jurídico tutelado é o respeito devido aos animais, assim guindados 
à condição de sujeitos passivos do delito. Mas, sendo eles incapazes de exprimir seu direito - posto que detêm uma 

personalidade sui generis, própria à sua condição – surge o Ministério Público como a instituição legalmente habilitada 
ao exercício desse mister, atuando, portanto, como substituto processual dos animais. Essa função, independentemente de 
estar inserida na tutela da fauna enquanto bem ambiental, é justificada pelo interesse social e, mais que isso, inserida na 
tradição histórica da instituição defensora da ordem jurídica que, na busca de uma sociedade mais solidária, mais livre e 
mais justa, esforça-se para exercer a defesa dos oprimidos. Inserir o Estado enquanto Poder via Legislativo Municipal na 
demanda em pauta é intenção explícita deste Projeto de Resolução.

Desta feita, a partir da análise acerca das legislações infraconstitucionais pátrias, nota-se 
que as legislações protetivas dos animais têm experimentado uma evolução dinâmica e, mais acentuadamente na segunda 
metade do século XX, acompanhado uma tendência universal de reconhecimento e proclamação desses direitos. Citamos 
com ênfase Diomar Ackel Filho, Juiz de Direito e Assessor Técnico da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo:

É preciso que esse despertar tardio se faça acompanhar da ação efetiva dos governantes 
e agentes públicos, o que não tem acontecido e mais especialmente daqueles que atuam na seara jurídica, a quem 
incumbe fazer vivificar definitivamente os direitos do reino animal. Assim sendo, para que as legislações pátrias, as 
quais visam proteção animal, sejam devidamente postas em prática, há de existir uma real e apropriada atuação de nossos 
representantes legais, no sentido de estimular a observância e efetivação destas.

Mediante tal contexto reafirmamos a pertinência deste Projeto de Resolução.
A fragilidade contextual é evidente, pois, repito, há ausência de legislação ordinária federal 

específica versando sobre o tema, o que acaba por imobilizar o Poder Judiciário, que não encontra artigo de lei que 
autorize expressamente o cidadão recorrer à Justiça, mediante ajuizamento de ação cível individual, para salvar um animal 
de maus-tratos ou de risco iminente.

A biodiversidade brasileira é a maior do mundo com representação de 14% da fauna e flora 
conhecidas. Isto tem permitido que em relação ao comércio dos animais silvestres no Brasil, entre 12 e 38 milhões de 
animais são traficados por ano, “rendendo” US$ 2 bilhões e atualmente atuam no país, aproximadamente 400 quadrilhas. 
O Brasil abastece 15% do mercado ilegal mundial de animais silvestres, cabe constitucionalmente ao Poder Público 
preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; 
preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e 
manipulação de material genético; definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes 
a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer 
utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção, tais prerrogativas constitucionais 
têm um incipiente fomento prático atualmente. Os números acima mostram a baixa resolutividade em relação à proteção 
animal, aqui relativa à fauna silvestre, que como bem jurídico tutelado, carece ainda de mais sanções apropriadas para o 
tráfico de animais. A guisa de exemplo, em 2011, uma Arara Azul de Lear era vendida a US$100 000.

A saber, nossa Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 24, 
V e VI, estabelece a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre fauna e 
conservação da natureza. Entretanto, também de acordo com o estatuído no inciso I do art. 30 da Carta Magna, compete 
aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, sendo válida ainda, segundo o consignado no inciso II do mesmo 
art. 30 desse Diploma, a suplementação da legislação federal e estadual, no que couber, o que confere a esta magna Casa 
de Leis papel ativo na confecção legislativa. Já houvesse essa autorização a nível infraconstitucional, os próprios Juizados 
de Pequenas Causas (Especiais Cíveis) poderiam se encarregar dessas demandas cíveis. Exigindo-se apenas a prova pré-
constituída do ato de abuso, omissão, maus-tratos, ferimento ou mutilação ao animal.

Enquanto isso, na ausência de legislação específica, indefesos animais são vítimas da 
maldade da criatividade e arbítrio humanos. Nas redes sociais e outras mídias, o clamor público é cada vez maior para que 
cesse a violência contra os animais. Mas pouco pode ser feito sem que o seja através de lei.

De tal maneira, constitui demanda legislativa a ser estatuída que viria chancelar e legitimar 
expressamente cada cidadão a ajuizar a ação cível individual na defesa de qualquer animal que se encontre em situação 
de maus-tratos.

A despeito do supra-referido há também avanços legislativos significativos, citamos o 
estado de São Paulo na década passada, principalmente, com o advento do Código de Proteção aos Animais em SP: Lei 
nº 11.977, de 25 de agosto de 2005, que estabeleceu norma para a proteção, defesa e preservação dos animais no Estado.

Avanços em Bauru, onde contamos com o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos 
Animais – COMUPDA, criado pela Lei n° 5.951, de 02 de agosto de 2.010. São objetivos e competências do COMUPDA:

I - Atuar na elaboração de políticas públicas:
a) de proteção e defesa dos animais, quer sejam os chamados de estimação ou domésticos, 

bem como os animais da fauna silvestre e de tração;
b) na conscientização da população sobre a necessidade de se adotar os princípios da posse 

responsável e proteção dos animais;
c) de defesa dos animais feridos e abandonados.
II – Colaborar na execução de programas de educação ambiental;
III – Solicitar e acompanhar as ações dos órgãos da Administração, Direta ou Indireta, que 

têm incidência no desenvolvimento dos programas de proteção e defesa dos animais;
IV – Colaborar e participar nos planos e programas de controle das diversas zoonoses;
V – Incentivar a preservação das espécies de animais da fauna silvestre, bem como a 

manutenção dos seus ecossistemas;
VI – Coordenar e encaminhar ações que visem, no âmbito do Município, junto à sociedade 

civil, a defesa e a proteção dos animais;
VII – propor alterações na legislação vigente para a criação, transporte, manutenção e 

comercialização, visando aprimorar e garantir maior efetividade no respeito ao direito legítimo e legal dos animais, 
evitando-se a crueldade aos mesmos e resguardando suas características próprias;

VIII - Propor a realização de campanhas:
a) de esclarecimento à população quanto ao tratamento digno que deve ser dado aos 

animais;
b) de adoção de animais visando o não abandono;
c) de registro de cães e gatos;
d) de vacinação dos animais;
e) para o controle reprodutivo de cães e gatos.
IX – Envidar esforços junto a outras esferas de governo a fim de aprimoramento da 

legislação e dos serviços de proteção aos animais
Com esta extensa gama de atribuições o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos 

Animais esforça-se para o cumprimento de suas finalidades e terá, com a criação de escopo específico no âmbito do Poder 
Legislativo local, um fórum a mais para as suas respectivas demandas.  

Importante referenciar que “se um ser sofre, não pode haver justificação moral para nos 
recusarmos a levar em consideração o seu sofrimento. Seja qual for a natureza do ser, o princípio da igualdade exige que 
o seu sofrimento conte o mesmo que o sofrimento semelhante de qualquer outro ser. (...) O racista viola o princípio da 
igualdade ao dar mais peso aos interesses dos membros de sua própria “raça”. Da mesma maneira, o especista admite que 
os interesses de sua própria espécie suplantem os interesses (...) dos membros de outras espécies. O padrão é o mesmo nos 
dois casos. Na sua maioria, os seres humanos são especistas” [Singer, Peter. “Todos os animais são iguais”, in: GALVÃO, 
Pedro. Os animais têm direitos?, p. 34, modificado in negrito e (...)]. Do mesmo autor podemos referenciar com ênfase: 
“Todos os argumentos para provar a superioridade do homem não conseguem destruir este rude fato: no sofrimento, os 
animais são iguais a nós.”.

A demanda dos direitos dos animais conta com participação de grande parcela da 
população e a sociedade civil organizada sinaliza propostas em respostas à problemática tão importante, aqui elencamos 
“SUGESTÕES DE POLÍTICAS PARA UMA TRANSIÇÃO GRADUAL PARA UMA SOCIEDADE COM DEVIDO 
RESPEITO À VIDA ANIMAL”, propostas por Elizabeth Mac Gregor, diretora de educação do Fórum Nacional de 
Proteção e Defesa Animal (FNPDA), uma coalização de mais de 100 ONGs de proteção animal no Brasil. Sugere:

1. Reconhecimento legal dos animais vertebrados como seres sencientes. Senciência é a 
capacidade dos animais de vivenciar emoções, como medo e prazer, característica reconhecida pela ciência há mais de 50 
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anos e conceito já adotado pela União Européia desde 2007.
2. Inclusão de conceitos científicos básicos de senciência e bem-estar animal dentro da 

Educação Ambiental. A Educação Ambiental já é obrigatória no país como definido na Política Nacional de Educação 
Ambiental.

3. Implantação de órgão de bem-estar animal nos municípios. Responsável pela 
coordenação de ações em prol da proteção e defesa animal.

4. Revisão do Código Penal. Aumento das penas para crimes de maus-tratos a animais.
5. Estabelecimento nacional de controle humanitário da população de cães e gatos. 

De acordo com o preconizado pela Organização Mundial de Saúde, esse controle deveria constar de um programa 
compreendendo um sistema de registro e identificação, esterilização, adoção e regulamentação do comércio de animais, 
juntamente com campanhas educativas de guarda responsável e punição do abandono, em substituição à matança de 
animais nos serviços de controle animal.

6. Preservação da Fauna Silvestre. Desincentivo à posse de animais silvestres como parte 
do combate ao tráfico, através da regulamentação da resolução CONAMA 394 de 2007, não autorizando a criação de 
nenhuma espécie (Lista Pet Zero). Redefinição dos objetivos dos zoológicos como unidades de conservação das espécies 
por meio da reintrodução de animais resgatados, a reprodução e reintrodução de espécies endêmicas ameaçadas de 
extinção, o acolhimento de animais com graves lesões físicas ou mentais e práticas de educação ambiental. Todas as 
instalações devem contar com rigorosos padrões mínimos de bem-estar animal no que se diz respeito à organização social, 
espaço e enriquecimento ambiental.

7. Proibição da realização de manifestações artísticas e culturais, e práticas tradicionais que 
envolvam maus-tratos aos animais.

8. Fomento à substituição do uso de animais na experimentação e em práticas de ensino.
9. Implantação de alternativas ao uso da tração animal, especialmente em ambiente urbano.
10. Estabelecimento de medidas concretas relativas a animais criados para consumo. 

Entendendo-se que a redução do consumo de proteína animal é um processo necessário e gradual, devido a sérios 
impactos nos animais, no equilíbrio ambiental e na saúde humana, estabelecer legislação e fiscalização que garantam o 
bem-estar de animais utilizados para consumo, em todas as etapas do ciclo de produção.

Em nossa atribuição constitucional de criar, discutir e aprovar leis e, excepcionalmente 
administrar e julgar, corroborar prerrogativas detalhadas nessa Justificativa para consecução de uma sociedade mais 
evoluída acerca de contexto dos Direitos dos Animais é, também, finalidade desta Câmara de Vereadores e, assim sendo, 
conclamo os nobres pares à aprovação deste Projeto de Resolução para que possamos estar inseridos em demanda 
atualíssima da agenda política municipal, estadual, nacional e internacional concernente aos Direitos dos Animais.

“O maior erro da ética é a crença de que ela só pode ser aplicada em relação aos homens”
ALBERT SCHWETZER - (Prêmio Nobel da Paz)
Referências:
1. Os animais sob a visão da Ética.
http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/9/docs/os__animais__sob__a__visao__da__etica.

pdf
2. Proteção jurídica dos animais circenses.
http://www3.pucrs.br/pucrs/files/uni/poa/direito/graduacao/tcc/tcc2/trabalhos2012_1/

artur_vasconcellos.pdf
3. Maus-tratos aos animais e deficiência legislativa cível, Carlos Eduardo Rios do Amaral 

Defensor Público do Estado do Espírito Santo - 20/10/2014.
4. Animal law program, Animal Legal Defense Fund, retirado em 23 August, 2006; 47 

escolas de direito nos EUA têm estudantes na animal legal defense funds (fundos para defesa animal legal), com mais 
cursos sendo iniciados na Austrália, Canadá, Inglaterra, Nova Zelândia e muitos outros. Estados, regiões, e locações têm 
formado associações legais para advogar pelos direitos animais e pela proteção. No Brasil o Instituto de Abolicionismo 
Animal publica a Revista Brasileira de Direito Animal, que foi lançada no 1o Congresso Vegetariano Brasileiro e Latino-
americano.

5. Cristina Beckert, Direitos dos Animais - Dicionário de Filosofia Moral e Política, 
Instituto de Filosofia da Linguagem.

6. A Filosofia e os DIREITOS (dos) ANIMAIS
http://vidaeticahoje.blogspot.com.br/2011/10/filosofia-e-os-direitos-dos-animais.html
7. Diário Oficial de Bauru, ANO XIV - 1845 www.bauru.sp.gov.br SÁBADO, 07 DE 

AGOSTO DE 2.010.
8. Declaração Universal dos Direitos dos Animais
http://www.apasfa.org/leis/declaracao.shtml

Bauru, 24 de novembro de 2014

PAULO EDUARDO DE SOUZA

PROJETO DE LEI

Cria o Casamento Comunitário em Bauru.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições 
legais, DECRETA::

Art. 1º -  Fica criado o Casamento Comunitário em Bauru, a ser realizado, preferencialmente, no mês de 
maio de cada ano.

Art. 2º -  Havendo necessidade poderá ser o evento realizado em outro mês, sempre observando a 
disponibilidade de recursos financeiros efetivados pelos patrocinadores.

Art. 3º -  As despesas decorrentes do evento serão suportadas por empresas patrocinadoras, cabendo à 
Secretaria Municipal do Bem-Estar Social a sua organização e seleção dos interessados.

Art. 4º -  O Casamento Comunitário que trata o Art. 1º será autorizado para aquele casal que:
I -  comprove viver em união estável ou possuir filho(s) que seja(m) fruto(s) dessa 

união;
II - comprove receber até dois salários mínimos, podendo esta ser declaração de próprio 

punho.

Art. 5º -  O Executivo regulamentará esta lei, se necessário, por meio de decreto.

Art. 6º -  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 24 de novembro de 2014.

FERNANDO FRANCELOSI MANTOVANI        PAULO EDUARDO DE SOUZA

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A presente propositura tem por finalidade colocar à disposição da população carente a 
possibilidade de regularização das uniões estáveis, formalizando-as em casamento civil, tendo em vista o grande número 

de casais que vivem juntos, mas não são casados legalmente.
A prática que ora espera-se instituir legalmente em nossa cidade já é feita aqui e em diversos 

outros municípios com grande sucesso.
Desta forma, contamos com a atenção de todos para aprovação da presente propositura.

Bauru, 24 de novembro de 2014.

FERNANDO FRANCELOSI MANTOVANI         PAULO EDUARDO DE SOUZA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Dá denominação de Alameda NEPTUNO a 
um prolongamento de via pública da cidade.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso das 
atribuições que lhe confere o Artigo 15, Item I, letra "m", da Resolução 263/90, promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica denominado Alameda NEPTUNO o prolongamento desta via, que tem início entre 
os quarteirões 06 e 07 da Alameda Acrópole e término entre os quarteirões 01 e 02 da 
Rua Marcelino Granha, no loteamento denominado Parque Santa Edwiges, nesta cidade de 
Bauru.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 24 de novembro de 2014

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente

FÁBIO SARTORI MANFRINATO  MARCOS ANTONIO DE SOUZA
               1° Secretário     2º Secretário

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O presente Projeto de Decreto Legislativo visa atender solicitação feita pela Prefeitura 
Municipal de Bauru, através do ofício GP 2743/14, datado do dia 11 de novembro de 2014, para denominação de um 
prolongamento da Alameda Neptuno.

Solicitamos aos Nobres Pares que aprovem a matéria.

Bauru, 24 de novembro de 2014

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente

FÁBIO SARTORI MANFRINATO  MARCOS ANTONIO DE SOUZA
               1° Secretário     2º Secretário

EMENTÁRIO DAS PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS SENHORES VEREADORES NA 43ª SESSÃO 
ORDINÁRIA DE 24 DE NOVEMBRO DE 2014

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos em todas as ruas do Núcleo Habitacional 
Mary Dota.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB estudos para a ampliação das vagas de embarque e desembarque de passageiros 
no Terminal Rodoviário.

ANTONIO FARIA NETO
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de canaleta no cruzamento das Ruas Colômbia e Patagônia, Jardim 
Terra Branca.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos nas quadras 02 a 06 da Rua Colômbia, Jardim 
Terra Branca.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico na Rua João Urias Batista, Jardim Jandira.
Moção de Apelo à Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo para que faça estudos com o objetivo de 
se fornecer o leite do Programa "Vivaleite" do Governo Estadual na forma de "leite longa vida".

ARILDO DE LIMA JUNIOR
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, em caráter de urgência, a capinação e limpeza das quadras 01 e 02 da Avenida Rizik 
Eid Gebara, Parque Giansante.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para a construção do calçamento no prolongamento da Rua Alberto 
Paulovich até a Avenida Rizik Eid Gebara, Parque Giansante.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB, em caráter de urgência, a implantação de obstáculo de solo na quadra 09 da 
Rua Guarani, próximo ao cruzamento com a Rua Xavantes, Vila Antártica.   

FABIANO ANDRÉ LUCAS MARIANO
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento das Ruas Antônio Molina e José Quaggio, Jardim Marambá.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico na Rua Célio Daibem, Centro.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para a limpeza dos terrenos localizados no quadrilátero formado pelas 
Ruas Bernardino de Campos, Ângelo de Moraes, Moacyr Zelindo Passoni e Alexandre Favero, Vila Souto.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para a construção do calçamento nos terrenos localizados no quadrilátero 
formado pelas Ruas Bernardino de Campos, Ângelo de Moraes, Moacyr Zelindo Passoni e Alexandre Favero, Vila Souto.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a instalação de placas “Proibido Jogar Lixo” na Barragem Água do Sobrado.

FÁBIO SARTORI MANFRINATO
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de academia ao ar livre na praça entre as Ruas João Prudente Sobrinho 
e Alcino Pinheiro Chagas ou entre a Rua Luiz Carlos Machado Ballaminut e a Avenida do Contorno, Núcleo Habitacional 
Fortunato Rocha Lima.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a colocação de bancos na praça localizada na quadra 06 da Rua Luso-Brasileira, 
Jardim Estoril IV.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a construção do calçamento na quadra 03 da Avenida das Bandeiras, Vila Industrial.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE a reposição do asfalto nas quadras 01 da Rua Manoel da Silva Martha, Jardim 
Guadalajara, 06 da Monsenhor Claro, Centro e 04 da Carlos Gomes, Jardim Boa Vista.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, com base na LOM, informações sobre a acessibilidade no Parque Vitória Régia.

FERNANDO FRANCELOSI MANTOVANI
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos no cruzamento das Ruas Laércio Bastos 
Pereira e Treze de Maio, Jardim Estoril IV.
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Solicita ao Senhor Prefeito Municipal reparos na iluminação do Ginásio de Esportes Raduan Trabulsi Filho.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal reparos no canteiro central da quadra 04 da Avenida Getúlio Vargas, Vila Guedes 
de Azevedo.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de redutor de velocidade na quadra 02 da Rua Francisco 
Ministro Zani, Jardim de Allah.
Moção de Aplauso ao Hospital Estadual de Bauru - HEB em comemoração aos seus 12 anos de fundação em nossa cidade.

FRANCISCO CARLOS DE GOES
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de canchas para a prática de bocha e de malha no terreno existente ao 
lado do Ginásio de Esportes Raduan Trabulsi, Vila Santa Luzia.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de células de concreto na interligação das Ruas Antônio Alcazar e 
Vicente Rocha, Núcleo Residencial Beija-Flor.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de calçada ao redor da praça localizada na quadra 02 da Rua Doutor 
Danilo Campana, Jardim Araruna.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de semáforos no cruzamento da Rua Silva Jardim com as Ruas 
Padre Anchieta, Padre Nóbrega, Primeiro de Maio e Francisco Alves, Jardim Bela Vista.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a instalação de defensas metálicas no cruzamento das Ruas Floresta e Coronel 
Alves Seabra, Vila Seabra.

LUIZ CARLOS BASTAZINI
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos em diversas ruas do Núcleo Residencial 
Édison Bastos Gasparini, especialmente nas Ruas dos Ferroviários, Comerciários, Servidores Públicos e Bancários, bem 
como o recapeamento asfáltico nas vias do referido bairro em que se fizerem necessários, principalmente na Rua dos 
Professores e Pedreiros.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento em diversas ruas de terra do Jardim Solange, especialmente na Rua 
Argentina.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos ou recapeamento asfáltico nas Ruas Luiz 
Bortone e Alfredo Rodrigues de Souza, Vila Rocha, José Chaves de França, Vila Alto Paraíso e Alice de Azevedo Marques, 
Residencial Jardim Jussara.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a pintura da sinalização de trânsito em todas as vias dos Núcleos Vanuire e 
Residencial Édison Bastos Gasparini.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a pintura da sinalização de trânsito em todas as vias do Parque São Geraldo e 
Jardim Godoy, principalmente próximas à Escola Estadual Professora Carolina Lopes de Almeida, à EMEF Cônego Aníbal 
Difrância, ao Supermercado Superbom, ao Núcleo de Saúde e ao CRASS.

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a retirada da areia solta na quadra 03 da Rua Ezequiel Mendonça, Parque Santa 
Cândida.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para a limpeza dos terrenos localizados na quadra 05 da Rua Monsenhor 
Ramires, Jardim Estoril.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE, o desentupimento do esgoto no cruzamento da Avenida Aparecida Inês Chrispin de 
Matos e Rua Walter Hugo Barreto Correia, Núcleo Residencial Édison Bastos Gasparini.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a pintura da faixa de pedestre no cruzamento das Ruas Walter Hugo Barreto 
Correia e dos Motoristas, Núcleo Residencial Édison Bastos Gasparini.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE, o conserto do vazamento de esgoto na Rua Um, vazamento de água na Rua Quatro 
e reposição de asfalto nas Ruas Três e Quatro do Jardim Nicéia.

MOISÉS ROSSI
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de academia ao ar livre na praça localizada na quadra 05 da Rua José 
Munhoz, Parque Residencial Jardim Araruna, bem como reparos em sua calçada.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 01 da Rua Walter Spotti, Parque 
Residencial Jardim Araruna.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE o conserto do vazamento defronte aos imóveis 04-51 e 04-07 da Rua Coronel Alves 
Seabra, Vila Seabra.

NATALINO DAVI DA SILVA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para a capinação e limpeza dos terrenos ao lado dos imóveis 03-39 da 
Rua José Bombini, Vila São Paulo, 04-97 da Rua Santo Garcia e 01-71 da Rua João Bastos Pereira, Pousada da Esperança 
I.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a conclusão do asfaltamento na ligação entre a Pousada da Esperança I e o Núcleo 
Residencial Édison Bastos Gasparini.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico em toda a extensão das Ruas Baltazar Batista, Gaudêncio 
Piola e José Bombini, Vila São Paulo, Santo Garcia, Pousada da Esperança I e Braz Fernandes, Parque Real.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a retirada dos veículos abandonados nas quadras 02 da Rua Ruth Rodrigues Maduro 
dos Santos e 02 da Rua Claudinei Lopes, Núcleo Habitacional Mary Dota.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de obstáculo de solo nas quadras 06, 07 e 11 da Rua Luiz Pereira 
da Silva, Vila São Paulo (marginal da Rodovia Cezário José de Castilho) e na 07 da Avenida Pedro de Castro Pereira, 
Pousada da Esperança II.

PAULO EDUARDO DE SOUZA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a reforma da calçada existente no entorno da EMEI Francisco Gabriele Neto, 
localizada na quadra 07 da Rua Cuba, Vila Independência.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para a limpeza do terreno e o reparo da calçada do imóvel de esquina 
localizado na Avenida Nossa Senhora de Fátima, ao lado do imóvel 09-10, Jardim América.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a fiscalização para que ocorra a limpeza dos terrenos e construção de calçada dos 
imóveis em toda a extensão da Avenida Moussa Nakhl Tobias, em ambos os lados, Parque São Geraldo.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a fiscalização para que ocorra a limpeza dos terrenos e construção de calçada dos 
imóveis em toda a extensão da Rua Wilson Pedro Speridião, Quinta Ranieri.
Moção de Aplauso ao Hospital da Unimed Bauru por 15 anos de excelência na prestação de serviços.

RAUL APARECIDO GONÇALVES PAULA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza na calçada defronte ao Ecoponto da quadra 28 na Rua Bernardino de 
Campos, Parque Viaduto.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB estudos para a implantação de obstáculo de solo na quadra 09 da Rua Halim 
Aidar, Vila Santa Terezinha.

Solicita ao Senhor Presidente do DAE a desobstrução dos poços de visitas localizados nas quadras 03 da Rua Ângelo 
Tamarozzi, Vila São Francisco e 05 da Rua Venezuela, Vila Santa Inês.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE o conserto do vazamento de água na quadra 02 da Rua Guatemala, Vila Santa Inês.

RENATO CELSO BONOMO PURINI
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a instalação de ecoponto na região do Parque Vista Alegre, Parque São Geraldo e 
Novo Jardim Pagani.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos em todas as ruas do Jardim Perdizes, Conjunto 
Habitacional Engenheiro Otávio Rasi, Núcleo Habitacional Nobuji Nagasawa, Residencial Parque Colina Verde, Jardim 
Araruna e Vila Santa Luzia.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a retirada do excesso de terra na quadra 01 da Rua Nóbile Di Piero, Vila Noroeste, 
debaixo do Viaduto Juscelino Kubitscheck.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de semáforo para pedestres no cruzamento da Rua Batista de 
Carvalho com Gustavo Maciel, Centro.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a proibição de estacionamento no lado ímpar da quadra 01 da Rua Floresta, 
Parque Vista Alegre.

ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a reforma e revitalização da Praça Orlando Gavaldão, Jardim Vânia Maria.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza da área pública localizada na Rua José dos Santos Garcia, entre a Escola 
Estadual Professor Henrique Rocha de Andrade e o Centro de Amparo e Assistência à Dignidade Humana (CAADH), 
Residencial Nova Bauru.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de redutor de velocidade nos dois sentidos da Rodovia Bauru/
Piratininga, nas proximidades do Residencial Monte Verde.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB melhorias na sinalização de trânsito entre as Ruas Emílio dos Santos, 
Tertuliano Andrade Bueno e João Simonetti, Jardim Petrópolis.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a instalação de placa “Proibido Estacionar” na Rua Édson Luiz Beghini, 
Jardim Ouro Verde.

ROQUE JOSÉ FERREIRA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para limpeza do terreno na quadra 04 da Rua Napoleão Bianconcini, 
Jardim Godoy e o consequente enquadramento e aplicação da Lei 6367/13.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de iluminação na Praça Valter Bonilha, Vila Perroca.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de iluminação na Praça Alfredo Lamônica, Jardim Panorama.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE o conserto do vazamento defronte ao imóvel 03-75 da Rua Guilherme Telli, Jardim 
Jacyra.

TELMA REGINA DA CUNHA GOBBI
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico em todas as vias do Jardim Progresso e da Vila Aviação.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a proibição de conversão de veículos no trecho da Avenida Rodrigues Alves 
entre a Avenida Nações Unidas e o Jardim Redentor.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB melhorias na sinalização de solo, incluindo a pintura de faixas de pedestres em 
alguns trechos importantes da Avenida Nações Unidas Norte.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de placas com indicação de redução de velocidade e pintura de 
solo em locais estratégicos da Avenida Nações Unidas Norte.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de cobertura no ponto final de ônibus do Jardim Progresso e nos 
pontos de ônibus do Parque Bauru e do Parque Santa Cândida.

EMENTÁRIO DOS PROCESSOS DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE DERAM ENTRADA NA 43ª 
SESSÃO ORDINÁRIA,

DO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2014

Proc. nº  Assunto

229/14 Veto Parcial ao Autógrafo nº 6689, de 28 de outubro de 2014 (que reestrutura o Conselho 
Municipal de Educação, integrando o Conselho de Acompanhamento e Controle Social 
sobre a distribuição, a transferência e aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - 
FUNDEB e o Conselho de Alimentação Escolar - CAE como câmaras técnicas e dá outras 
providências) - inciso XV do art. 4º e inciso X do art. 5º
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

233/14 Projeto de Lei nº 113/14, que acrescenta incisos no art. 3º da Lei nº 4.522, de 06 de 
abril de 2000, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável de Bauru.
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA LEI FEDERAL 8.666/93

PROCESSO DA 35/2014 
PREGÃO PRESENCIAL 13/2014
PREGÃO PRESENCIAL
OBJETO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO, DE 
ENERGIA ELÉTRICA E DE INFRAESTRUTURA, DA ESTAÇÃO TRANSMISSORA DA TV CÂMARA (ETA-
DAE).
Data da abertura: 11 de dezembro de 2014 (quinta-feira) Horário: 09 horas.
Local: Câmara Municipal de Bauru, localizada na Praça D. Pedro II, 01-50, Centro, Bauru - SP, CEP 17.015-230.
Informações: Diretoria Administrativa, das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias úteis.
Telefones: (14) 3235-0690 e 3235-0615
Fax: (14) 3235-0601
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