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LEIS MUNICIPAIS
LEI Nº 7.127, DE 16 DE OUTUBRO DE 2.018

P. 17. 858/17 (7.513/16 – Emdurb)  Dispõe sobre o Serviço de Transporte de Escolares do 
Município de Bauru 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:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º  O Serviço de Transporte Especial Remunerado de Escolares, considerado serviço 
público de caráter essencial, é aquele destinado a transportar estudantes regularmente 
matriculados na rede pública ou privada de ensino, nas vias urbanas e rurais de 
Bauru, mediante autorização expedida pela Prefeitura Municipal ou por Órgão ou 
Entidade que ela autorizar, ficando sujeito as disposições da presente lei.

Art. 2º  Para efeito de interpretação desta lei, entende-se por:
I -  TRANSPORTE DE ESCOLARES: o serviço especial destinado a 

transportar, de forma remunerada, estudantes, nas vias urbanas e rurais 
de Bauru, compreeendendo o itinerário entre a residência do aluno e o 
estabelecimento de ensino, e vice-versa ou outrem de comum acordo, 
mediante autorização outorgada pelo Município;

II -  TITULAR: pessoa física ou jurídica a quem é concedida a autorização 
para a exploração dos serviços de transporte remunerado de escolar e que 
responde legalmente pela mesma, podendo ser também, no caso de pessoa 
física, condutor de veículo de transporte especial, desde que registrado para 
tal;

III -  CONDUTOR: motorista profissional inscrito no cadastro de condutores de 
transporte remunerado de escolares, responsável pela condução do veículo 
mediante autorização prévia registrada em Alvará de Condutor de veículo 
de transporte especial, independentemente de este ser ou não o titular 
autorização;

IV -  MONITOR: pessoa que auxilia o condutor no embarque e desembarque dos 
alunos, bem como enquanto conduz o veículo;

V -  CADASTRO: registro sistemático de titulares, condutores e veículos 
utilizados nos serviços de transporte escolar;

VI -  ALVARÁ DE TRÁFEGO: documento, concedido a título precário, que 
identifica os dados do titular, veículo(s), condutor(es) e as escolas permitidas 
para realizar o transporte de escolares;

VII -  ALVARÁ DE TRÁFEGO ESPECIAL: documento, concedido a título 
precário, que identifica os dados do Titular, a(s) escola(s) em que efetuará 
extraordinariamente o transporte de escolares e/ou os dados do veículo que 
estará provisioriamente atentendendo a atividade;

VIII -  ALVARÁ DE TRÁFEGO EMERGENCIAL: documento, concedido a título 
precário, que autoriza outro veículo cadastrado ou não no sistema a prestar 
serviços em situações de impedimento do veículo titular ou auxiliar;

IX -  ALVARÁ DE CONDUTOR: documento, concedido a título precário, que 
identifica os dados do condutor;

X -  ALVARÁ DE RESGUARDO: documento, concedido a título precário, 
que identifica os dados do Titular, a(s) escola (s) ao qual será concedida o 
resguardo da atividade;

XI -  PONTO: registro numérico de endereço vinculado a um estabelecimento de 
ensino, onde o Titular prestará, de forma prioritária, o serviço de Transporte 
de Escolares;

XII -  VAGA: espaço, dentro do Ponto, destinado somente ao estabelecimento 
do veículo cadastrado como titular (principal) da autorização, para efetuar 
embarque e desembarque de alunos do estabelecimento de ensino.

CAPÍTULO II
DAS CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE

Seção I
Do Alvará de Tráfego

Art. 3º   A execução dos serviços de transporte escolar, no âmbito municipal, fica condicionada 
à obtenção do Alvará de Tráfego a ser expedido pelo Poder Público.

Art. 4º   O Alvará de que trata o artigo anterior será expedido em favor de Pessoa Física ou 
Jurídica que comprovar o atendimento das exigências legais a serem estabelecidas 
pelo Executivo, observadas as legislações Estaduais e Federais pertinentes.

Parágrafo único.  O Alvará de Tráfego deverá ser renovado anualmente, no mês de janeiro, sob pena de 
cancelamento da Autorização.

Art. 5º  O Titular da Autorização poderá cadastrar no máximo 03 (três) veículos, sendo, 01 
(um) titular e 02 (dois) auxiliares, nos termos desta Lei e demais normas, devendo ser 
expedido um Alvará de Tráfego para cada veículo.

Seção II
Do Alvará Especial e de Resguardo

Art. 6º  Será concedido sempre por solicitação do Autorizatário ou seu procurador e em 
qualquer tempo o Alvará de Resguardo de Vaga, e que justifique a impossibilidade 
temporária da prestação do serviço para as seguintes situações:
I - por doença;
II - pela baixa demanda e/ou inexistência de alunos;
III - pela inatividade do estabelecimento de ensino;
IV - por inadimplência dos contratantes;
V - por qualquer situação com o veículo que impeça o seu uso na prestação do 

serviço.
§ 1º  O Alvará de Resguardo de Vaga terá validade para o período letivo vigente, podendo 

ser renovado de forma consecutiva, desde que justificado.
§ 2º Caberá a EMDURB analisar as situações descritas nos incisos I e III, através de 

pesquisas ou outros meios que comprovem a necessidade imediata da prestação do 
serviço pelo autorizatário na atividade, sob pena de cancelamento da mesma, não 
havendo motivo justificado.

§ 3º  Aplica-se ao Alvará de Resguardo de Vaga, no que couber, as regras do Alvará de 
Tráfego.

§ 4º  Enquanto houver a necessidade do Resguardo de Vaga pelo Autorizatário, o 
estabelecimento de ensino poderá ser atendido por outros Autorizatários do Ponto ou 
através de Alvará de Tráfego Especial desde que respeitadas suas regras.

Art. 7º  O Alvará de Tráfego Especial, cuja validade máxima será do respectivo ano letivo, 
será emitido quando:
I -  Houver recusa de todos os Titulares cadastrados no Ponto;
II -  A demanda de alunos a serem transportadas for maior que a capacidade dos 

veículos dos transportadores cadastrados para o Ponto;
III -  A pedido devidamente fundamentado da Direção do Estabelecimento de 

Ensino ao qual o Ponto está vinculado, nas situações previstas nos incisos I 
e II deste artigo;

IV -  Para garantir o direito de transporte de alunos, no caso de descumprimento 
da Lei Municipal ou impedimento do Autorizatário;

V -  Para garantir a operacionalidade do sistema de transporte especial de 
escolares;

VI -  Por solicitação, devidamente fundamentada, de pais de alunos, quando 
os Titulares do Ponto deixarem de cumprir o pactuado entre as partes, 
após ser devidamente apurado e comprovado pelo órgão responsável pela 
fiscalização.

Art. 8º  Será emitido Alvará de Tráfego Emergencial que permita a utilização de veículo que 
não esteja inscrito no cadastro de transporte de escolares em casos de emergência.

§ 1º  Entende-se por emergência o sinistro, furto, roubo ou problema mecânico, 
devidamente comprovado.

§ 2º  O Alvará de Tráfego Emergencial será emitido por no máximo 25 (vinte e cinco) dias 
úteis.

§ 3º  No caso descrito no “caput”, dispenser-se-ão as exigências iniciais de propriedade e 
posse, não sendo dispensada a vistoria da EMDURB.

§ 4º  Após o período constante no § 2º deste artigo, o veículo substituto deverá ser 
submetido às regras impostas pelo DETRAN/SP e por esta Lei.

Seção III
Dos Pontos e das Vagas

Art. 9º  Para cada estabelecimento de ensino, onde houver a necessidade de transporte de 
escolares regulamentado por esta Lei, haverá um Ponto.

Art. 10   Os pontos se classificam como:
I -  Fixo: aquele que tem registrado os Autorizatários que ali prestam serviço;
II -  Livre: aquele que qualquer Autorizatário pode prestar o serviço.

Art. 11   Os Titulares de Transporte de Escolares deverão prestar serviços prioritariamente no 
Ponto onde estão autorizados.

Art. 12  A quantidade de Pontos para cada Autorizatário ficará limitado à capacidade de 
transporte a ser realizado, considerando o limite de veículos estabelecidos, não 
podendo ultrapassar a quantidade de 05 (cinco) pontos por autorização.
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Art. 13   No caso de mudança de endereço do Estabelecimento de Ensino, o ponto a ele atrelado 
será juntamente remanejado para o novo local, sem alteração de sua numeração ou da 
quantidade de Autorizatário que o explora.

Art. 14   Quando do encerramento das atividades do Estabelecimento de Ensino, o ponto a ele 
vinculado será automaticamente extinto.

§ 1º  Poderá o órgão fiscalizador, havendo demanda em outro ponto, atribuir a exploração 
ao titular do ponto extinto.

§ 2º  Não havendo demanda, o titular do ponto extinto terá prioridade de escolha caso seja 
disponibilizado novo ponto por força de abertura de Estabelecimento de Ensino.

§ 3º  Na situação prevista no § 1º, deverá ser apresentado pelo interessado documento que 
comprove ou através de pesquisa da EMDURB a quantidade de salas fechadas com 
a quantidade de alunos e para quais escolas foram transferidos e matriculados.

Art. 15  A quantidade de Vagas de estacionamento de transporte de escolar de cada Ponto será 
determinada em razão da demanda de alunos a serem transportados.

Parágrafo único.  Os veículos titulares têm preferência de estacionamento em relação aos veículos 
auxiliares, que não terão vagas específicas demarcadas.

Art. 16  A ocupação dos Pontos ocorrerá por meio de processo seletivo de candidatos, com 
critérios estritamente objetivos.

Parágrafo único.  Os estabelecimentos de ensino poderão explorar o serviço de transportes, de escolares 
em seus respectivos pontos, sem a necessidade de obtê-los por meio de processo 
seletivo.

Art. 17  As vagas para Transporte de Escolares poderão ser transferidas a terceiros, desde que 
com anuência prévia do Poder Público, sempre em caráter excepcional e desde que 
observadas, dentre outras legislações, as seguintes exigências:

I -   Preencher o cessionário todos os requisitos exigidos para a operação do 
serviço;

II -  Estar o cedente quite com suas obrigações perante a Prefeitura Municipal de 
Bauru e demais Órgãos;

III -   Assumir o cessionário todas as obrigações e todas as garantias prestadas pelo 
cedente, mais aquelas que forem julgadas necessárias na ocasião.

Parágrafo único.  A transferência implicará na cessão de todas ou parte das vagas que integram 
a autorização do cedente, desde que estas possam ser atendidas, observando a 
quantidade máxima de veículos que o Autorizatário possui para exploração do 
serviço, desde que comprovada através de pesquisa da EMDURB.

Art. 18   A permuta de vagas entre titulares regularmente cadastrados é possível, desde que 
com prévia anuência e verificada a inexistência de prejuízo ao sistema.

CAPÍTULO III
DO CADASTRO DE CONDUTORES

Art. 19  Para a condução dos veículos de transporte de escolares de que trata esta Lei, o 
motorista profissional deverá ser inscrito no cadastro de condutores e possuir o 
competente Alvará de Condutor, devendo para tanto satisfazer as exigências legais 
ditadas pelo Município, Estado e União.

Parágrafo único.  O Alvará de Condutor de Veículo de Transporte Especial terá validade de um ano, 
renovado no mesmo período do Alvará de Tráfego.

Art. 20  Os inscritos serão classificados por categorias, tendo-se em vista as suas 
especificidades, na seguinte conformidade:
I -   Condutor Titular;
II -   Condutor Auxiliar.

§ 1º  O Condutor Titular é o detentor da autorização para explorar a atividade de 
Transporte de Escolares e autorizado a conduzir o respectivo veículo, preenchidos 
todos os requisitos descritos na presente Lei, sendo-lhe vedado prestar serviço como 
condutor auxiliar de outro Titular.

§ 2º  O Condutor Auxiliar é o profissional devidamente regularizado, perante o cadastro 
da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB, 
para efetuar o transporte de escolar em nome do Titular da Autorização, não podendo 
prestar serviços a outros Autorizatários.

§ 3º  O Titular pessoa física somente poderá ter, por veículo, no máximo, 02 (dois) 
profissionais inscritos como condutores auxiliares.

CAPÍTULO IV
DOS VEÍCULOS

Art. 21   Somente poderá ser utilizado no transporte de escolares, veículo registrado na cidade 
de Bauru/SP, na categoria aluguel, com capacidade para transportar acima de 07 
(sete) passageiros.

Art. 22   Os veículos empregados no serviço de transporte de escolares terão idade máxima 
estabelecida, tendo para tanto a utilização dos seguintes critérios para sua adoção:
I - Pelo Código de Trânsito Brasileiro;
II - Por documento de órgão devidamente credenciado;
III - Por norma federal ou estadual que venha a dispor sobre o assunto.

CAPÍTULO V
DOS DEVERES, OBRIGAÇÕES E DIREITOS

Seção I
Dos Titulares

Art. 23  Constitui deveres, obrigações e direitos dos Titulares:
§ 1º  São deveres e obrigações dos Titulares:

I -   Manter as características fixadas para o veículo;
II -  Dar adequada manutenção ao veículo e seus equipamentos, de modo 

que os mesmos estejam sempre em perfeitas condições de conservação e 
funcionamento, controlando seu uso e vistoriando-o permanentemente;

III -  Apresentar periodicamente e sempre que for exigido, o veículo para 
vistoria técnica, comprometendo-se a sanar as irregularidades no prazo 
assinado;

IV -  Providenciar que o veículo porte o conjunto de equipamentos exigidos;
V -  Controlar e fazer com que no veículo estejam todos os documentos 

exigidos e nos locais indicados;
VI -  Prestar serviços somente nos Pontos para qual está autorizado, salvo por 

Autorização Especial expressa, desde que observadas às normas vigentes;
VII -  Manter sempre atualizado o Alvará de Tráfego e/ou a Carteira de Condutor 

de Transporte Especial;
VIII -  Requerer autorização prévia para toda e qualquer alteração pretendida;
IX -   Solicitar autorização para uso de veículo que não esteja inscrito no 

cadastro de transporte de escolares, em caso de emergência;
X -  Comunicar de imediato a Empresa Municipal de Desenvolvimento 

Urbano e Rural de Bauru - EMDURB:
a)  Qualquer alteração de endereço;
b)  A pretensão de paralisar a atividade, requerendo a baixa do alvará 

do Cadastro de Transporte de Escolares, anexando o original do 
Alvará de Tráfego, Carteira de Condutor de Veículo de Transporte 
Especial e selo.

XI -  Apresentar o veículo em perfeitas condições de conforto, segurança e 
higiene;

XII -  Cumprir rigorosamente as determinações da municipalidade;
XIII -  Atender as obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias e outras que 

lhe são correlatas;
XIV -  Não confiar a direção do veículo:

a)  A quem não esteja regularmente inscrito no Cadastro de 
Condutores;

b)  O condutor suspenso ou com registro cassado.
XV -  Controlar e fazer com que seus empregados ou colaboradores cumpram 

rigorosamente as disposições da presente lei e demais regulamentos;
XVI -  As demais obrigações acometidas na Seção seguinte, no que couber;
XVII -  Atender as exigências do Código de Trânsito Brasileiro;
XVIII -  Não utilizar o veículo para o fretamento;
XIX -  Exercer o motorista, cumulativamente, a atividade de monitor, quando 

não disponibilizar deste profissional para auxiliar na condução, embarque 
e desembarque dos alunos.

XX -  Ocorrendo falecimento do Titular, o(s) herdeiro(s) deverá(ão) comunicar 
imediatamente o Poder Público, apresentando documento hábil para 
que sejam tomadas as devidas providências, atendendo todas as normas 
pertinentes.

§ 2º  São direitos dos Titulares:
I -   Recusar o transporte de alunos pelo motivo de inadimplência ou débitos 

anteriores nos pagamentos de serviços prestados a ele ou a qualquer outro 
autorizatário;

II - Recusar o transporte de alunos, quando este residir em localidade fora 
do seu itinerário, devendo, entretanto, auxilia-lo na contratação de outro 
transportador primeiramente do próprio Ponto;

III - Vetado;
IV - Determinar os horários de embarque e desembarque do aluno, da ida e do 

retorno, a fim de melhor organizar o seu itinerário;
V - Recusar o serviço de “Meia viagem”, auxiliando na contratação de outro 

transportador;
VI - Não esperar o aluno, se o mesmo não estiver pronto para a viagem de ida, 

no horário pré-estabelecido, sendo obrigatória a espera do retorno;
VII - Efetuar ou não o transporte em casos eventuais, quando a escola:

a)  alterar o horário de saída ou de entrada de alunos;
b) nas recuperações;
c) nas reposições de aula;
d) por qualquer motivo dispensar os alunos das aulas;

VIII -  Advertir os pais, ou, em casos graves, suspender o transporte de aluno cujo 
comportamento for agressivo com os demais alunos ou indisciplinado 
com o condutor, mediante comunicação;

IX - Ter sua documentação municipal renovada anualmente, cumpridas 
as exigências deste regulamento, de modo a não prejudica-lo no 
desenvolvimento de seu serviço;

X - Ser atendido junto aos departamentos da EMDURB e demais órgãos 
municipais, em suas justas reclamações ou esclarecimentos;

XI - Ser tratado com urbanidade e respeito pelos agentes de fiscalização, 
funcionários da EMDURB, por outros Transportadores de Escolares e 
Pais e/ou Responsáveis pelo aluno;

XII - Estar ciente e informado em tempo real de todo e qualquer procedimento 
relativo a sua pessoa ou serviço pelo Poder Público Municipal;

XIII - Ter suas vagas transferidas de acordo com a legislação específica, em 
conjunto ou separadamente;

XIV - Vetado;
XV - Encerrar suas atividades ao final do período/ano letivo ou encerramento 

das aulas normais do 1º (primeiro) e 2º (segundo) semestre, da(s) escola(s) 
em que preste o serviço, para a devida manutenção do veículo, vistorias e 
agilização de documentos para a regularização e prestação do serviço;

XVI - Colocar veículos auxiliares em qualquer época, observado o que consta 
na Lei Orgânica.

Seção II
Dos Condutores

Art. 24   É dever do condutor de veículo de transporte escolar, além dos previstos na legislação 
de trânsito:
I -  Tratar com urbanidade e polidez os escolares, o público e os agentes de 

fiscalização;
II -  Trajar-se adequadamente, ficando proibido o uso de “shorts”, camisetas sem 
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mangas e chinelos;
III -  Acatar e cumprir todas as determinações dos fiscais e dos demais agentes 

administrativos;
IV -  Prestar os serviços com o veículo e seus equipamentos em perfeitas 

condições de conservação, funcionamento, segurança e limpeza;
V -  Só empreender marcha com as portas do veículo fechado;
VI -  Usar sempre a vaga demarcada pelo Município, para embarque e 

desembarque de escolares, permanecendo parado o tempo necessário para o 
embarque/desembarque.

VII -  Efetuar o embarque e desembarque somente após a completa parada do 
veículo junto à guia da calçada na Vaga;

VIII -  Não utilizar o veículo para outras atividades, durante os horários letivos;
IX -  Portar todos os documentos exigidos pela legislação, tanto os de natureza 

pessoal quanto os relativos ao veículo e ao serviço;
X -  Não confiar a direção do veículo a terceiros não autorizados;
XI -  Não efetuar transporte de escolares além da capacidade permitida para o 

veículo;
XII -  Não efetuar o transporte de escolares em pé;
XIII -  Zelar pela segurança e comodidade dos escolares;
XIV -  Cumprir, rigorosamente, as normas prescritas na presente lei, no Código de 

Trânsito Brasileiro e nos demais atos administrativos;
XV -  Conduzir os escolares até o seu destino final, sem interrupção voluntária da 

viagem;
XVI -  Vetado;
XVII -  Apresentar à fiscalização documentos e/ou equipamentos exigidos nas 

atuações/fiscalizações.
Parágrafo único.  O Poder Público poderá exigir, caso entender necessário, demais deveres previstos 

em instruções normativas e em outras legislações Municipais, Estaduais ou Federais.
CAPÍTULO VI

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
Art. 25   Pela inobservância dos preceitos contidos nesta lei, em seu regulamento e nas demais 

normas e instruções complementares, os infratores ficam sujeitos:
I -  Multa;
II -  Pontuação no prontuário da autorização;
III -  Apreensão do veículo;
IV-  Revogação da autorização.

At. 26   A multa será aplicada ao Autorizatário e/ou Condutor e corresponderá a determinado 
número de UFESP’s, nos casos definidos no Anexo I da presente Lei, bem como 
ensejará em uma pontuação que será lançada no prontuário da Autorização e que 
concorrerá para a sua Revogação.

Parágrafo único.  Os Autorizatários são responsáveis solidários pelas infrações cometidas pelos 
respectivos condutores auxiliares.

Art. 27   As multas serão assim classificadas por sua natureza:
I -  Natureza levíssima, valor de 03 UFESP’s, 03 pontos;
II -  Natureza leve, valor de 05 UFESP’s, 04 pontos;
III-  Natureza média, valor de 10 UFESP’s, 05 pontos;
IV -  Natureza grave, valor de 19 UFESP’s, 07 pontos;
V -  Natureza gravíssima, valor de 50 UFESP’s, 10 pontos.

Parágrafo único.  No caso de reincidência específica, no prazo de 90 (noventa) dias, tanto o valor da 
multa quanto a pontuação terão um fator multiplicativo de 02 (dois), ou seja, em 
dobro.

Art. 28   A soma de pontos equivalente a 21 (vinte e um) ou mais, relativos às infrações 
cometidas em um período de 12 (doze) meses concorrerá para revogação da 
Autorização.

Art. 29   As penalidades e a pontuação citadas serão aplicadas separadas ou cumulativamente.
Art. 30   A aplicação da pena de revogação da Autorização impedirá nova Autorização, pelo 

prazo de 05 (cinco) anos.
Parágrafo único.  O impedimento referido no caput deste artigo aplica-se a pessoa física e todos os 

sócios da pessoa jurídica.
Art. 31  A aplicação das penalidades previstas nesta lei e seu respectivo regulamento não 

confundem com as prescritas em outras legislações, como também não elidem 
quaisquer responsabilidades de natureza civil ou criminal perante terceiros.

Art. 32  Com exceção da aplicação das penalidades de multa e apreensão que são imediatas, 
o procedimento para aplicação de penalidade de revogação da Autorização será 
iniciado com a abertura do processo administrativo, contendo a determinação 
respectiva, juntando-se o instrumento que lhe deu origem e oportunamente os demais 
escritos pertinentes.

Parágrafo único.  A imposição da penalidade de multa e de apreensão se dará nos casos previstos no 
regulamento da presente lei e normas correlatas, lavrando-se o respectivo Auto de 
Infração ou de Recolhimento e Remoção de Veículo de Transportes Especiais.

Art. 33  A revogação da autorização dar-se-á por razões de interesse público ou, ainda, 
quando:
I -  Encontrar-se o condutor do veículo em estado de embriaguez ou sob o efeito 

de substância ilícita, prestando serviços ou na iminência de prestá-los;
II -  Se envolver com a prática de crime ou contravenção com instauração 

de procedimento legal junto à Polícia Judiciária, que venha a impedir o 
exercício da atividade;

III -  Paralisar as atividades por mais de 30 (trinta) dias, sem autorização da 
EMDURB, salvo caso fortuito ou motivo de força maior;

IV -  For condenado em sentença transitada em julgado pela prática de crimes de 
homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores;

V -  Ser reincidente, no período de 12 (doze) meses, nas condutas infracionais 
definidas no Anexo I, Grupo IV, itens 1, 2, 3 e 5 da presente lei;

VI -  Quando a Autorização atingir a soma de 21 pontos em infrações definidas na 

presente Lei nos últimos 12 (doze) meses;
VII -  Tiver decretada a falência ou entrar em processo de dissolução no caso de 

empresas;
VIII -  Deixar de efetuar o recolhimento das multas impostas.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 34   A remuneração pelo serviço executado e o itinerário serão estabelecidos de comum 
acordo entre os Pais ou Responsáveis pelo aluno e o Transportador Autorizatário.

Art. 35   Os Autorizatários que antes da vigência da presente lei possuir mais de 05 (cinco) 
pontos poderão mantê-los em seu registro até que possa transferir, não sendo possível 
a reposição das vagas que ultrapassem o limite estabelecido.

Art. 36   Considera-se transporte clandestino para efeitos desta Lei o Transporte de Escolares 
que concorra com o serviço regulamentado dentro dos limites do Município de Bauru 
na forma a seguir:
I - Sem autorização correspondente do órgão competente descrito no inciso I 

do artigo 2º desta Lei;
II - Tendo a mesma característica do serviço prestado, seja por semelhança, 

afinidade, analogia e outras definições estabelecidas nesta Lei e 
regulamentação;

III - Sem o cumprimento das Legislações Federais, Estaduais no que diz respeito 
ao condutor e veículo;

IV - Por qualquer meio de transporte utilizado e em desacordo com a Lei e o seu 
regulamento;

V - Por qualquer tipo de publicidade que mencione ou faça menção do serviço 
em consonância ao inciso ‘II” deste artigo;

VI - Aquele prestado de forma gratuita ou que indiretamente auferir vantagens 
mesmo sem remuneração.

Parágrafo único.  A caracterização do transporte clandestino implicará, cumulativamente, nas 
penalidades de apreensão do veículo e de aplicação da multa prevista o Decreto 
nº 9487 de 27 de junho de 2003 bem como seus procedimentos para liberação do 
veículo.

Art. 37   A Prefeitura Municipal ou Órgão ou Entidade por ele autorizado poderá baixar 
normas de natureza complementar da presente lei, visando preenchimento de lacunas 
nos casos omissos.

Art. 38  O Poder Executivo terá o prazo de 30 (trinta) dias para regulamentar a presente lei.
Art. 39  Fica revogada a Lei Municipal nº 3.479, de 19 de agosto de 1.992.
Art. 40  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, 16 de outubro de 2.018.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

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

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

ANEXO I - GRUPO I
NATUREZA LEVÍSSIMA
Multa de 03 UFESP
03 Pontos
1. Por não se trajar adequadamente, vestindo camiseta sem manga, shorts ou chinelo.
2. Não atualizar endereço junto à EMDURB.
3. Fumar no interior do veículo com ou sem passageiro.
4. Prestar serviço com o veículo em más condições de conforto, segurança ou higiene.
5. Deixar de portar o(s) documento(s) obrigatório(s) quando do exercício da atividade.
6. Não providenciar outro veículo em caso de interrupção de viagem.
7. Não se apresentar asseado para executar a atividade de transporte.
8. Não estar com o registro de condutor visível.

GRUPO II
NATUREZA LEVE
Multa de 05 UFESP
04 Pontos
1. Recusar o transporte a aluno sem justificativa plausível.
2. Recusar-se a emitir recibo do serviço prestado.
3. Aliciar aluno em ponto onde não é Titular e ocupado por outro Autorizatário.
4. Deixar de apresentar os documentos regulamentares à Fiscalização.
5. Não tratar com polidez e urbanidade, passageiro, pais, público e agentes da Fiscalização.
6. Descumprir as determinações da EMDURB e outros dispositivos legais da atividade.
7. Estar com o veículo ou equipamento fora dos padrões da regulamentação ou com defeito.
8. Transportar qualquer tipo de objetos ou encomendas junto com os alunos.
9. Efetuar transporte escolar em ponto onde não é Titular, sem autorização.

GRUPO III
NATUREZA MÉDIA
Multa de 10 UFESP
05 Pontos
1. Não respeitar a capacidade de lotação do veículo.
2. Deixar de apresentar o veículo para vistoria, quando houver determinação da EMDURB.
3. Dirigir em situações que ofereçam riscos à segurança dos alunos.
4. Permitir que pessoa não inscrita no Cadastro de Condutores ou com o Alvará suspenso, cassado, vencido 
ou em nome de outro titular, dirija o veículo.
5. Prestar serviço com o veículo e equipamentos em más condições de conservação, funcionamento e 
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segurança.
6. Realizar transbordo de aluno durante o trajeto.
7. Transportar escolar sem que ele esteja sentado (em pé).
8. Apropriar-se de objetos ou valores esquecidos no interior do veículo.
9. Omitir socorro a vítima de acidente em que está envolvido.
10. Paralisar o serviço sem autorização.

GRUPO IV
NATUREZA GRAVE
Multa de 19 UFESP
07 Pontos
1. Deixar de realizar a renovação do alvará ou resguardo de vaga, no prazo estabelecido no edital de 
convocação.

GRUPO V
NATUREZA GRAVÍSSIMA
Multa de 50 UFESP
10 Pontos
1. Agredir verbal ou fisicamente pais, alunos, munícipe, outros condutores ou agentes da Fiscalização.
2. Ingerir ou estar sob efeito de bebida alcoólica, substância ilícita ou de efeito análogo.
3. Usar o veículo para prática de ilícito penal.
4. Efetuar transporte de alunos com o veículo não cadastrado para esse fim, salvo o estabelecido no Art. 8º.
5. Abandonar o aluno ou de qualquer forma expô-lo a perigo.
6. Efetuar o abastecimento de combustível com a presença de alunos no interior do veículo, com exceção 
de filho e monitor(a) se houver.
7. Parar com o veículo para o embarque ou desembarque dos alunos com as portas para a via de rolamento 
ou ciclovia ou de qualquer forma expô-lo ao perigo.
8. Não ajudar ou acompanhar o aluno na travessia da pista de rolamento, quando não houver a presença 
dos pais ou responsável.

LEI Nº 7.128, DE 17 DE OUTUBRO DE 2.018
P. 25.668/18, 33.807/18, 33.776/18, 25.679/18, 25.914/18 Autoriza o Poder Executivo a efetivar, 
mediante Aditivo ao Termo de Fomento, repasse de recursos públicos municipais para as entidades 
esportivas do setor privado.

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 efetivar, mediante Aditivo ao Termo 

de Fomento, repasse de recursos públicos municipais para as Entidades Esportivas 
do setor privado, abaixo identificadas, com recursos do Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Esportivo, nos respectivos totais abaixo especificados, visando 
desenvolver as seguintes modalidades:

FINALIDADE: TERMO DE INCENTIVO AO DESPORTO

ITEM INSTITUIÇÃO PROJETOS MODALIDADES META REPASSE 
INICIAL

REPASSE 
ADITIVO

REPASSE 
TOTALVAGA

1 AAFIB – Associação 
Filhos de Bauru

Projeto Futsal 
(M) FUTSAL (M) 77 R$ 65.000,00 R$ 70.000,00 R$ 135.000,00

2 Associação Bauru 
Basketball Team

Projeto Base 
em Foco BASQUETE 60 R$ 60.000,00 R$ 200.000,00 R$ 260.000,00

3 Associação Nova Era
Projeto Tênis 
de Mesa 
(M/F)

TÊNIS DE MESA 70 R$ 68.000,00 R$ 80.000,00 R$ 148.000,00

4 Associação Vôlei 
Bauru

P r o j e t o 
Voleibol (F) - 
Rendimento

VÔLEI 16 R$ 65.000,00 R$ 200.000,00 R$ 265.000,00

5 Ressaca Futebol 
Clube

Criança no 
esporte é vida

FUTEBOL 370 R$ 25.000,00 R$ 12.500,00 R$ 37.500,00FUTSAL

Art. 2º  As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações previstas na Lei 
Orçamentária vigente.

Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, 17 de outubro de 2.018.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

VANDERLEI MAZZUCHINI JUNIOR
SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER

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

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

LEI Nº 7.129, DE 17 DE OUTUBRO DE 2.018
P. 44.199/18 Estabelece a forma de cobrança da tarifa de esgoto prevista na Lei Municipal nº 
1.636, de 29 de março de 1.972.
  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 preço unitário (por metro cúbico) da tarifa para a coleta de esgoto é fixada em 

65% (sessenta e cinco por cento) ao que for cobrado pelo preço unitário (por metro 
cúbico) da tarifa de fornecimento de água, durante o mesmo período.

§ 1º  Do total arrecadado de tarifa de esgoto, conforme estabelecido no caput, 5% (cinco 
por cento) será destinado ao FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DO 
SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO URBANO, criado através da Lei 
Municipal nº 5.357, de 28 abril de 2.006.

§ 2º O repasse ao Fundo de Tratamento de Esgoto descrito no parágrafo anterior, perdurará 
até que a Estação de Tratamento de Esgoto Vargem Limpa inicie o tratamento da 
totalidade do esgoto do Município.

Art. 2º A forma e os critérios da cobrança da tarifa de esgoto, prevista no art. 1º, para as 

categorias comercial e industrial que utilizem fonte própria para produção de 
água (poço particular), serão regulamentados através de Resolução do Conselho 
Administrativo do Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE.

Art. 3º Os valores arrecadados a partir da vigência desta Lei, serão lançados no orçamento 
vigente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE, nas dotações próprias.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
  Bauru, 17 de outubro de 2.018.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

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

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

LEI Nº 7.130, DE 17 DE OUTUBRO DE 2.018
P. 27.012/17  Cria 06 (seis) cargos efetivos de Especialista em Construção Civil/Infraestrutura - 
Arquiteto no Plano de Cargos, Carreiras e Salário - PCCS da Administração, Lei Municipal nº 5.975, de 
01 de outubro de 2.010.
  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  Ficam criados 06 (seis) cargos efetivos de ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO 

CIVIL/INFRAESTRUTURA - ARQUITETO, na classe “C”, da grade salarial dos 
Especialistas Técnicos 2, conforme anexo I, desta lei.

Art. 2º  O anexo XIV do subquadro de cargos do Plano de Cargos, Carreiras e Salário da Lei 
Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010, passa a ter a seguinte redação:

ANEXO XIV
SUBQUADRO DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIO 

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

ESPECIALISTAS TÉCNICOS 2
CARGOS PCCS ÁREA TOTAL

ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA

ARQUITETO 23
(...) (...)
(...) (...)
(...) (...)
(...) (...)

Art. 3º  As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas com dotações próprias do 
orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 4º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 17 de outubro de 2.018.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

DAVID JOSÉ FRANÇOSO
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

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

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

ANEXO I
DESCRIÇÃO DE CARGOS

CARGO: ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA - ARQUITETO
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
CONHECIMENTO: Programas computacionais específicos em Autocad e básicos em informática, básico 
em Microsoft Word e Excel ou BrOffice.orgWriter e Calc. 
HABILIDADES: Percepção espacial, rapidez e exatidão para cálculos e iniciativa para resolver problemas, 
propor novas alternativas e tomar decisões.
CARGA HORÁRIA: 30h/s
REFERÊNCIA SALARIAL: C1 do Especialista em Construção Civil / Infraestrutura – Especialistas 
Técnicos 2
FUNÇÃO ESSENCIAL DO CARGO: Planejar, elaborar, executar e acompanhar obras de edifícios, 
paisagismo e urbanização; além de ações voltadas à saúde coletiva quando atuar em Vigilância em Saúde. 
DESCRIÇÃO DETALHADA
·	 Receber informações do supervisor sobre os serviços a serem executados. 
·	 Coletar informações necessárias à realização do projeto (dimensões do terreno, topografia, legislação 

e normas técnicas e programa de necessidades). 
·	 Solicitar materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. 
·	 Planejar a utilização adequada do espaço físico. 
·	 Privilegiar o conforto térmico, iluminação natural e acessibilidade universal. 
·	 Elaborar orçamento da obra. 
·	 Acompanhar a aprovação de projetos nos órgãos oficiais competentes. 
·	 Realizar alterações nos projetos, conforme solicitações. 
·	 Confeccionar projetos representando-os em desenhos, plantas, mapas, maquetes. 
·	 Prezar pela estética e utilização dos materiais adequados aos recursos financeiros. 
·	 Realizar controle do material e serviços executados. 
·	 Orientar funcionários sobre as melhores alternativas arquitetônicas. 
·	 Acompanhar a execução da obra. 
·	 Garantir fidelidade ao projeto ou mediante aprovação do supervisor realizar as alterações necessárias.
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·	 Ajustar o projeto a imprevistos ou novas necessidades. 
·	 Consultar outros profissionais que podem estar envolvidos ou contribuir para o projeto (engenheiros, 
topógrafos, pedreiros, etc.). 
·	 Elaborar memorial técnico de obras e serviços a serem licitados. 
·	 Acompanhar e dar assistência a licitações públicas. 
·	 Realizar vistorias de loteamentos e construções de edificações. 
·	 Elaborar projeto de arborização dos logradouros públicos. 
·	 Realizar mapeamento da cidade. 
·	 Planejar e orientar projetos de iluminação pública, trânsito e sistema viário. 
·	 Cuidar pela conservação dos monumentos arquitetônicos do município. 
·	 Pesquisar e escolher os materiais adequados à realização do empreendimento. 
·	 Oferecer, administrar e executar cursos na área de arquitetura. 
·	 Estudar novas propostas de projetos, procedimentos e materiais na área da arquitetura, urbanismo e 
paisagismo. 
·	 Aprovar projetos de edificações e parcelamento do solo de iniciativa particular, em conformidade com 
a legislação pertinente. 
·	 Atuar na área de planejamento e gestão urbana, de forma participativa, em consonância com o Estatuto 
da Cidade. 
·	 Elaborar e acompanhar a implementação de planos diretores e demais normas urbanísticas. 
·	 Coordenar projetos, verificando a compatibilidade entre projeto arquitetônico, estrutural, hidráulico e 
demais instalações. 
·	 Zelar pelo cumprimento das legislações sanitárias. 
·	 Inspecionar estabelecimentos/ atividades, considerando o risco sanitário à saúde coletiva.
·	 Eventualmente auxilia em outras atividades afins.

DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO Nº 13.939, DE 11 DE OUTUBRO DE 2.018

P. 30.112/96 Designa integrantes da Comissão Municipal de Emprego.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, 

conferidas pelo art. 51 Lei Orgânica do Município de Bauru,
D E C R E T A

Art. 1º Ficam designados para compor a Comissão Municipal de Emprego, os representantes 
abaixo indicados, substituindo os integrantes designados pelo Decreto Municipal nº 
13.566, de 30 de outubro de 2.017, a saber:
I – REPRESENTANTES DOS EMPREGADOS
Suplente:  JOSEFA NAZARÉ ARTIM - Sindicato dos Empregados no 

Comércio Hoteleiro, Restaurantes e Bares de Bauru e Região em 
substituição a NOEL MOREIRA;

Suplente:  DIEGO TADEU F. FERRAZ - Sindicato dos Empregados no 
Comércio Hoteleiro, Restaurantes, Bares de Bauru e Região em 
substituição a DIOMÉDIO FRANCISCO DE SOUZA LIMA;

Suplente:  DANIEL ROSSINI DE ANDRADE - Sindicato dos Empregados 
no Comércio Hoteleiro, Restaurantes e Bares de Bauru e Região 
em substituição a JOSIAS PINHEIRO VIEIRA.

II – REPRESENTANTES DOS EMPREGADORES
Titular:  ADEMIR REDONDO - Serviço Nacional das Indústrias - SENAI 

Bauru em substituição a GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA;
Suplente: GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA - Serviço Nacional das 

Indústrias - SENAI Bauru em substituição a HULLY ANNE 
ROSSINI;

Titular:  ÂNGELA BEVILAQUA - Transporte Coletivo Grande Bauru em 
substituição a CLAUDILINO DOS SANTOS;

Suplente: THABATHA CRISTINA VALDERRAMAS MARTIMIANO– 
Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de Bauru 
e Região – SINDBRU em substituição a FERNANDO S.S 
BENEDICTO.

III - REPRESENTANTES DE ÓRGÃO PÚBLICO
Titular:  SILVANO MOTTA PEREIRA - Ministério do Trabalho e Emprego 

em substituição a Guilherme Bessi Garnica;
Suplente: CESAR AUGUSTO MANSÃO -– Centro de Referência em Saúde 

do Trabalhador – CEREST em substituição a JOSÉ HENRIQUE 
DE GOBBI;

Titular:  RICARDO PEREIRA DA SOUZA - Secretaria do Emprego e 
Relações do Trabalho – SERT em substituição a APARECIDA 
BRASILINA CASTREQUINI SIMÃO.

Art. 2º   Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, 11 de outubro de 2.018.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES
SECRETÁRIO DO BEM-ESTAR SOCIAL

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
DANILO ALTAFIM PINHEIRO

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 13.942, DE 16 DE OUTUBRO DE 2.018
P. 31.432/99 Nomeia os integrantes do Conselho Municipal da Pessoa Idosa/COMUPI para o 
biênio setembro de 2.018, a setembro de 2.020.

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. 1° Ficam nomeados os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal da 

Pessoa Idosa/COMUPI, para o biênio setembro de 2.018 a setembro de 2.020, nos 
termos do art. 3º da Lei Municipal nº 6.488, de 07 de janeiro de 2.014, a saber:
I – DO PODER PÚBLICO

a) Secretaria Municipal do Bem-Estar Social – SEBES:
1) Titular –  Simone Reis Escoura de Souza;
2) Suplente –  Márcia Regina Dota Lima;
3) Titular –  Maria Cristina dos Santos Fernandes;
4) Suplente –  Sabrina Henrique Betiol;

5) Titular –  Maria Cristina Rosa;
6) Suplente – Geralda Cristina de Paula.

b) Secretaria Municipal de Saúde – SMS:
1) Titular – Rosana Aparecida da Silva Gouveia;
2) Suplente – Rosi Luci Castilho Souza Pinto Costa; 
3) Titular – Ana Laura Garcia Vargas;
4) Suplente – Cristiane Aparecida Barbado;
5) Titular –  Renata Rocha;
6) Suplente – Rita Delarmelindo.

c) Secretaria Municipal de Educação – SME:
1) Titular – Thiago Pereira Thame;
2) Suplente – Henrique Campitelli.

d) Secretaria Municipal de Cultura – SMC:
1) Titular – Elizete Maria Barro;
2) Suplente – Silvana de Oliveira.

e) Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SEMEL:
1) Titular –  Livia Maya Garcia da Silva;
2) Suplente –  Tânia Cristina Picolo.

f) Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN:
1) Titular –  Antonio Vitorino Ferreira;
2) Suplente – José Eduardo Goulart Neto.

g) Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru 
– EMDURB:

1) Titular – Walter Baggio Júnior;
2) Suplente –  Adham Marin.

h) Instituições de Ensino e Pesquisa de Terceiro Grau – USP e UNESP:
1) Titular – Ana Lúcia Miqui;
2) Suplente – Rosangela Pereira Martins;
3) Titular –  Márcia Lopes Reis;
4) Suplente – João Roberto Fernandes.

II – DA SOCIEDADE CIVIL
a) Instituições Particulares de Ensino e Pesquisa de Terceiro Grau: 

1) Titular – Cláudia Domeneghetti Corrêa;
2) Suplente –  Adriana Paulista;
3) Titular  - Nilza Maria Talon Carlos;
4) Suplente – Verônica Carneiro Santos.

b) Serviço de Atendimento Institucional Integral à Pessoa Idosa: 
1) Titular – Márcia Aparecida Chelin;
2) Suplente – Maria José de Lima;
3) Titular – Josiane de Oliveira Pedro;
4) Suplente – Antonia Magnólia Lima Cavalcante.

c) Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/ Bauru:
1) Titular – Anna Carolina Mondillo;
2) Suplente – Isabella Bishop Perseguim.

d) Grupos Organizados para as Pessoas Idosas:
1) Titular – Mary Aparecida Dias Correa;
2) Suplente – Ana Maria Martinello Sanches;
3) Titular – João Sérgio Bispo dos Santos;
4) Suplente – Ubaldo Benjamim;
5) Titular – Maria Helena Bragança Albanesi;
6) Suplente – Rosangela Gomes Ramalho;
7) Titular – Esmeire Ferreira Alves;
8) Suplente – Antonio Cezar Wolff  Bueno;
9) Titular – Maria Aparecida Correa da Silva;
10) Suplente – Luciano Penha.

e) Serviço Social Assistencial de Atendimento à Pessoa Idosa:
1) Titular – Rosangela Gomes Luchetti;
2) Suplente – Vivian Carla D’ Avila de Matos;
3) Titular – Ana Angélica Genaro;
4) Suplente – Fernanda Santos Pires.

f) Conselho Regional de Medicina – Bauru:
1) Titular – Raul Alberto Vidella;
2) Suplente – Carlos Alberto Monte Gobbo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 16 de outubro de 2.018.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL 

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES
SECRETÁRIA DO BEM-ESTAR SOCIAL

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
DANILO ALTAFIM PINHEIRO

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
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DECRETO Nº 13.943, DE 16 DE OUTUBRO DE 2.018
P.54.256/17 Designa membros do Conselho Diretor e do Conselho Fiscalizador do Fundo 
Municipal para Fomento da Educação do Município de Bauru – FUNFEB 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  Ficam designados integrantes do Conselho Diretor do Fundo Municipal para 

Fomento da Educação do Município de Bauru – FUNFEB, de acordo com os § 1º e § 
2º do art. 6º da Lei Municipal nº 7.059 de 24 de abril de 2.018, os seguintes membros:
I- Representante da Divisão de Gestão de Finanças:

a) Titular: Luciana Maria Vigo Duarte;
b) Suplente: Cláudio Kadihara.

II- Representante de Professor do Ensino Público Municipal 
a) Educação Infantil:

1) Titular: Marta de Castro Alves Corrêa;
2) Suplente: Erika Luciana Jacob Navarro. 

b) Ensino Fundamental:
1) Titular: Juliana Henrique Silvério Bernardo;
2) Suplente: Janaína Fernanda Gasparoto Fusco. 

c) Educação Especial:
1) Titular: Luciane Gonçales de Souza;
2) Suplente: Beatriz Alencar Brasil da Rua. 

d) Educação de Jovens e Adultos:
1) Titular: Andréa Cristina Soares Juarez;
2) Suplente: Maria Aparecida Couto.

III - Representante da Área Administrativa da Secretaria Municipal da 
Educação:

a) Titular: Valderez Alves Cardoso;
b) Suplente: Davison de Lima Gimenes.

IV- Representante do Conselho Municipal de Educação:
a) Titular: Antonio Carlos Domingues;
b) Suplente: Everton Moreno Prado.

Parágrafo único.  O Fundo será administrado pelo Conselho Diretor, composto por:
I) Presidente: Isabel Cristina Miziara;
II) Secretária: Valderez Alves Cardoso;
III) Tesoureira: Luciana Maria Vigo Duarte.

Art. 2º  Ficam designados integrantes do Conselho Fiscalizador do Fundo Municipal para 
Fomento da Educação do Município de Bauru – FUNFEB, de acordo com o art. 7º da 
Lei Municipal nº 7.059 de 24 de abril de 2.018, os seguintes membros:
I- Representante da Secretaria Municipal de Economia e Finanças:

a) Titular: Ricardo Alonso Senfuegos;
b) Suplente: Everton de araújo Basilio.

II- Representante da Ordem dos Advogados do Brasil Seção São Paulo 21ª 
Subseção Bauru:

a) Titular: Bruna de Paula Polanzan;
b) Suplente: Erik Matsuro Lacerda Fujiyama.

III- Representante do Conselho Municipal de Educação:
a) Titular: Wesley Becker Vieira;
b) Suplente: Karienne Fernanda Dias da Silva.

Parágrafo único. De acordo com o § 1º do art. 7º, da Lei Municipal nº 7.059 de 24 de abril de 
2.018, o Conselho Fiscalizador do Fundo Municipal para Fomento da Educação 
do Município de Bauru – FUNFEB, a presidência e a secretaria do Conselho 
Fiscalizador serão exercidas por um dos seus integrantes, escolhidos por votação 
entre os próprios conselheiros.

Art. 3º  Os Conselheiros do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal, exercerão suas 
funções pelo prazo de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzidos uma única 
vez, por período igual, excetuando o constante do inciso I, § 1º, art. 6º, da Lei 
Municipal nº 7.059 de 24 de abril de 2.018, o Conselho Fiscalizador do Fundo 
Municipal para Fomento da Educação do Município de Bauru – FUNFEB.

Art. 4º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Bauru, 16 de outubro de 2.018.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

ISABEL CRISTINA MIZIARA
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 
DANILO ALTAFIM PINHEIRO

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
DECRETO Nº 13.944, DE 16 DE OUTUBRO DE 2.018

P. 71.632/15 (6.386/14 - DAE) Declara de utilidade pública para fins de desapropriação de áreas 
diversas pertencentes a Total Imóveis LTDA e outros, a ser promovida pelo Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru - DAE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais 
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, mais o que consta no Processo Administrativo 
nº 71.632/15 (6.386/14 - DAE),

D E C R E T A
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação a ser promovida pelo 

Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE, por via amigável ou judicial, as 
áreas a seguir descritas:
I- Setor 05, quadra 1284, lote 01:
“Uma área de forma irregular destacada do lote 01, quadra “A”, setor 05, partindo 

do ponto 1, cravado na divisa do lote 1, matrícula 71.465, quadra “A”, Setor 5, 
Loteamento denominado “PARQUE SANTA CÂNDIDA”, situado à Rua Lázaro 
Cleto, quarteirão 2, lado impar, distante 180,00 metros da esquina da Avenida das 
Bandeiras, deduzida a curva de esquina, nesta cidade, município, comarca e 1ª 
Circunscrição Imobiliária de Bauru, deste segue por uma distância de 17,350 metros 
confrontando com parte do lote 1 até encontrar o ponto 2, inicial do perímetro a ser 
descrito, deste deflete à direita e segue com ângulo de 38º27’33” por uma distância 
de 9,650 metros até encontrar o ponto 3, confrontando com área remanescente de 
parte do lote 1, deste deflete à esquerda com ângulo de 38º27’33” por uma distância 
11,092 metros até encontrar o ponto 4, deste deflete à esquerda e segue com ângulo 
de 90º0’0” por uma distância de 6,000 metros até encontrar o ponto 5, confrontando 
do ponto 3 ao ponto 5 com área espólio de Nassim Abrahão, Transcrição 24.344 do 1º 
O.R.I. de Bauru, Granjas São Jorge, deste deflete à esquerda com ângulo de 90º0’0” 
e segue por uma distância de 18,650 metros confrontando com parte do lote 1 até 
encontrar o ponto 2, inicial do perímetro descrito, encerrando com área de 89,21 
m², conforme desenho nº 6698-DAE, que consta pertencer a Total Imóveis LTDA, 
conforme matrícula nº 71.465 do 1° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de 
Bauru/SP”.
II- Setor 05, quadra 1284, lote 20:
“Um lote de terreno correspondente a parte do lote 1 da quadra “A” do Loteamento 
denominado “PARQUE SANTA CÂNDIDA”, situado à Rua Lazaro Cleto, quart. 
2, lado impar, distante 174,00 metros da esquina da Av. das Bandeiras, deduzida a 
curva de esquina nesta cidade, município, comarca e 1ª Circunscrição Imobiliária 
de Bauru, com a área de 216,00 m², medindo 6,00 metros de frente e de fundos, por 
36,00 metros de cada lado, confrontando pela frente com a citada Rua Lazaro Cleto; 
do lado direito de quem da via pública olha para o imóvel, divide com parte deste 
lote 1; do lado esquerdo, divide com o lote 2; e nos fundos divide com as Granjas São 
Jorge, linha esta com rumo 49º01’ NW, conforme desenho nº 6699-DAE, que consta 
pertencer a JOÃO PARREIRA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIAS LTDA, conforme 
matrícula nº 71.466 do 1° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Bauru/SP”.
III- Setor 05, quadra 1284, lote 02:
“Um lote de terreno correspondente ao lote 02 da quadra “A” setor do Loteamento 
denominado “PARQUE SANTA CÂNDIDA”, situado à Rua Lazaro Cleto, antiga 
Rua V, quarteirão 3, lado impar, distante 171,00 metros da esquina da Av. das 
Bandeiras, nesta cidade, município, comarca e 1ª Circunscrição Imobiliária de 
Bauru, com a área de 432,00 m², medindo 12,00 metros de frente e de fundos, por 
36,00 metros de cada lado, confrontando pela frente com a citada Rua VI ; de um 
lado com o lote 1, de outro lado com o lote 3, e nos fundos com terras da Granja 
São Jorge, conforme desenho nº 6700-DAE, que consta pertencer a PAULO JOSÉ 
DOS SANTOS e outros, conforme matrícula nº 69.838 do 1° Ofício de Registro de 
Imóveis da Comarca de Bauru/SP”.

Art. 2º As áreas descritas nas alíneas do art. 1º destinam-se a implantação de rede de recalque 
e de estrada de acesso da estação elevatória de esgoto do Parque Santa Cândida.

Art. 3º Fica o Poder Público autorizado a invocar o caráter de urgência no processo judicial, 
para fins do disposto no art. 15 do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 
1.941 e ulteriores alterações.

Art. 4º As despesas com a execução do presente Decreto correrão por conta dos recursos 
próprios orçamentários do Departamento de Água e Esgoto de Bauru -DAE.

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

  Bauru, 16 de outubro de 2.018.
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA

PREFEITO MUNICIPAL
ANTONIO CARLOS GARMS

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
LETÍCIA ROCCO KIRCHNER

SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 13.946, DE 17 DE OUTUBRO DE 2.018
P. 47.461/15 Ap.14.551/98 (capa) Designa membro do Fundo Municipal de Manutenção do 
Corpo de Bombeiros de Bauru – FUMB.
  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  Fica designado para compor o Serviço Administrativo do Fundo Municipal de 

Manutenção do Corpo de Bombeiros de Bauru, como Coordenador, o 1º Ten. PM 
ANDRÉ CABRINI, em substituição ao 1º Ten. PM Alexandre Munhoz da Silva, 
designado pelo Decreto Municipal 13.530, de 02 de outubro de 2.017.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, 17 de outubro de 2.018.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
DANILO ALTAFIM PINHEIRO

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
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COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Referentes as Reclamacoes finalizadas e abaixo publicadas. Fica concedido, a todos os interessados, a 
partir da data desta publicacao, o prazo de 15 dias para oferecimento de recurso,  nos termos do art  44 
da lei 10 177/98. Obs: O recurso devera ser entregue na Avenida Nações Unidas, 4-44- Centro-BAURU-
SP-COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PROCON-BAURU, no 
EDIFICIO POUPATEMPO”
FA - Fornecedor - CNPJ - Consumidor - Resultado
35-013.001.18-0004390 - Editora Globo S/a - 4067191000160 - Mara Cristina Gargioni Alves de Macedo 
- Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0004709 - L H S Prado Joalheria - 26324969000101 - Jose Marcilio Leite da Silva - 
Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0004920 - Sky Brasil Serviços Ltda - 72820822000120 - Elida Aparecida da Silva 
Mendonça - Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0005233 - Celk Odontologia Ltda Me - 6126177000115 - Luana Mayara Gonçalves - 
Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0005234 - Sabemi Seguradora Sa - 87163234000138 - Eucilia da Silva Violin - 
Fundamentada Atendida
35-013.001.18-0005240 - Companhia de Seguros Prev. do Sul - 92751213000173 - Eucilia da Silva Violin 
- Fundamentada Atendida
35-013.001.18-0005258 - Lkd Comercio Eletronico S/a - 10979023000143 - Stefania Fernanda Stampone 
- Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0005278 - Pernambucanas Financiadora S/a Cred Fin e Investim - 43180355000112 - 
Valdilei de Andrade Cardoso - Fundamentada Atendida
35-013.001.18-0005288 - Assobes Ensino Superior S/s Ltda - 1711282002656 - Regina Celia Bianchi - 
Fundamentada Atendida
35-013.001.18-0005359 - Fca Fiat Chrysler Automoveis Brasil Ltda. - 16701716003686 - Ercilia Aparecida 
Redondo Orga - Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0005407 - Grupo Seb do Brasil Produtos Domésticos Ltda - 61077830000101 - Odair 
Antonio Artioli - Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0005409 - Tim Celular S/a - 4206050000180 - Odair Antonio Artioli - Fundamentada 
Atendida
35-013.001.18-0005490 - Franco & Neves Administradora Ltda - Epp - 20736432000172 - Sheila Mariana 
Trindade - Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0005512 - Anhanguera Educacional Ltda - 5808792000149 - Leticia Ayuri Maia Matsumoto 
- Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0005513 - Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas - 10804925000149 - Cleide 
Garcia Ramos - Fundamentada Atendida
35-013.001.18-0005543 - Zurich Santander Brasil Seguros e Previdencia S.a. - 87376109000106 - Mario 
Pereira dos Santos - Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0005571 - Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas - 10804925000149 - Luzia 
da Conceição Gonçalves Martins - Fundamentada Atendida
35-013.001.18-0005589 - Nike do Brasil Ltda - 59546515000134 - Domingos Antonio Malandrino - 
Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0005647 - Oi Movel S/a - 5423963000111 - Luiz Ricardo da Silva Gasparini - Fundamentada 
Atendida
35-013.001.18-0005654 - Mrv Engenharia e Participações S/a - 8343492000120 - Patricia Fatima de 
Oliveira - Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0005661 - Pernambucanas Financiadora S/a Cred Fin e Investim - 43180355000112 - 
Edvirgen Vanessa Machado Bueno - Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0005665 - Oi Movel S/a - 5423963000111 - Laercio Glaeser - Fundamentada Atendida
35-013.001.18-0005687 - Fresnomaq Industria de Maquinas S/a - 6337280000104 - Valdilene Fernandes 
dos Santos - Fundamentada Atendida
35-013.001.18-0005754 - Ns2.com Internet Ltda - 9339936000205 - Paulo Ricardo Solana - Fundamentada 
Atendida
35-013.001.18-0005756 - Kona Sports - 28369753000198 - Paulo Ricardo Solana - Fundamentada Atendida
35-013.001.18-0005789 - Primo Rossi Administradora de Consorcio Ltda - 51597300000130 - Geraldo 
Aparecido Jacomini - Fundamentada Atendida
35-013.001.18-0005806 - Zurich Santander Brasil Seguros e Previdencia S.a. - 87376109000106 - Arceu 
Martins - Fundamentada Atendida
35-013.001.18-0005810 - Arnaldo Soares de Sousa Eletronicos Me - 10446683000169 - Elizabete dos 
Santos Paulino - Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0005912 - Sabemi Seguradora Sa - 87163234000138 - Fatima Aparecida Soares - 
Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0005986 - Motorola Mobility Com. de Prod. Eletronicos Ltda - 1472720000384 - Mariana 
Lorryne Gianinni de Souza - Fundamentada Atendida
35-013.001.18-0005987 - Motorola Mobility Com. de Prod. Eletronicos Ltda - 1472720000384 - Marcia 
Cristina Gonsales Nogueira - Fundamentada Atendida
35-013.001.18-0006022 - Anhanguera Educacional Ltda - 5808792000149 - Paulo Sinesio Pereira Junior 
- Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0006030 - Artefatos de Alumínio Ltda - Me -  - Altivo Martins Junior - Fundamentada 
Atendida
35-013.001.18-0006065 - Dpc do Brasil - 4854175000389 - Heder Jose Nave dos Santos - Fundamentada 
Não Atendida
35-013.001.18-0006120 - P.s Games Ltda Me - 9101673000102 - Renato Stevanato - Fundamentada Não 
Atendida
35-013.001.18-0006124 - Cnova Comercio Eletrônico S/a - 7170938000107 - Renato Stevanato - 
Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0006141 - Zurich Minas Brasil Seguros S/a - 17197385000121 - Andreia Ribeiro Pozza - 
Fundamentada Atendida
35-013.001.18-0006145 - Tokio Marine Seguradora S a - 33164021000100 - Andreia Rodrigues - 
Fundamentada Atendida
35-013.001.18-0006149 - Natura Cosmesticos S/a - 71673990000177 - Natalia Segalla Ribeiro - 
Fundamentada Atendida

35-013.001.18-0006150 - Pernambucanas Financiadora S/a Cred Fin e Investim - 43180355000112 - 
Andreia Rodrigues - Fundamentada Atendida
35-013.001.18-0006154 - Oi Movel S/a - 5423963000111 - Moises Colombo Pradilha - Fundamentada 
Não Atendida
35-013.001.18-0006169 - Banco Mercantil do Brasil - 17184037000110 - Aparecido Francisco dos Santos 
- Fundamentada Atendida
35-013.001.18-0006220 - Zurich Minas Brasil Seguros S/a - 17197385000121 - Gonçalves Silverio - 
Fundamentada Atendida
35-013.001.18-0006264 - Claro S/a - 40432544000147 - Maria Eneide Ferreira de Olentino - Fundamentada 
Atendida
35-013.001.18-0006270 - Wmb Comercio Eletrônico Ltda - 14314050000158 - Rhaissa Taynah Bettil 
Cardoso Montelo - Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0006291 - Onofre Eletro Ltda - 10576972000182 - Sergio Samuel Souza Soares - 
Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0006297 - Quero Educação Serviços de Internet Ltda - 10542212000154 - Andresa Lopes 
- Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0006339 - Claro S/a - 9132659000176 - Dirceu Dias - Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0006341 - Editora Globo S/a - 4067191000160 - Silvia Regina Angelico - Fundamentada 
Não Atendida
35-013.001.18-0006350 - Banco Agibank S.a - 10664513000150 - Jose Aparecido Cambui - Fundamentada 
Não Atendida
35-013.001.18-0006371 - Banco Agibank S.a - 10664513000150 - Rhaissa Taynah Bettil Cardoso Montelo 
- Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0006409 - Banco Safra S/a - 58160789000128 - Rubens Correa - Fundamentada Não 
Atendida
35-013.001.18-0006411 - Apple Computer Brasil Ltda - 623904000173 - Ana Rodrigues Queiroz - 
Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0006426 - Britania Eletrodomesticos S.a - 76492701000157 - Altivo Martins Junior - 
Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0006437 - Champion Sport Ltda - 5193363000104 - Marcia Ligia Gonçalves dos Santos - 
Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0006464 - Claro S/a - 9132659000176 - Sueli Pereira Sanches de Queiroz - Fundamentada 
Não Atendida
35-013.001.18-0006465 - Banco do Brasil S/a - 191 - Daniel Passanezi Pegoraro - Fundamentada Atendida
35-013.001.18-0006502 - Anhanguera Educacional Ltda - 5808792000149 - Joseane Francini de Assis - 
Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0006531 - Lcg Comercio Digital Eireli - 26784419000175 - Milton de Oliveira - 
Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0006577 - R. A. A. de F. Peres Eventos Eireli - Epp - 26814881000178 - Adriana Erica 
Venturini - Fundamentada Atendida
35-013.001.18-0006608 - Lkd Comercio Eletronico S/a - 10979023000143 - Paulo Victor Motta Strada - 
Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0006693 - Banco Bradescard S/a - 4184779000101 - Julio Cesar Duarte da Conceicao - 
Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0006704 - Anhanguera Educacional Ltda - 5808792000149 - Merielle Claudino Gosmini - 
Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0006714 - Electrolux do Brasil S/a - 76487032000125 - Carlota Magalhoes - Fundamentada 
Atendida
35-013.001.18-0006718 - Vera Cruz Automóveis - 44456515000176 - Alexandre Ricardo Bozzolo - 
Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0006771 - Empresa Brasileira Correios Telegrafos - 34028316167660 - Monica dos Santos 
Gonçalves de Oliveira - Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0006772 - Tim Celular S/a - 4206050000180 - Jose Rodrigues Trofino - Fundamentada 
Atendida
35-013.001.18-0006781 - Oi Movel S/a - 5423963000111 - Carlos Vicente de Oliveira - Fundamentada 
Atendida
35-013.001.18-0006791 - Sabemi Seguradora Sa - 87163234000138 - Benedito Adirso Camilo - 
Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0006804 - Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investime - 1149953000189 - Idalina 
Silverio Quinelato - Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0006822 - Bauru Comercio de Livros e Informatica Ltda - 10826795000145 - Caroline 
Pimenta - Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0006834 - Telefonica Brasil S/a - 2558157000162 - Eva Noiter Valim - Fundamentada 
Atendida
35-013.001.18-0006860 - Banco Safra S/a - 58160789000128 - Aristeu Banzatto - Fundamentada Atendida
35-013.001.18-0006868 - Banco Bmg S/a - 61186680000174 - Aristeu Banzatto - Fundamentada Atendida
35-013.001.18-0006879 - Ultrawave Telecom Eireli Epp - 7153326000106 - Irene de Almeida Lima - 
Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0006890 - Persona Assessoria Empresarial Ltda - 94438033000161 - Suellen Regine Lopes 
de Albres - Fundamentada Atendida
35-013.001.18-0006899 - Fernando Augusto Rocha - Me - 10247539000101 - Alexandre Corradine - 
Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0006915 - Tim Celular S/a - 4206050000180 - Amauri Ogusucu - Fundamentada Atendida
35-013.001.18-0006920 - Chubb Seguros Brasil S.a. - 3502099000118 - Ana Maria Belarmino - 
Fundamentada Atendida
35-013.001.18-0006936 - Nexen Tire Latin Amer Co Inter de Neg R P Aut Ltda - 10777849000120 - 
Antonio Gilberto Faria Junior - Fundamentada Atendida
35-013.001.18-0006937 - Persona Assessoria Empresarial Ltda - 94438033000161 - Angela Aparecida 
Montigio de Souza - Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0006992 - Banco Safra S/a - 58160789000128 - Izaias Gonçalves - Fundamentada Atendida
35-013.001.18-0007028 - Cp7 Studio Fotografico S/a - 7152350000112 - Evelize Gabriele Novo - 
Fundamentada Atendida
35-013.001.18-0007057 - Banco Safra S/a - 58160789000128 - Elço Aparecido Mariano - Fundamentada 
Atendida
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35-013.001.18-0007109 - Banco Bmg S/a - 61186680000174 - Marisa de Fatima dos Santos - Fundamentada 
Não Atendida
35-013.001.18-0007110 - Andressa Cristiane Calssavari - Me - 10305161000147 - Thais Cristina Medeiros 
- Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0007123 - Radar Gás -  - Paulo Sergio de Jesus - Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0007146 - Ultrawave Telecom Eireli Epp - 7153326000106 - Deivid dos Santos Moraes - 
Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0007161 - Caixa Econômica Federal - Cef - 360305000104 - Marli Rodrigues Alves - 
Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0007188 - Banco Cetelem S/a - 558456000171 - Maria Lucia de Sousa Reis - Fundamentada 
Atendida
35-013.001.18-0007224 - Proeste Prudente Comercio de Veiculos Ltda - 23915480000205 - Giovane Silva 
Fortuna - Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0007261 - Banco Cetelem S/a - 558456000171 - Valdemir de Andrade Teixeira - 
Fundamentada Atendida
35-013.001.18-0007262 - Claro S/a - 40432544082950 - Neyde Eliza Miranda - Fundamentada Atendida
35-013.001.18-0007377 - Banco Santander (brasil) S/a - 90400888000142 - Ozeias Franco de Lima - 
Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0007403 - Polar Electro Brasil - 24479880000199 - Grazielle da Silva Miranda - 
Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0007454 - Zurich Minas Brasil Seguros S/a - 17197385000121 - Ana Paula Barbosa 
Moreira - Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0007461 - B2w Companhia Digital - 776574000156 - Helena Milare Camargo - 
Fundamentada Atendida
35-013.001.18-0007470 - Companhia Paulista de Forca e Luz - 33050196000188 - Maria Aparecida Carlin 
Degelo - Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0007537 - Unidas S.a - 4437534000130 - Osmar Francisco Mateus Junior - Fundamentada 
Não Atendida
35-013.001.18-0007562 - Sonia da Silva Barroso - 23188556000159 - Viviane de Carvalho Bezerra - 
Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0007599 - Comesp Comercial Eletrica Ltda - 56730542000417 - Angelica de Oliveira Costa 
- Fundamentada Atendida
35-013.001.18-0007687 - Banco Bmg S/a - 61186680000174 - Célio Santiago de Souza - Fundamentada 
Atendida
35-013.001.18-0007735 - Companhia Paulista de Forca e Luz - 33050196000188 - Luiz Antonio Buzin - 
Fundamentada Atendida
35-013.001.18-0007736 - Companhia de Seguros Prev. do Sul - 92751213000173 - Eduardo Carlos 
Medrado - Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0007740 - Sky Brasil Serviços Ltda - 72820822000120 - Valter Medeiros Botelho - 
Fundamentada Atendida
35-013.001.18-0007787 - Motorola Mobility Com. de Prod. Eletronicos Ltda - 1472720000384 - Rosa 
Maria de Oliveira Rocha - Fundamentada Atendida
35-013.001.18-0007921 - Banco Safra S/a - 58160789000128 - Sebastião Fernandes da Silva - 
Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0007960 - Sky Brasil Serviços Ltda - 72820822000120 - Edgard Pereira - Fundamentada 
Atendida
35-013.001.18-0007978 - Banco Bradesco S/a - 60746948000112 - Cassiano Aparecido de Jesus - 
Fundamentada Atendida
35-013.001.18-0007986 - Sky Brasil Serviços Ltda - 72820822000120 - Sergio Roberto Licursi Bizerra - 
Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0008036 - Tim Celular S/a - 4206050000180 - Elza Domingues dos Santos - Fundamentada 
Atendida
35-013.001.18-0008097 - Sky Brasil Serviços Ltda - 72820822000120 - Nervi Benicio - Fundamentada 
Atendida
35-013.001.18-0008176 - Telefonica Brasil S/a - 2558157000162 - Fatima Soliadora Mauricio - 
Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0008259 - Ultrawave Telecom Eireli Epp - 7153326000106 - Irene Neves - Fundamentada 
Não Atendida
35-013.001.18-0008340 - Ultrawave Telecom Eireli Epp - 7153326000106 - Adriano Alves de Almeida - 
Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0008588 - Tac Com. Varejista de Artigos do Vestuario Eireli - 29649483000131 - Grazielle 
da Silva Miranda - Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0008863 -  brother International Corporation do Brasil Ltda - 62202189000152 - 
Renata do Nascimetno de Oliveira - Fundamentada Atendida
35-013.001.18-0008942 - Ultrawave Telecom Eireli Epp - 7153326000106 - Aline Eigenheer Pinke Torres 
de Morais - Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0009263 - Aerovias Del Continente Americano S.a. Avianca - 33712837000112 - Fernanda 
de Assis Martins Pegoraro - Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0009408 - Almundo Brasil - Viagens e Turismo Ltda - 23557013000161 - Luis Antonio 
Mazzon de Freitas - Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0009414 - Aerovias Del Continente Americano S.a. Avianca - 33712837000112 - Luis 
Antonio Mazzon de Freitas - Fundamentada Não Atendida
35-013.001.18-0009799 - Almundo Brasil - Viagens e Turismo Ltda - 23557013000161 - Fernanda de 
Assis Martins Pegoraro - Fundamentada Não Atendida
Total de registros: 122

Seção II
Secretarias Municipais

Secretaria da Administração
David José Françoso

Secretário
LOCAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO

SEDE da Secretaria da Administração
Secretário, Expediente, Compras e Licitações, Administração de Pessoal, Recursos Humanos e Avaliação 

Funcional.
Praça das Cerejeiras, 1-59 – Altos da Cidade – CEP. 17014-900

Atendimento: 8h às 12h – 13h às 18h
Almoxarifado Central e Patrimônio

Avenida Hélio Police, s/nº - Jardim Redentor – CEP. 17032-290
Atendimento: 7h às 12h – 13h às 17h

SESMT
Rua General Marcondes Salgado, 2-45 – Centro – CEP. 17010-040

Atendimento: 8h às 12h – 13h às 17h

CONTATOS

Administração: (14) 3235-1099 / (14) 98129-1264
Divisão de Administração e Expediente: 3235-1203 / 3235-1110

Departamento de Administração de Materiais (Compras e Licitações): (14) 3235-1287 / (14) 3235-
1062 / (14) 3235-1357 / (14) 3235-1113 / (14) 3235-1337

Divisão de Almoxarifado: (14) 3203-7533 / (14) 3227-1431
Divisão de Patrimônio: (14) 3203-7548

Divisão de Serviços Essenciais: (14) 3227-6828
Departamento de Administração de Pessoal: (14) 3235-1199 / (14) 3235-1229 / (14) 3235-1137 / (14) 

3235-1351 / (14) 3235-1227 / (14) 3235-1305
Departamento de Avaliação Funcional: (14) 3235-1158

Divisão de Apoio ao Servidor: (14) 3234-9022
Perícia Médica: (14) 3227-5647

Seção de Segurança e Medicina do Trabalho: (14) 3234-9022
Serviço Social: (14) 3227-5650

Divisão de Avaliação: (14) 3235-1277
Departamento de Recursos Humanos: (14) 3235-1207

Divisão de Concursos: (14) 3235-1081
Escola de Gestão Pública: (14) 3235-1043

E-mail: administracao@bauru.sp.gov.br

PESQUISA DE ATENDIMENTO: http://www.bauru.sp.gov.br/pesquisa_atendimento.aspx
OUVIDORIA: http://www.bauru.sp.gov.br/ouvidoria.aspx

FAQ – PERGUNTAS MAIS FREQUENTES: http://www.bauru.sp.gov.br/administracao/

COMUNICADO - ELEIÇÃO CIPA - A Comissão de Eleição para a escolha dos Membros que irão compor 
a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA – Gestão 2019/2020, conforme a Lei Municipal nº 
7.087/2018, informa a abertura das inscrições para candidatura dos representantes dos servidores Públicos 
Municipais da Prefeitura Municipal de Bauru. Poderão se candidatar os servidores efetivos e ativos, pelo 
período de 15/10/2018 a 14/11/2018, nos Expedientes de cada Secretaria, de acordo com o horário de 
atendimento dos mesmos. Participem! Bauru, de 09 de outubro de 2018. Comissão de Eleição.

COMISSÃO ELEITORAL CIPA – COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES
EDITAL PARA ELEIÇÃO DOS MEMBROS REPRESENTANTES DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS – EDITAL 01/2018
A Comissão de Eleição da CIPA, constituída nos termos do Artigo 30 da Lei Municipal n.º 7.087/2018 
e Portaria n.º 05/2018, composta pelos membros titulares: Zenir Alvarenga Alves, Presidente; Andressa 
Binato de Castro Martins, Gisele da Silva Zanutto, Ilaine Nicolino, Murillo Aparecido Placo e membros 
suplentes: Andressa Suellen da Silva Carvalho, Bruna Martins, Mário Cesar Carneiro Lobo Júnior, Simone 
Orestes, Willian da Costa Matias; torna pública a abertura das inscrições para candidatos com vista à eleição 
para compor a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, mandato 2019/2020, estabelecendo 
ainda as seguintes normas regulamentadoras:

1 – DAS INSCRIÇÕES:
1.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
1.2. As inscrições serão efetuadas nos expedientes de cada Secretaria, no período de 15/10/2018 a 
14/11/2018, de segunda a sexta-feira, nos seus respectivos horários de funcionamento.

2 – REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO:
2.1. Pertencer ao quadro de servidores ocupantes de cargos efetivos e ativos (Estatutários ou Celetistas) da 
Prefeitura Municipal de Bauru.
2.2. Estar em exercício de suas funções, ou seja, não estar em afastamento, salvo à exceção de férias, 
licença prêmio ou licença gestante.
2.3. Não ter sido membro reeleito da CIPA no pleito anterior.
2.4. Não ter parentesco com os membros titulares ou suplentes da Comissão de Eleição.

3 – PARA INSCREVER-SE, O CANDIDATO DEVERÁ:
3.1. Apresentar, no ato da inscrição, documento pessoal com foto.
3.2. Preencher a ficha de inscrição por completo e de próprio punho.
3.3. Colar na ficha de inscrição uma foto recente 3x4.
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4 – DA ANÁLISE DAS INSCRIÇÕES:
4.1. Serão indeferidas as inscrições dos candidatos que não preencherem as condições legais exigidas neste 
edital e na legislação específica.
4.2. As inscrições deferidas e as indeferidas, constando o motivo do indeferimento, serão publicadas no 
Diário Oficial do Município de Bauru.
4.3. Caberá recurso em relação às inscrições indeferidas, que poderá ser interposto, dentro do prazo de 
02 (dois) dias úteis após a publicação, das 8h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min, a ser 
protocolizado no Expediente da Secretaria Municipal da Administração, no Paço Municipal, 2º andar, Praça 
das Cerejeiras nº 1-59, Bauru - SP, endereçado à Comissão de Eleição da CIPA.
4.4. O resultado do recurso interposto será publicado no Diário Oficial do Município de Bauru. 

5 – DA IMPUGNAÇÃO DAS CANDIDATURAS:
5.1. Qualquer servidor público municipal ativo poderá protocolizar a impugnação das candidaturas, no 
Expediente da Secretaria Municipal da Administração, no Paço Municipal, 2º andar, Praça das Cerejeiras 
nº 1-59, Bauru - SP, endereçado à Comissão de Eleição da CIPA, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após a 
data da publicação. 
5.2. A Comissão eleitoral decidirá sobre a impugnação de qualquer espécie.
5.3. Sanadas as eventuais irregularidades, a Comissão de Eleição da CIPA fará publicar, no Diário Oficial 
do Município de Bauru, a relação oficial dos inscritos.

6 – DA DIVULGAÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOS:
6.1. Será divulgada no Diário Oficial do Município de Bauru a lista, por ordem alfabética, contendo nome 
e foto de cada candidato, durante todo o período eleitoral.
6.2. É de responsabilidade de cada candidato fazer sua própria divulgação, seguindo as normas previstas 
neste edital.

7 – DA ELEIÇÃO:
7.1. A eleição será por voto secreto, com cédula previamente preparada com nomes e/ou apelidos, secretarias 
e números dos candidatos.
7.2. Data e horário da eleição:
A eleição acontecerá no período de 28/11/2018 a 19/12/2018.
A coleta de votos deverá percorrer os setores onde se encontram os servidores desta Prefeitura com postos 
volantes. 
7.3. Cada servidor terá direito a votar uma única vez, independente de possuir mais de uma matrícula/
contrato.
7.4. Todas as urnas serão lacradas e assinadas pelos membros da Comissão Eleitoral da CIPA, atuantes no 
local de votação, ao final de cada itinerário. 
7.5. A Comissão de Eleição da CIPA fará publicação, oportunamente, da relação dos dias e locais de votação. 
7.6. Será permitida aos candidatos, a realização da campanha e panfletagem nos órgãos públicos municipais, 
mediante autorização do Secretário ou responsável da pasta, até o primeiro dia útil anterior ao dia da 
votação, desde que não atrapalhe o andamento dos serviços nem o atendimento ao público.
7.7. Não será permitido aos candidatos:

7.7.1. No dia da votação, o assédio aos eleitores, nem a propaganda pessoal, denominada boca 
de urna, não sendo possível a panfletagem e a presença dos candidatos nas imediações da 
entrada dos locais de votação.
7.7.2. Ceder ou usar, em benefício de sua campanha, bens móveis ou imóveis pertencentes à 
administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e 
dos Municípios, inclusive qualquer meio de comunicação eletrônica corporativa.
7.7.3. Usar materiais ou serviços, em benefício de sua campanha, custeados pela Administração 
Pública.
7.7.4. Usar os serviços de servidores municipais para a eleição, e em benefício de sua 
campanha, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor estiver em gozo de 
férias, licença prêmio ou licença gestante.
7.7.5. Produzir propaganda eleitoral que venha a caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa 
ou candidato, bem como atingir órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública, como 
também, que implique oferecimento, promessa ou solicitação de dinheiro, dádiva, rifa, sorteio 
ou vantagem de qualquer natureza.
7.7.6. É vedada, nos dias das votações, até o seu término, a aglomeração de pessoas portando 
vestuário padronizado e os instrumentos de propaganda, de modo a caracterizar manifestação 
coletiva, com ou sem utilização de veículos.
7.7.7. No recinto dos locais de votação é proibido aos mesários e aos escrutinadores o uso de 
vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda de candidatos.
7.7.8 Aos fiscais dos candidatos, nos trabalhos de votação, só é permitido que, de seus crachás, 
constem o nome do candidato a que sirvam, vedada a padronização do vestuário.

7.8. Os atos que contrariarem os itens de 7.7.1 a 7.7.8, serão passíveis de análise e sanções a cargo da 
Comissão de Eleição da CIPA, podendo ser penalizados com a desclassificação do candidato infrator, 
resguardando-se o devido processo legal.
7.9. Será permitida aos eleitores, no dia das eleições, a manifestação individual e silenciosa da preferência 
por candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches e adesivos, contanto que não tente 
impingir suas intenções de votos aos outros eleitores.
7.10. A Comissão de Eleição publicará, oportunamente, a data e local da apuração da eleição, bem como 
instruções e regramentos adicionais ao presente processo eleitoral.

8 - DA FISCALIZAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL:
8.1. A equipe que irá coletar os votos será composta por Titulares e Suplentes da Comissão Eleitoral da 
CIPA, designados pela Portaria 05/2018.

9 – DA APURAÇÃO:
9.1. A apuração dos votos será realizada no dia 26/12/2018, às 14h, na SESMT.
9.2. A apuração ocorrerá independente da quantidade de votos colhidos. 

10 – DOS ELEITOS:
10.1. Assumirão a condição de membros titulares e suplentes, os candidatos mais votados, conforme 
previsto no item 11.1 deste edital.

10.2. Em caso de empate, assumirá aquele que tiver maior tempo de serviço público municipal.
10.3. Os candidatos votados e não eleitos serão relacionados na ata de eleição e apuração, em ordem 
decrescente de votos, possibilitando nomeação posterior, em caso de vacância de suplentes.

11 – DA NOMEAÇÃO:

11.1. Serão nomeados para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, os 09 (nove) membros 
eleitos representantes dos servidores, sendo 05 (cinco) titulares e 04 (quatro) suplentes, nesta sequência, 
conforme quantidade de votos.
11.2. A posse ocorrerá após a participação dos membros da CIPA no treinamento obrigatório de formação, 
que deverá ser promovido pela Seção de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT.
11.3. O treinamento obrigatório de formação terá carga horária de 20 horas, distribuídas em no máximo 04 
horas diárias e será realizado durante o expediente normal de trabalho, nos termos dos Artigos 26, 27, 28 
e 29 da Lei 7.087/2018.

12 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
12.1. Os casos omissos neste edital ficarão a cargo da Comissão Eleitoral da CIPA para deliberação de 
acordo com a Lei 7.087/2018.
12.2. Os atos relativos ao Processo Eletivo serão publicados em Diário Oficial do Município de Bauru.
12.3. Eventual impugnação do presente edital poderá ser interposta no prazo de 02 (dois) dias úteis após a 
primeira publicação do mesmo, podendo ser protocolizada das 8h00min às 11h30min e das 13h30min às 
17h30min, no Expediente da Secretaria Municipal da Administração, no Paço Municipal, 2º andar, Praça 
das Cerejeiras nº 1-59, Bauru - SP, endereçado à Comissão de Eleição da CIPA.

Bauru, SP, 09 de outubro de 2.018.

Zenir Alvarenga Alves
(Presidente da Comissão Eleitoral da CIPA)

Andressa Binato de Castro Martins
(Membro titular da Comissão Eleitoral da CIPA)

Gisele da Silva Zanutto
(Membro titular da Comissão Eleitoral da CIPA)

Ilaine Nicolino
(Membro titular da Comissão Eleitoral da CIPA)

Murillo Aparecido Placo
(Membro titular da Comissão Eleitoral da CIPA)

ANEXO I
MODELO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

PREFEITURA MUCIPAL DE BAURU
COMISSÃO DE ELEIÇÃO DA CIPA – COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE 

ACIDENTES
Requerimento de inscrição
Número do candidato: ______________/________________________.
                                                               (preenchido pela comissão)
Eu____________________________________________________________________venho requerer à 
Comissão de Eleição, o deferimento da inscrição para concorrer à eleição da CIPA, conforme dados abaixo.

Informações do candidato:
Secretaria: __________________________________ Lotação: ________________________________.
                                                                                                             (setor em que trabalha)
Nome completo: ______________________________________________________________________. 
Apelido : ____________________________________________________Matrícula:______________.
RG:________________________________________CPF:____________________________.
Estado civil: ____________________________________ Sexo: (  ) Masculino  (  ) Feminino
Endereço: ________________________________________________ nº ________________.
Bairro: ____________________________________________ Complemento: ____________________.
Telefones: Res ___________________ setor de trabalho________________ Cel ___________________.
 DECLARO ainda, estar ciente das exigências e condições que constam no Edital nº 01/2018, 
em conformidade com a Lei Municipal nº 7.087/2018 e Portaria 05/2018, bem como da obrigatoriedade da 
realização do treinamento previsto nos itens 11.2 a 11.4 do edital citado acima.

Nestes Termos,
P. Deferimento.

Bauru,_____ de _____________ de 2018.
____________________________________

(assinatura do requerente)

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

EDITAL 01/2018
A Comissão Eleitoral do CIPAR, nomeados através da Portaria ADM nº 06/2018, publicada na edição 
n°3.032 do Diário Oficial do Município de Bauru, em 16 de outubro de 2018, nos termos do Decreto 
Municipal nº 11.405, de 25 de novembro de 2010 e Decreto Municipal nº 13.022, de 07 de março de 2016, 
e constituída por Ilaine Nicolino, Presidente, Jaqueline da Silva Franco, Membro e Vanessa Helena 
Pilleggi, Membro, torna pública a abertura das inscrições para candidatos com vista às eleições dos membros 
e suplentes da Secretaria de Administração, que comporão o Conselho Interno de Política de Administração 
e Remuneração – CIPAR, estabelecendo também as respectivas normas gerais regulamentares.

1 – DAS INSCRIÇÕES
1.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
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1.2. As inscrições serão efetuadas na Secretaria Municipal da Administração, no Setor de Expediente, sito 
na Praça das Cerejeiras, 1-59, 2º Andar, Altos da Cidade, CEP 17014-900, Bauru, SP, nos dias e horários 
abaixo:

·	 29 de outubro a 01 de novembro de 2018, das 8h às 12h e das 14h às 18h;
·	 05 a 09 de novembro de 2018, das 8h às 12h e das 14h às 18h;
·	 12 a 14 de novembro de 2018, das 8h às 12h e das 14h às 18h;
·	 19 a 23 de novembro de 2018, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

1.3. No caso de inscrição por procuração deverão ser apresentados: instrumento de mandato com firma 
reconhecida; cópia legível e autenticada do documento de identidade do procurador. Será exigida uma 
procuração por candidato, sendo que a mesma ficará anexada ao requerimento de inscrição.
1.4. O candidato ou seu procurador é responsável pelo preenchimento da ficha de inscrição, bem como, pela 
veracidade e exatidão das informações prestadas, arcando o candidato com as consequências de eventuais 
informações incorretas ou ilícitas.

2 – REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO
2.1. Pertencer ao quadro de servidores ocupantes de cargos efetivos, ativos, da Secretaria Municipal da 
Administração.
2.2. Contar com tempo mínimo de 03 (três) anos de efetivo exercício na Secretaria Municipal da 
Administração.
2.3. Não ter sofrido penalidade administrativa nos últimos 05 (cinco) anos, sendo garantida a observância 
do disposto no parágrafo único do Art. 39 da Lei Municipal n.º 3781/1994.

3 – PARA INSCREVER-SE, O CANDIDATO DEVERÁ APRESENTAR
3.1. Requerimento em duas vias, devidamente preenchido, conforme modelo constante no Anexo I do 
presente edital.
3.2. Cópia da Cédula de Identidade (R.G).
3.3. Cópia do Cartão de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (C.P.F).
3.4. Certidão emitida pelo Departamento de Administração de Pessoal, que comprove:

O tempo de serviço público efetivo na Secretaria Municipal da Administração;
-	 Que não foi punido administrativamente nos últimos 5 (cinco) anos.

4 – DA ANÁLISE DAS INSCRIÇÕES
4.1. Serão indeferidas as inscrições dos candidatos que não preencherem as condições legais exigidas, neste 
edital e na legislação específica.
4.2. As inscrições deferidas e as indeferidas, constando o motivo do indeferimento, serão publicadas no 
Diário Oficial.
4.3. Sobre as inscrições indeferidas caberá recurso, que poderá ser impetrado, dentro do prazo de 02 (dois) 
dias úteis, das 8h às 12h e das 14h às 18h, a ser protocolizado na Secretaria Municipal da Administração, no 
Setor de Expediente, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, 2º Andar, Altos da Cidade, CEP 17014-900, Bauru, 
SP, a contar da data da publicação mencionada no item 4.2.
4.4. Os resultados dos recursos impetrados serão publicados no Diário Oficial do Município.

5 – DA IMPUGNAÇÃO DAS CANDIDATURAS
5.1. A impugnação das candidaturas poderá ser solicitada por qualquer munícipe ou servidor público 
municipal, no prazo de 02 (dois) dias úteis, das 8h às 12h e das 14h às 18h, e ser protocolizada Secretaria 
Municipal da Administração, no Setor de Expediente, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, 2º Andar, Altos 
da Cidade, CEP 17014-900, Bauru, SP, a contar da data da publicação mencionada no item 4.2, e deverá 
ser analisada pela Comissão Eleitoral do CIPAR, devendo a decisão ser publicada no Diário Oficial do 
Município.
5.2. Sanadas as irregularidades, se houverem, a Comissão de Eleição fará publicar, no Diário Oficial do 
Município, a relação oficial dos inscritos que será submetida à eleição.

6 – DA ELEIÇÃO
6.1. A eleição será direta e secreta, usando-se o modelo de cédula única para o Conselho Interno de Política 
de Administração e Remuneração – CIPAR, onde aparecerão pela ordem de inscrição, o número do 
candidato e seu nome completo.
6.2. O servidor eleitor, no ato da votação deverá apresentar um documento oficial ou holerite, não sendo 
permitido o voto por procuração.
 6.2.1. O servidor eleitor votará somente em um candidato, considerando-se  nulo o voto em 
mais de um candidato.
6.3. Somente poderão votar os servidores ocupantes de cargos efetivos, ativos da Secretaria Municipal da 
Administração.
6.4. O processo eleitoral deverá contar com a participação obrigatória da maioria simples de servidores 
com direito a voto.

6.4.1. Caso não haja quórum mínimo de eleitores e/ou candidatos, fica facultado 
ao Secretário Municipal da Administração a escolha dos servidores representantes, 
a ser ratificada pelo Prefeito Municipal. 

6.5. A Comissão de Eleição fará publicar, oportunamente, o planejamento do processo de votação.
6.6. Nos termos da legislação eleitoral, é facultado aos candidatos indicar 1 (um) fiscal, para acompanhamento 
dos trabalhos, correndo as suas expensas, os custos deste, tais como: alimentação, transporte e outros.
6.7. Serão considerados eleitos, como titulares, os 02 (dois) candidatos mais votados, ficando as respectivas 
suplências para os 3º e 4º colocados.
 6.7.1. O mandato dos membros do CIPAR será de 02 (dois) anos.
6.8. Havendo empate entre os concorrentes será considerado eleito o candidato que tiver maior tempo de 
serviço público municipal.
6.9. Não será permitido aos candidatos:
 6.9.1. O assédio aos eleitores, nem a propaganda pessoal, denominada de  boca-de-urna.
 6.9.2. Ceder ou usar, em benefício de sua campanha, bens móveis ou  i m ó v e i s 
pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Territórios e dos Municípios.
 6.9.3. Usar materiais ou serviços, em benefício de sua campanha, custeados pelos governos 
ou casas legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que 
integram.
 6.9.4. Usar os serviços de servidores municipais, para a eleição e em benefício de sua campanha, 

durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou o empregado estiver licenciado.
 6.9.5. Produzir propaganda eleitoral que venha a caluniar, difamar ou i n j u r i a r 
qualquer pessoa ou candidato, bem como atingir órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública, 
como também, que implique oferecimento, promessa ou solicitação de dinheiro, dádiva, rifa, 
sorteio ou  vantagem de qualquer natureza.
6.10. É permitida, nos dias da eleição, a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por 
candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches e adesivos.
 6.10.1. São vedados, nos dias do pleito, até o término do horário das votações, a aglomeração de 
pessoas portando vestuário padronizado e os  instrumentos de propaganda referidos no caput, 
de modo a caracterizar manifestação coletiva, com ou sem utilização de veículos.
6.11. No recinto dos locais de votação é proibido aos mesários e aos escrutinadores o uso de vestuário ou 
objeto que contenha qualquer propaganda de candidatos.
6.12. Aos fiscais, nos trabalhos de votação, só é permitido que, de seus crachás, constem o nome do 
candidato a que sirvam, vedada a padronização do vestuário.
6.13. Os atos que contrariarem os itens de 6.9 a 6.12, serão passíveis de análise e sanções à cargo da 
Comissão Eleitoral do CIPAR, podendo ser penalizados com a desclassificação do candidato infrator, 
resguardando-se o devido processo legal.
6.14. A Comissão Eleitoral fará publicar, oportunamente, a data e local da apuração da eleição.

7 – DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO – DECRETO 11.686/2011
7.1. Compete ao Conselho fiscalizar, controlar, propor modificações ou regulamentos, procedimentos e o 
desenvolvimento da política de pessoal das Secretarias Municipais e dos órgãos da Administração Direta, 
exceto da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal da Educação.
7.2. Tendo em vista seu caráter representativo, poderá servir como um fórum de discussões, mantendo 
ainda intercâmbio com associações e outros órgãos governamentais e não governamentais, no sentido de 
promover, incentivar e sugerir a realização de eventos ligados à administração e ao desenvolvimento de 
pessoal.
7.3. O Conselho poderá requerer dos conselhos, comissões, órgãos da Administração Direta e das Secretarias 
Municipais o envio de pareceres, de documentos, de especialistas e demais informações necessárias para o 
desempenho de suas funções e para atender as suas atribuições.
7.4. O Conselho poderá solicitar a colaboração e a contratação de especialistas ou técnicos em administração 
pública, necessários para o desenvolvimento de projetos específicos ou para emitir pareceres técnicos sobre 
matérias de interesse da Administração Municipal.

8 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. Os atos relativos ao Processo Eleitoral serão publicados no Diário Oficial do Município.
8.2. A Comissão Eleitoral do CIPAR poderá adotar, além da prevista no item anterior, outras formas de 
divulgação.
8.3. Eventual impugnação do presente edital poderá ser interposta no prazo de 02 dias úteis, a contar da 
publicação do mesmo, na Secretaria da Administração, no Setor de Expediente, sito na Praça das Cerejeiras, 
1-59, 2º Andar, Altos da Cidade, CEP 17014-900, Bauru, SP.
Bauru, 16 de outubro de 2018.

ILAINE NICOLINO
PRESIDENTE

JAQUELINE A SILVA FRANCO
MEMBRO

VANESSA HELENA PILLEGGI
MEMBRO

ANEXO I
MODELO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO ELEITORAL DO CONSELHO INTERNO DE POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO E 

REMUNERAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BAURU – CIPAR 2018

Requerimento de inscrição/Número do candidato:____________________.
(preenchido pela comissão)

_____________________________________________________, portador do RG: 
_________________________,emitido pela _____________, inscrito no CPF,  sob 
nº_______________________venho requerer à Comissão    Eleitoral  o  deferimento da inscrição para 
concorrer à eleição do CIPAR,   conforme 
dados abaixo e relação de documentos anexados.

Informações do candidato:
Nome completo: ______________________________________________________. 
Matrícula: ___________.RG:________________CPF:_______________________.
Estado civil:___________________. Sexo: (  )Masculino  (  ) Feminino
Endereço: _______________________________________________. Nº _______.
Bairro: ____________________________. Complemento:___________________.
Telefones: Res _______________ Com_______________ Cel________________.

Documentos anexados:
1. Cópia da Cédula de Identidade (R.G);
2. Cópia da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF);
3. Certidão emitida pelo Departamento de Administração de Pessoal, com comprovações do tempo 
de serviço público efetivo na Secretaria da Administração, e que não foi punido administrativamente nos 
últimos 5(cinco) anos.
DECLARO ainda, estar ciente das exigências e condições que constam no Edital.
Nestes Termos,
P. Deferimento.
Bauru,_____ de ______________de 2018.
____________________________________
     (assinatura do requerente ou procurador)
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COMISSÃO ELEITORAL DO CONSELHO INTERNO DE POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO E 
REMUNERAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BAURU – CIPAR

ATA 001/2018
Aos dezesseis dias do mês de outubro de 2018, na sede da Secretaria Municipal de Administração, às 
8:30 horas, reuniram-se os membros nomeados através da Portaria ADM nº 06/2018, publicada na edição 
n° 3.032 do Diário Oficial do Município de Bauru, em 16 de outubro de 2018, nos termos do Decreto 
Municipal nº 11405, de 25 de novembro de 2010 e Decreto Municipal nº 13022, de 07 de março de 2016, 
para tratar de assuntos referentes às eleições dos membros e suplentes da Secretaria de Administração que 
comporão o Conselho Interno de Política de Administração e Remuneração – CIPAR.
A reunião teve como objetivo a elaboração, leitura, discussão e homologação da Minuta do Edital de 
inscrição dos candidatos para a eleição dos membros e suplentes da Secretaria de Administração que 
comporão o Conselho Interno de Política de Administração e Remuneração – CIPAR, que segue para 
publicação no Diário Oficial.
Nada mais havendo a tratar, eu Ilaine Nicolino lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e pelos 
demais membros presentes.
     Ilaine Nicolino    Jaqueline da Silva Franco     Vanessa Helena Pileggi
Presidente   Membro    Membro

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

EXONERAÇÕES: A partir 16/10/2018, portaria nº 2.369/2018, exonera, a pedido, a servidora HOGLA 
OOLIBANA SOUSA SANTOS, RG nº 38.329.991-3, matrícula nº 31.111, do cargo efetivo de Assistente 
de Serviços na Escola – Servente de Escola, da Secretaria Municipal da Educação, conforme protocolo/e-
doc nº 66.477/2018.

A partir 20/10/2018, portaria nº 2.370/2018, exonera, PATRICIA DOMINGUES HONORIO BEZERRA, 
RG nº 25.354.596-1, matrícula nº 28.309, do cargo em comissão de Coordenador dos Serviços Municipais 
do Poupa Tempo de Bauru, do Gabinete do Prefeito, conforme protocolo/e-doc nº 69.684/2018.

DISPENSA: A partir 20/10/2018, portaria nº 2.372/2018, dispensa, o servidor LUIZ HENRIQUE 
FACIN, RG nº 15.506.238-4, matrícula nº 29.696, da função de confiança de Diretor de Divisão de 
Controle e Projetos Ambientais, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, conforme protocolo/e-doc nº 
69.702/2018.

DESIGNAÇÕES: A partir de 20/10/2018, portaria nº 2.371/2018, designa a servidora NARAIANE LENI 
PEREIRA, RG nº 44.692.027-7, matrícula nº 33.449, para exercer a função de confiança de Chefe de 
Seção de Administração e Expediente, da Secretaria Municipal de Administração, conforme protocolo/
e-doc nº 60.308/2018. De acordo com o disposto no artigo 15 do decreto nº 11.852/2012, não haverá 
suspensão do cômputo do período de estágio probatório, uma vez que realiza a função essencial do cargo 
efetivo de Agente de Administração:
- Executar atividades administrativas e de atendimento ao público.

A partir de 20/10/2018, portaria nº 2.373/2017, designa o servidor AUGUSTO MENDES, RG nº 
29.416.637-3, matrícula nº 32.821, na função de confiança de Diretor de Divisão de Controle e Projetos 
Ambientais, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, conforme protocolo/e-doc nº 69.703/2018.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

TORNA SEM EFEITO
PORTARIA Nº 2354/2018: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas atribuições 
legais, que confere com a Lei Municipal 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial nº 3034, a PORTARIA N.º 1823/2018 que nomeou  o (a) Sr(a). DENISE MIRANDA 
SOARES COSTA, portador(a) do RG nº 407186694, classificação 43º lugar, no cargo efetivo de 
“ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA FUNDAMENTAL 1° AO 5° ANO”, DESISTÊNCIA TÁCITA.

PORTARIA Nº 2355/2018: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas atribuições 
legais, que confere com a Lei Municipal 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar Sem Efeito no 
Diário Oficial nº 3034, a PORTARIA N.º 1825/2018 que nomeou  o (a) Sr(a). FERNANDA CRISTINA 
FERREIRA DE PAIVA, portador(a) do RG nº 284798629, classificação 45º lugar, no cargo efetivo de 
“ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA FUNDAMENTAL 1° AO 5° ANO”, EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA.

PORTARIA Nº 2356/2018: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas atribuições 
legais, que confere com a Lei Municipal 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial nº 3034, a PORTARIA N.º 1827/2018 que nomeou  o (a) Sr(a). JULIANA DE JESUS 
PEDRO PACHECO, portador(a) do RG nº 216872455, classificação 47º lugar, no cargo efetivo de 
“ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA FUNDAMENTAL 1° AO 5° ANO”, DECURSO DE PRAZO.

PORTARIA Nº 2357/2018: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas atribuições 
legais, que confere com a Lei Municipal 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial nº 3034, a PORTARIA N.º 1809/2018 que nomeou  o (a) Sr(a). PAULA SOARES, 
portador(a) do RG nº 444835672, classificação 72º lugar, no cargo efetivo de “AGENTE EM GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO”, DESISTÊNCIA TÁCITA.

PORTARIA Nº 2358/2018: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas atribuições 
legais, que confere com a Lei Municipal 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar Sem Efeito no 
Diário Oficial nº 3034, a PORTARIA N.º 1804/2018 que nomeou  o (a) Sr(a). ANA CAROLINA DOS 
SANTOS FERREIRA, portador(a) do RG nº 439085469, classificação 69º lugar, no cargo efetivo de 
“AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO”, 
DESISTÊNCIA TÁCITA.

PORTARIA Nº 2359/2018: A Diretora de Departamento de Recursos Humanos no uso de suas atribuições 
legais, que confere com a Lei Municipal 7.109 de 12 de setembro de 2018, resolve: Tornar Sem Efeito 
no Diário Oficial nº 3034, a PORTARIA N.º 2292/2018 que nomeou  o (a) Sr(a). CAMILA MARIA 
FACIN, portador(a) do RG nº 32885928X, classificação 50º lugar, no cargo efetivo de “AGENTE 
EDUCACIONAL - CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS”, EM RAZÃO 
DE DESISTÊNCIA.

CONVOCAÇÃO/NOMEAÇÃO: Os (as) candidatos (as) relacionados (as) abaixo deverão comparecer no 
Departamento de Recursos Humanos, situado na Praça das Cerejeiras 1-59, Vila Noemi, 2º Andar, no dia e 
horário indicado, com os documentos (ORIGINAIS) relacionados no ANEXO I.
 
A Diretora de Departamento de Administração de Pessoal, em conformidade com o disposto no decreto 
municipal 6664 de 22 de julho de 1993 e, considerando cumpridas todas as medidas que a legislação impõe, 
expede.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 2360/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA - FUNDAMENTAL - 1º AO 5º ANO, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 
3034 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, 
o(a) Sr(a) ANA AMÉLIA GARCIA VIEGAS, portador(a) do RG nº 273005807, em virtude do(a) mesmo 
(a) haver se classificado em 50º lugar, no concurso público para ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 
ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 
ANO, edital nº 03/2016 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 22/10/2018 ÀS 08h30min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 2361/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA - FUNDAMENTAL - 1º AO 5º ANO, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial 
nº 3034 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta 
publicação, o(a) Sr(a) ALEXANDRE AUGUSTO CASTRO DE SOUZA FREITAS, portador(a) do RG 
nº 26797176X, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 52º lugar, no concurso público para 
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA - FUNDAMENTAL - 1º AO 5º ANO, edital nº 03/2016 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 22/10/2018 ÀS 08h30min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 2362/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA - FUNDAMENTAL - 1º AO 5º ANO, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário 
Oficial nº 3034 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar 
desta publicação, o(a) Sr(a) ALINE BERTO, portador(a) do RG nº 477477574, em virtude do(a) mesmo 
(a) haver se classificado em 53º lugar, no concurso público para ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 
ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - 1º AO 5º 
ANO, edital nº 03/2016 para exercer as funções do cargo
COMPARECER EM 22/10/2018 ÀS 08h30min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 2363/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de AGENTE 
EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS_AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO, no quadro de 
servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 3034 após o cumprimento das exigências legais, num prazo 
não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) REGIANE CASSIA PINI SUGANUMA, 
portador(a) do RG nº 254903083, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 82º lugar, no 
concurso público para AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS_AGENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO, edital nº 01/2016 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 22/10/2018 ÀS 08h30min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 2364/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de AGENTE 
EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS_AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO, no quadro 
de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 3034 após o cumprimento das exigências legais, num 
prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) ADRIANA ANTONIA SEBASTIAO, 
portador(a) do RG nº 232750129, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 83º lugar, no 
concurso público para AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS_AGENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO, edital nº 01/2016 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 22/10/2018 ÀS 08h30min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 2365/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de AGENTE 
EDUCACIONAL - CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, no quadro de 
servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 3034 após o cumprimento das exigências legais, num prazo 
não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) CRISTINA APARECIDA DE MORAES 
FERREIRA, portador(a) do RG nº 297439364, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 51º 
lugar, no concurso público para AGENTE EDUCACIONAL - CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, 
ADULTOS E IDOSOS, edital nº 04/2014 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 22/10/2018 ÀS 08h30min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 2366/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA - ENGENHEIRO, no quadro de 
servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 3034 após o cumprimento das exigências legais, num prazo 
não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) LUCIANA CAMPOS DA SILVA, portador(a) 
do RG nº 019.516.003-71, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 24º lugar, no concurso 
público para ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL/INFRAESTRUTURA - ENGENHEIRO, 
edital nº 01/2015 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 22/10/2018 ÀS 08h30min.

Observação: Nomeação motivada por APOSENTADORIA de Patricia Aparecida de Paula Pereira, 
matrícula 23.656, cargo efetivo de Especialista em Construção Civil/Infraestrutura - Engenheiro, publicado 
no Diário Oficial do Município em 02 de novembro de 2017.
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 ANEXO I (ORIGINAIS)
1. RG e CPF (com nome atualizado);
2. Certidão de nascimento atualizada (caso não esteja legível) ou de casamento; 
3. Título de eleitor (com estado civil atualizado) e comprovantes da última votação ou Certidão da Justiça 
Eleitoral que comprove que está QUITE (http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-
quitacao-eleitoral);
4. CTPS (Carteira de Trabalho - com nome atualizado);
5. Comprovante de Situação Cadastral do CPF (com nome atualizado) (https://www.receita.fazenda.gov.br/
Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp); 
6. Comprovante de endereço atual;
7. Extrato do PIS/PASEP, com Estado Civil atualizado e verificar junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
ou BANCO DO BRASIL, se existe o 
cadastro em mais de 01 (um) número de PIS ou PASEP, caso exista dois números deverá solicitar a 
regularização para um único número. É importante que todos os dados cadastrais do candidato estejam 
atualizados junto ao órgão responsável do PIS (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) ou PASEP (BANCO 
DO BRASIL), antes da emissão e apresentação do documento junto ao Recursos Humanos desta Prefeitura, 
para evitar problemas futuros;
8. Comprovação de regularidade com o serviço militar (Reservista e/ou equivalente); 
9. Atestado de antecedentes criminais (www.ssp.sp.gov.br);
10. Certidão de nascimento de filhos até 21 anos;
11. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos;
12. PRÉ-REQUISITO EXIGIDO NO EDITAL DO CONCURSO. (Diplomas e/ou certificados);
13. Declaração ou certidão negativa de débitos para os cargos que possuem registros em seus respectivos 
conselhos;
14. Declaração de horário e local de trabalho para os cargos que por Lei cabem acumulação (para fins de 
análise do acúmulo e/ou compatibilidade de horários).

EXONERAÇÃO/ POSSE
PORTARIA N.º 2367/2018 ROSEMEIRE LOPES PINTO, Diretora de Departamento de Administração de 
Pessoal, no uso das atribuições legais que lhe confere o Decreto 6.664 de 22 de julho de 1993, R E S O L 
V E: Exonerar, a pedido, o(a) servidor(a) AMANDA CARNEIRO RODRIGUES, portador(a) do RG n.º 
4190791209, matrícula 33670 cargo efetivo de AGENTE EDUCACIONAL - AUXILIAR DE CRECHE, 
e SANDRA MARQUEZI PIROLA BEZERRA, Diretora do Departamento de Recursos Humanos, no uso 
das atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal 7.109 de 12 de setembro de 2018, RESOLVE: Dar 
posse no cargo efetivo de AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS_AGENTE DE 
ADMINISTRAÇÃO, a partir de 22/10/2018.

DESENVOLVIMENTO DA CARREIRA
PORTARIA N.º 2368/2018  A Diretora De Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas 
atribuições conferidas pela Lei Municipal 7.109 de 12 de setembro de 2018, e considerando o disposto no 
artigo 6º e incisos da Lei nº 5.999/2010 regulamentado pelo Decreto nº 12.306 de 13 de novembro de 2013, 
resolve: Promover por desenvolvimento na carreira o(a) servidor(a) ADELSO FIDELIS DE MOURA, 
portador(a) do RG nº 287097110, matricula nº 32956 , do cargo de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 
ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA  ESPECIAL para o cargo 
de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA ESPECIAL, 
classificado(a) em 01º lugar, regulado pelo Edital  nº 03/2018 - acesso, a partir de 22/10/2018. 

CONCURSO PÚBLICO

RESPOSTA SOLICITAÇÃO
A Comissão Examinadora do Concurso Público realizado para provimento do cargo efetivo de 
ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – FRENTISTA  (Edital 
nº 15/2018) informa as decisões proferidas nos Recursos Administrativos interpostos referentes ao  
GABARITO, publicado no Diário Oficial de Bauru no dia 02/10/2018:
E-Doc nº 66745/2018 – INDEFERIDO
E-Doc nº 67749/2018 – INDEFERIDO
Os candidatos Recorrentes ficam CONVOCADOS para tomar ciência no Departamento de Recursos 
Humanos – Secretaria Municipal de Administração, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 01-59, Vila 
Noemy, 2º andar – Bauru/SP da fundamentação da decisão proferida nos Recursos Administrativos 
interpostos. 

Bauru/SP, 20 de outubro de 2018.
Comissão Examinadora 
Portaria nº 1302/2018

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA

SEMANA DO SERVIDOR 2018 – PRÉ-ABERTURA - PALESTRA: “IMPACTOS DA 
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NAS RELAÇÕES DE TRABALHO” e VISITA TÉCNICA.

Ementa: 
Quando o profissional começa a atuar, nem sempre percebe os impactos da inovação tecnologia em seu 
trabalho.
Cerca de 65% das crianças do jardim de infância de hoje vão trabalhar em funções que ainda não existem. 
Este fato está relacionado à dinâmica das relações de trabalho e do surgimento de novas ocupações para 
atender necessidades das indústrias neste mundo globalizado. Em meio a esta dinâmica, está à importância 
da Qualificação Profissional, processo pelo qual requer um planejamento de carreira e investimento, não só 
a nível tecnológico, mas também cultural, como aprender outras línguas além da sua de origem. 
Diante deste cenário, o SENAI de Bauru pode auxiliar o Profissional do Futuro nestes novos desafios. 
Irá apresentar as áreas tecnológicas e os cursos, seja à nível de Aprendizagem Industrial, Qualificação 
Técnica e de Formação Inicial e Continuada. Após a apresentação da Palestra será realizada uma visita a 
todas as áreas tecnológicas (Alimentos, Automobilística, Construção Civil, Gráfica, Eletroeletrônica, 
Metalmecânica, Vestuário e Tecnologia da Informação).
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 

Data e horário: 23/10/2018 – 09h
Carga horária: 02 horas.
Vagas: 170
Local: Escola SENAI, Rua Virgílio Malta, nº 11-22, Centro, Bauru.
Palestrante: Tarcísio José Zago
Aprendiz de Mecânico Geral - SENAI de Araçatuba - Ano de conclusão - 1981;
Técnico em Mecânica de Precisão - SENAI “Suiço Brasileiro” em São Paulo - Ano de conclusão 1986;
Técnico em Eletrônica - SENAI “Anchieta” de São Paulo - Ano de Conclusão 1995;
Graduação em Engenharia de Controle e Automação - UNIP de Bauru - Ano de Conclusão 2007;
Pós Graduação em Gestão da Engenharia de Manutenção - UNIP de Bauru - Ano de Conclusão 2009.
Inscrições: Das 16:30h do dia 04/10/2018 às 17h do dia 22/10/2018 através do site www.bauru.sp.gov.br
·	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.

SEMANA DO SERVIDOR 2018 - PALESTRA: “COMPROMETIMENTO E 
RESPONSABILIDADE NO TRABALHO – A TEORIA DA JANELA QUEBRADA”.

Ementa: 
Qual o poder de uma janela quebrada afetar o seu entorno? Este impacto influencia a vida e o trabalho 
de cada um de nós?  Nesta palestra serão abordados os principais aspectos desta teoria, desenvolvida 
por James Q. Wilson e George Kelling, e sua repercussão. Atividades práticas para os participantes, como 
um teste e ferramentas de coaching,  apoiarão o processo de ampliar a percepção do ambiente de trabalho 
e desenvolver suas próprias soluções.
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 24/10/2018 –08h
Carga horária: 02 horas.
Vagas: 80
Local: NAPEM localizado na Avenida Duque de Caxias 16-55.
Palestrante: JANAÍNA CORRÊA
É Administradora de Empresas, formada pela Instituição Toledo de Ensino e especialista em Gerenciamento 
de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas - FGV. É também especialista em Professional & Self Coach e 
Analista Comportamental pelo Instituto Brasileiro de Coaching – IBC.
Atua na Associação Brasileira de Recursos Humanos – ABRH SP, como Diretora de Relações com os 
associados da Regional Bauru, visando o fortalecimento dos profissionais de recursos humanos da região. 
Há 18 anos participa da gestão de empresas familiares.
Trabalha na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, líder de equipes há 14 anos, com experiência 
nas áreas de planejamento da rede de atendimento, licitação e gestão de contratos, educação corporativa, 
avaliação de desempenho e vendas.
Da união das vivências profissionais com os aprendizados nos papéis de mulher, amiga, filha, esposa e mãe, 
nasceu a missão de levar às pessoas o acesso ao desenvolvimento humano através do coaching. Por isso atua 
como coach de relacionamento e liderança, ajudando seus clientes a desenvolverem o autoconhecimento, 
mudanças de vida, transformando sonhos em metas e alcançando-as. Idealizadora do Projeto MM – 
Coaching para Mães, ajuda mulheres a viver a maternidade com leveza e tempo para si mesmas. 
Realiza palestras sobre comunicação e temas comportamentais ligados ao coaching.
Inscrições: Das 16:30h do dia 13/09/2018 às 17h do dia 23/10/2018 através do site www.bauru.sp.gov.br
·	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.

SEMANA DO SERVIDOR 2018 - PALESTRA: “O QUE NUNCA TE CONTARAM SOBRE 
PLANEJAMENTO FINANCEIRO E PROTEÇÃO FAMILIAR.”

Ementa: 
Tópicos que serão abordados: 
- O que são riscos sociais e como eles afetam diretamente a nossa vida;
- Previdência Privada, um bem (mais do que nunca) necessário;
- Invisto em um imóvel ou em uma apólice de seguro de vida; 
- Quanto eu devo investir por mês para garantir (e elevar) meu padrão de vida no futuro?
- Como proteger a sua renda em caso de acidente ou doença;
- Como evitar uma falência familiar em caso de diagnóstico de doenças graves?
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru.  
Data e horário: 24/10/2018 – 10h
Carga horária: 02 horas.
Vagas: 80
Local: NAPEM localizado na Avenida Duque de Caxias 16-55.
Palestrante: Luciano Tane 
Planejador financeiro especialista em Seguros de Pessoas, Previdência Complementar e Capitalização. 
Formado pela Escola Nacional de Seguros, certificação SUSEP 2020149212. 
Sócio proprietário da Contane Corretora de Seguros Ltda ME. 
Colunista nas Revistas Energia de Jau e colunista convidado nas Revistas Super Vitrine (Japão) e 
Associação Comercial de Lins. 
Practitioner em Programação Neurolinguística pelo Instituto Você Ribeirão Preto. 
Experiência de quase 20 anos no exterior.
Faço parte da comissão organizadora do grupo Empretecos Bauru e Região (Sebrae Bauru)
Inscrições: Das 17:30h do dia 13/09/2018 às 17h do dia 23/10/2018 através do site www.bauru.sp.gov.br
·	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.

SEMANA DO SERVIDOR 2018 - PALESTRA: “DESENVOLVIMENTO HUMANO”.

Ementa: Esta palestra tem como objetivo realizar uma autoanálise, caminhos para chegar à autoestima 
no trabalho, e também através da Assesment Roda da Vida verificar quais áreas da vida precisam ser 
alavancadas para que possa ser traçado um plano de ação e consequentemente melhorar todas as outras 
áreas.
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
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aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 24/10/2018 – 13h
Carga horária: 02 horas.
Vagas: 80
Local: NAPEM localizado na Avenida Duque de Caxias 16-55.
Palestrante: DEBORA VILLE
Formada em Administração de empresas pela FIP - Faculdade do Interior Paulista, concluiu MBA em 
Recursos Humanos na Uninove e pós graduação em Psicologia Organizacional pela Anhanguera, 
Técnica em contabilidade, formada em Coaching Sistêmico e Practitioner em PNL por INEXH - Instituto 
de Excelência Humana, estudou na ILAC - International Language Academy Of Canada / Toronto em 
aperfeiçoamento da língua Inglesa. 
Experiência de 17 anos na área de Recursos Humanos e Departamento Pessoal, atuou como auditora do 
sistema de gestão de qualidade para certificação ISO 9001, membra dos Comites de Qualidade, Passivo 
trabalhista e Eventos, participou da implantação de sistema Integrado Protheus / Totvs na área de Gestão de 
Pessoas como coordenadora na Empresa Bauruense Tecnologia e Serviços onde atua como Coordenadora 
responsável por aplicação de treinamentos técnicos, Campanhas e projetos, processo de recrutamento e 
seleção, Avaliação de desempenho, Pesquisa de Clima Organizacional, e área de Departamento Pessoal.
Proprietária da DVille Assessoria em Recursos Humanos, presta serviços para as empresas nos subsistemas 
de recursos humanos, assim como atendimento de Coaching.
Inscrições: Das 11:30h do dia 04/09/2018 às 17h do dia 23/10/2018 através do site www.bauru.sp.gov.br
·	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.

SEMANA DO SERVIDOR 2018 - PALESTRA: “A IMPORTÂNCIA DO 
AUTOCONHECIMENTO PARA SEU CRESCIMENTO”

Ementa: 
Para quem não sabe para onde vai qualquer caminho serve.
Essas palavras da história infantil de Alice no País das Maravilhas reflete a situação de grande parte das 
pessoas. Por não se conhecerem verdadeiramente, não conseguem assumir o controle de sua vida e aceitam 
qualquer caminho que lhes é apresentado. O resultado está em trabalhos, faculdades e condições que não os 
fazem felizes, mas simplesmente vão levando um dia após o outro.
A verdade é que você precisa ser um especialista em si mesmo, do contrário não há nada aqui fora que 
poderá lhe salvar.
Essa é a base de nossa provocação que será ampliada nessa palestra.
Serão apresentadas também ferramentas e frameworks práticos para desenvolver o autoconhecimento e 
começar a gerar mudanças, sendo essas importantes para o direcionamento na carreira profissional.
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 24/10/2018 – 15h
Carga horária: 02 horas.
Vagas: 80
Local: NAPEM localizado na Avenida Duque de Caxias 16-55.
Palestrante: Lilian Tatiana Crepaldi
Psicóloga, especialista em Gestão Estratégica de Pessoas pela FGV e Analista Clinica Junguiana pelo 
Instituto Junguiano de São Paulo.
Coach de Vida e Carreira pela Associação Brasileira de Coaching.
20 anos de experiência nas áreas empresarial e clinica.
Inscrições: Das 17:30h do dia 13/09/2018 às 17h do dia 23/10/2018 através do site www.bauru.sp.gov.br
·	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.

SEMANA DO SERVIDOR 2018 - LABORATÓRIO VIVENCIAL: EM BUSCA DE UM 
PROPÓSITO

Ementa: Todo ser humano nasce para um chamado, para ser uma pessoa cada vez melhor, portanto, esse é 
o seu propósito. Pensando nisso, elaboramos esse laboratório vivencial visando incentivar os participantes 
a refletirem sobre o sentido, sobre o propósito de sua vida, ou seja, para que vivo, para que existo, qual 
minha missão?
Desta maneira, quando o indivíduo descobre esse sentido, o propósito de sua vida, o seu comprometimento 
com o trabalho, com as pessoas e com sua própria vida, fica mais envolvente e gratificante. 
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru.
Data e horário: 24/10/2018 – 15h 
                           26/10/2018 -- 09h
Carga horária: 02 horas.
Vagas: 10
Local: NAPEM localizado na Avenida Duque de Caxias 16-55.
Facilitadora: SIMONE APARECIDA FECHIO FRANCISCO VIEIRA 
Psicóloga formada pela UNESP-BAURU, atua no Departamento de Recursos Humanos desde 2016 como 
Psicóloga Organizacional na área de avaliação psicológica, treinamento e desenvolvimento de pessoal. 
Inscrições: Das 11:30h do dia 04/09/2018 às 17h do dia 23/10/2018 através do site www.bauru.sp.gov.br
·	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.

SEMANA DO SERVIDOR 2018 - PALESTRA: “ADMINISTRANDO AS EMOÇÕES”
Ementa: 
No mundo contemporâneo,  a ansiedade e o estresse acabam interferindo no dia a dia no âmbito pessoal 
e profissional, porém existem algumas estratégias que auxiliam na mediação de situações e proporcionam 
uma melhor qualidade de vida. Desta forma, esta palestra tem como enfoque  identificar e administrar as 
emoções.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 25/10/2018 – 08h

Carga horária: 02 horas.
Vagas: 80
Local: NAPEM localizado na Avenida Duque de Caxias 16-55.
Palestrante: Dra. Ana Vera Niquerito Bozza 
Formada em Psicologia pela Universidade Sagrado Coração (USC). Doutora em Ciências da Reabilitação 
(HRAC/ USP). Mestre em Ciências da Reabilitação (HRAC/ USP). Especialista em Neuropsicologia 
(IPAF/ SP). Docente na Fundação Educacional Dr. Raul Bauab (Jahu/ SP). Docente convidada no Curso 
de Pós-graduação em Psicologia do Trânsito na Universidade Sagrado Coração (USC/ Bauru) e na Pós-
graduação em Neuropsicologia no Instituto de Ensino, Capacitação e Pós-graduação (INDEP / Marília). 
Possui experiência na área Clínica (Avaliação e Reabilitação Neuropsicológica). CRP: 06/102843.   
Inscrições: Das 16h do dia 13/09/2018 às 17h do dia 24/10/2018 através do site www.bauru.sp.gov.br
·	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.

SEMANA DO SERVIDOR 2018 - PALESTRA: “COMUNICAÇÃO ASSERTIVA: UMA 
HABILIDADE INDISPENSÁVEL NOS RELACIONAMENTOS INTRAPESSOAL E 
INTERPESSOAL.”
Ementa: 
·	 Caracterizando e desmistificando o conceito de assertividade;
·	 Delineando comportamentos típicos em situações de conflito;
·	 Olhando para si... o quanto se avalia assertivo (a)?
·	 Estabelecendo relações entre os mecanismos de defesa psíquicos, inteligência emocional, 
autoestima e assertividade.
·	 Dando passos relevantes para a conquista de uma comunicação assertiva.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 25/10/2018 – 10h
Carga horária: 02 horas.
Vagas: 80
Local: NAPEM localizado na Avenida Duque de Caxias 16-55.
Palestrante: Angélica Lopes Gonçalves
Graduada em Psicologia pela Universidade do Sagrado Coração (USC, Bauru-SP); Pós-Graduada em Gestão 
Integrada de Pessoas e Sistemas de Informação pelas Faculdades Integradas de Bauru (FIB, Bauru-SP); 
Pós-Graduada em Terapia de Família e Casal (Abordagem Sistêmica) pela Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUC-SP). Mestre em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem pela Universidade 
Júlio de Mesquita Filho (UNESP-Bauru). Ministrou aulas de Comportamento nas Organizações no Curso 
de Recursos Humanos nas FIB, entretanto, dedica-se a área clínica desde a graduação, na qual atualmente 
tem incluído práticas de Mindfulness e Hipnose Ericksoniana em seus atendimentos.
Inscrições: Das 10:30h do dia 04/09/2018 às 17h do dia 24/10/2018 através do site www.bauru.sp.gov.br
·	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.

SEMANA DO SERVIDOR 2018 - PALESTRA: “ETIQUETA PROFISSIONAL E MARKETING 
PESSOAL”.

Ementa: Habilidades comportamentais são essenciais para ingresso e ascensão na trajetória profissional.
Para auxiliar nesta tarefa, a palestrante elenca cinco dicas importantes de etiqueta no trabalho.
Dica 1: o profissional deve pesquisar e ter conhecimento sobre a cultura da organização onde trabalha.
Dica 2: é essencial conhecer a si próprio.
Dica 3: use o celular de acordo com as regras da empresa e trate os colegas de trabalho com atenção e 
educação.
Dica 4: no uso das redes sociais, tenha o máximo de cuidado com a imagem pessoal, para que não 
comprometa suas funções no trabalho.
Dica 5: a vestimenta de trabalho deve transmitir conceitos e códigos de valores da organização.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 25/10/2018 – 13h
Carga horária: 02 horas.
Vagas: 80
Local: NAPEM localizado na Avenida Duque de Caxias 16-55.
Palestrante: Michelle Godoy de Mattos
Mestre em Comunicação Midiática, pós-graduada em Ensino Superior e metodologia do ensino superior 
e graduada em Publicidade e Propaganda, Pedagoga e estudante de Filosofia e História. Atua na área 
acadêmica há 14 anos como professora de ensino fundamental, médio, cursinho, Graduação e Pós-
Graduação. Atualmente ocupa o cargo de coordenadora de Pós Graduação.
Inscrições: Das 14:30h do dia 06/09/2018 às 17h do dia 24/10/2018 através do site www.bauru.sp.gov.br
·	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.

SEMANA DO SERVIDOR 2018 - PALESTRA: “RUÍDOS NA COMUNICAÇÃO: REDES 
SOCIAIS NO MUNDO CONTEMPORÂNEO”

Ementa: 
Essa palestra terá como objetivo refletir sobre os ruídos da comunicação aos servidores públicos municipais. 
Definiremos comunicação e quais são os maiores ruídos no âmbito organizacional. Essa temática abordará 
ainda os ruídos da comunicação contemporânea que atualmente sofrem influencias das redes sociais 
(WatsApp, Instagran, Facebook, Youtube, Messenger Twitter, LinkedIn, Pinterest, Google, Snapchat), além 
de contextualizar a importância do individuo no processo de interação com o coletivo, no que tange suas 
articulações com o meio social. Refletiremos sobre os desafios que permeiam os processos de comunicação 
e a importância da empatia nas relações organizacionais.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 25/10/2018 – 15h
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Carga horária: 02 horas.
Vagas: 80
Local: NAPEM localizado na Avenida Duque de Caxias 16-55.
Palestrantes: 
Luzeneide de Lima Garcia, Formação em Psicoterapia Cognitiva Comportamental e Neuropsicologia 
Clínica. Graduada pela Universidade do Sagrado USC (2013). Atua como Psicoterapeuta e realiza 
avaliações Neuropsicológicas.
Pâmela Dinato Pereira e Silva, MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela Universidade Sagrado 
Coração/USC (2016). Graduada em Psicologia pela Universidade Sagrado Coração/USC (2013). 
Coordenadora de recrutamento e seleção, atuando há 12 anos nesta área.
Inscrições: Das 14h do dia 01/10/2018 às 17h do dia 24/10/2018 através do site www.bauru.sp.gov.br
·	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.

SEMANA DO SERVIDOR 2018 - PALESTRA: “MOTIVAÇÃO E PROPÓSITO DE VIDA”.
Ementa: O autoconhecimento contribui para a identificação de um propósito e para a tomada de decisões 
importantes no nível pessoal e profissional.
Com o propósito nasce a motivação.
Serão abordadas reflexões e ferramentas para o autoconhecimento, sobre a nossa existência no mundo e 
como lidar com as “desculpas” e as “culpas”, que nos impedem de ter uma vida plena.
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 26/10/2018 – 08h
Carga horária: 02 horas.
Vagas: 80
Local: NAPEM localizado na Avenida Duque de Caxias 16-55.
Palestrante: Patricia de Cassia P. Ferrarini Bertuzzo
Psicóloga Clínica, Palestrante e Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Pós Graduanda em 
Neuropsicologia Clínica.
Inscrições: Das 09:30h do dia 13/09/2018 às 17h do dia 25/10/2018 através do site www.bauru.sp.gov.br
·	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.

SEMANA DO SERVIDOR 2018 - PALESTRA: “RELACIONAMENTO INTERPESSOAL”
Ementa: Relacionamento interpessoal refere-se à interação entre pessoas emocionais e instáveis, que 
passam por transformações a todo tempo e isso requer certas habilidades. 
No contexto das organizações, o relacionamento interpessoal é de extrema importância, pois um 
relacionamento interpessoal positivo contribui para um bom ambiente dentro da organização.
A palestra abordará sobre autenticidade, empatia, expressão de sentimentos, assertividade e expectativas 
quanto a si e os outros.
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 26/10/2018 – 10h 
Carga horária: 02 horas
Vagas: 80
Local: NAPEM localizado na Avenida Duque de Caxias 16-55.
Palestrante: 
SUSI CLAUDIA ARRABAL CERIGATO
Atua como Psicóloga no IBAP – Instituto Bauruense de Psicodrama.
Já atuou como professora no Programa Gerando Talentos do Instituto do Trabalhador/Franqueado de Bauru 
e também como Psicóloga na Fundação para o desenvolvimento médico hospitalar.
É formada em Psicologia pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”
Campus Bauru. 
Qualificações:
- Curso de Formação em Arteterapia - Instituto Bauruense de Psicodrama.
- Curso de Pós-Graduação lato sensu – Especialização em Administração Hospitalar”
Faculdade de Medicina de Botucatu.
- Curso Básico, Intermediário e Avançado de Psicossomática - Associação Brasileira de Medicina 
Psicossomática, Regional São Paulo.
-Curso Especialização em Psicodrama Terapêutico - Instituto Bauruense de Psicodrama.
- Telecurso de Especialização em Violência Doméstica contra crianças e adolescentes -
Universidade de São Paulo/ Instituto de Psicologia – LACRI - 
-Certificação Internacional de Coaching, Mentoring & Holomentoring Instituto HOLOS de Qualidade
Inscrições: das 10:30h do dia 04/09/2018 às 17h do dia 25/10/2018, através do site www.bauru.sp.gov.br
Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e Matrícula 
– selecione o curso e clique em matricular-se.

SEMANA DO SERVIDOR 2018 - PALESTRA: “ADMINISTRAÇÃO DAS EMOÇÕES.”

Ementa: Vivemos um momento de constantes mudanças no ambiente organizacional, nas rotinas diárias, 
o que causa diferentes tipos de reações nas pessoas, às vezes pode ficar difícil ter que lidar com algumas 
emoções e com grandes mudanças situacionais. Com isso se torna necessário administrar e lidar com 
emoções para ter uma melhor qualidade de vida pessoal e profissional.
Serão abordados os tópicos:
·	 A finalidade das emoções;
·	 O saudável e o Patológico; 
·	 O que é possível fazer por mim?

As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 26/10/2018 – 13hrs

Carga horária: 02 horas.
Vagas: 80
Local: NAPEM localizado na Avenida Duque de Caxias 16-55.
Palestrante: Leandro Bianchini Garcia
Psicólogo graduado pela Universidade do Sagrado Coração e especializando-se em Neuropsicologia 
Clínica pelo CENSUPEG.
Tem experiência de dez anos em Recursos Humanos e três na área da Educação. 
É também graduado em Gestão de Recursos Humanos pela Universidade São Marcos/SP, assim como 
certificado para atuar como Coach pelo Instituto Brasileiro de Coaching.
Único profissional de Bauru/SP habilitado no Protocolo de Treinamento e Desenvolvimento de Habilidades 
Emocionais e Sociais, pelo Instituto Brasileiro de Inteligência Emocional e Social,  no método FRIENDS.
Inscrições: Das 09h do dia 13/09/2018 às 17h do dia 25/10/2018 através do site www.bauru.sp.gov.br
·	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.

SEMANA DO SERVIDOR 2018 - PALESTRA: “MUDANÇAS E OPORTUNIDADES”
Ementa
Objetivos
Refletir sobre os impactos e percepções da mudança em nossa vida.
Identificar as emoções envolvidas nesse processo.
Analisar: como uma mudança pode gerar uma oportunidade.
Entender que Oportunidade não é acaso, mas preparo.
Tópicos
O que é mudar e o que é oportunidade.
Por que entender a Mudança?
As variáveis da mudança.
Fatores que influenciam nossa maneira de enxergar a mudança.
Impactos da mudança.
Fatores de resistência à mudança.
Por que podemos resistir às mudanças.
As emoções que sentimos durante a mudança.
Fases da mudança.
Avaliação do campo de forças.
Qual o limite para sonharmos e buscarmos as oportunidades.
Onde nasce a oportunidade.
Novos modos e ideias.
Matriz de gestão de mudança.
Dicas.
Mensagem Final.
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru.
Data e horário: 26/10/2018 – 15h 
Carga horária: 02 horas
Vagas: 80
Local: NAPEM localizado na Avenida Duque de Caxias 16-55.
Palestrante: Maria Cristina Lopes Rodrigues
Psicóloga pela USC, pós-graduada em Administração de Recursos Humanos- FECAP-SP. Formação em 
psicodrama- ABPS- SP e pós-graduação em gestão do Conhecimento - Universidade Santa Úrsula- RJ. 
Carreira desenvolvida como executiva na área de Recursos Humanos em empresas como Icatu Hartford, 
Sul América, Grupo Cacique (Cia. Cacique de Café Solúvel, Banco Cacique) e Mappin. Implantando 
processos e projetos para gestão de pessoas.
Realiza trabalhos como consultora e coach desde 2005.
Possui certificações internacionais e nacionais.
Consultora Empresarial certificada pela Wilson Learning Corporation como multiplicadora do Programa 
The Counselor Sales Performance. Coaching para gestão de consultores de vendas- abordagem consultiva 
– Wilson Learning Corporation. 
ABRH – Regional Centro Oeste – Diretora de Desenvolvimento e Grupos de Estudos em Bauru.
Inscrições: das 15:30h do dia 11/09/2018 às 17h do dia 25/10/2018, através do site www.bauru.sp.gov.br
·	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.

PALESTRA: OUTUBRO ROSA (CÂNCER DE MAMA E DE COLO DE ÚTERO)
Ementa: 
Palestra com o objetivo de levar as informações sobre os cuidados com a saúde e as prevenções nos 
exames periódicos. 
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru. 
Data e horário: 29/10/2018 – 09h
Carga horária: 02 horas.
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito, localizado na Praça das Cerejeiras, 1-59.
Palestrante: Thiago Gonçalves Carvalho
Curso Técnico em Enfermagem (2003)
Graduação em Enfermagem pela Instituição: UNIP- Universidade Paulista Campus Assis-SP (2011)
Especialização em Saúde Mental e Atenção Psicossocial – INDEP- 2013
Capacitação para conselheiros e lideranças comunitárias - UFSC- 2013
Especialização em Saúde Pública com ênfase em ESF- INDEP- 2012
Programa de Aprimoramento Profissional PAP- Alterações e intervenções associadas ao envelhecimento- 
2012
Inscrições: Das 12h do dia 16/10/2018 às 17h do dia 28/10/2018 através do site www.bauru.sp.gov.br
·	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.

3º FÓRUM DO DEPARTAMENTO DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL –
“ENTENDENDO O CONCEITO DE DOENÇA OCUPACIONAL”

Ementa: O presente Fórum tem como objetivo abordar um assunto delicado e extenso, que se encontra 
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interligado ao mundo do trabalho, ou seja, a doença ocupacional.
Qual o conceito de doença ocupacional? Quais as diferenças entre doença ocupacional e acidente de 
trabalho?  Como diferenciar uma patologia comum da doença ocupacional? Como ocorre a investigação 
para a constatação de tal fato? São alguns dos temas que serão abordados.
Destarte, a presente palestra, tem como meta esclarecer tais questionamentos, e orientar o servidor sobre 
como proceder para desencadear a investigação de caracterização de doença ocupacional, propiciando 
ainda, amplo espaço para o esclarecimento de dúvidas.
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10.
Data e horário: 30/10/2018 – 09h às 11h
Carga horária: 02 horas
Vagas: 400
Local: Teatro Universitário da Faculdade de Odontologia de Bauru. Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 
9-75, Vila Universitária.
Palestrante: 
DRA ERICA TATIANA VIEIRA MUNHOZ
Médica do Trabalho, graduada pela Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro em 2010, pós graduada 
em Medicina do Trabalho pela Universidade de São Paulo em 2013, e com título de Especialista pela  
Associação Nacional de Medicina do Trabalho/ Associação Médica Brasileira em 2016.  Atuando na área 
de saúde do trabalhador desde 2012 e como médica do trabalho na Divisão de Apoio ao Servidor desde 
2015. 
Inscrições: Das 17h do dia 02/10/2018 às 17h do dia 29/10/2018 através do site www.bauru.sp.gov.br

PALESTRA: “COMO A COOPERAÇÃO PODE AJUDAR NO SEU TRABALHO”
Ementa: 
1- Introdução ao Cooperativismo
O que é
Histórico
Atuação
2- Sociedade Cooperativa
Foco nas pessoas
Uma nova forma de trabalho
3- Cooperação e seus ramos de atividade
Mostrar como a cooperação faz parte da atualidade, a partir do dia a dia do mercado de trabalho.
4- A cooperação no trabalho e suas consequências para um bom desempenho profissional.
Como a cooperação pode auxiliar no desenvolvimento do trabalho, do contato com os atores sociais e 
favorecer um bom desempenho profissional e de relacionamento com as pessoas.
Objetivos:
1- Desenvolver uma compreensão a respeito da cooperação, via movimento cooperativista, proporcionando-
lhe, ao mesmo tempo, reflexão de como a cooperação poderá fazer parte da vida profissional e pessoal dos 
participantes;
2 - Fornecer instrumental reflexivo sobre a temática;
3- Propor alternativas para que os envolvidos possam lançar ferramentas do cooperativismo na sua vida 
pessoal e profissional.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru.
Data e horário: 31/10/2018 – 09h
Carga horária: 02 horas.
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito, localizado na Praça das Cerejeiras, 1-59.
Palestrante: Marcello Zanluchi Surano Simon
Doutorando em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP - possui graduação 
em Comunicação Social - Habilitação em Jornalismo pela Universidade do Sagrado Coração (USC) e Mestrado em 
Comunicação, do Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
- Unesp / Bauru. É Assessor de Desenvolvimento do Cooperativismo do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa 
do Brasil. Foi Professor da Faculdade Eduvale de Avaré, ministrando disciplinas para os cursos de Comunicação Social. 
Atuou como Gerente de Operações e professor da Universidade do Sagrado Coração, com experiência na área de gestão 
universitária., especificamente como responsável pela gestão de equipes, respondendo por recursos humanos, compras, 
recrutamento, contratos jurídicos, seleção e retenção de recursos humanos, assessoria à Equipe Diretiva da Universidade. 
Inscrições: Das 10h do dia 05/10/2018 às 17h do dia 30/10/2018 através do site www.bauru.sp.gov.br
·	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e 
Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO 
DIREITO A CERTIFICADO.

Secretaria das 
Administrações Regionais

Luiz Eduardo Penteado Borgo 
Secretário

SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 
Praça das Cerejeiras, 1-59 2º andar, sala 3 

3235-1194 / 3235-1326 

Administração Regional Bela Vista 
Rua Santos Dumont, 14-43 

- F. 3212-7865 

Administração Regional Falcão/Industrial 
Rua Domingos Bertoni, 7-50 

- F. 3218-5013 

Departamento Social 
Avenida Nuno de Assis, 14-60 – piso térreo

Administração Regional Mary Dota 
Av. Cruzeiro do Sul, 27-50 

- F. 3203-1890 

Administração Regional São Geraldo 
Rua Carlos Galiters, quadra 2 

- F. 3237-3460 

Sub-Prefeitura de Tibiriçá 
Rua João Figueira de Mello, quadra 3 

- F. 3279-1145

Emissão da Cédula de Renovação de Registro Cadastral
Comunicamos a emissão da Cédula de Renovação de Registro Cadastral para a Associação de Moradores 
de Bairros abaixo. Esta se encontra regularizada de acordo com a Lei Municipal 5990/2010, estando, 
portanto, autorizada a exercer suas atividades de acordo com seu Estatuto apresentado: 
Processo: 57577/2018 j.73286/2013
Cadastro nº 020
Vigência: 07/08/2019
Associação: Associação de Moradores do Mary Dota - ASSOMARY
Presidente: Rosana Polatto

Secretaria do Bem-Estar Social
José Carlos Augusto Fernandes

Secretário

CONVOCAÇÃO 18/2018
Por este instrumento fica convocado Ieda Maria de Souza, Conselheira Tutelar Suplente do Conselho 
Tutelar II de Bauru, para substituir o Conselheiro Titular, Odair Batista, Matricula 90166 pelo período de 
15 dias, durante suas ferias a partir de 15/10/2018.
Para tanto, a mesma deverá comparecer à sede do Conselho Tutelar, localizado na Av. Alfredo Maia, quadra 
1 s/n, Vila Falcão, para o exercício da referida atividade. 

Bauru, 18 de outubro de 2018.
JOSE CARLOS AUGUSTO FERNANDES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR SOCIAL

Secretaria da Educação
Isabel Cristina Miziara

Secretária

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretora da EMEII “Maria da Conceição Coimbra Gelonese”, convoca os Associados da APM a 
comparecerem à Assembleia Geral para eleição dos membros da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo 
e Conselho Fiscal, no dia 12 de novembro de 2018, ás 15 hs em sua sede, sito a Rua Márcia Andaló 
Mendes de Carvalho, 1-71, Jardim Rosa Branca, nesta cidade de Bauru. Não havendo o comparecimento 
de mais da metade dos associados, convocaremos em segunda chamada às 15h30m no mesmo local e data.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A diretora da EMEI “Nidoval Reis”  convoca os associados da APM a comparecerem à Assembleia  Geral 
para a eleição e posse dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. 
A primeira chamada será no dia 07 de novembro  de 2018, quarta-feira, às 07h30m, em sua sede, sito à 
Rua Luiz Bortolieiro Neto, número 1-49, Mutirão Edmundo Coube,  nesta cidade de Bauru. Não havendo 
o comparecimento de mais da metade dos associados, convocamos em segunda chamada às 08h, no 
mesmo local e data.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A diretora da EMEII Lilian Aparecida Passoni Haddad convoca os associados da APM a comparecerem 
à Assembleia Geral para eleição dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho 
Fiscal. A primeira chamada será no dia 31 de outubro de 2018, quarta-feira, às 16 horas, na Rua Dezenove 
3-40, núcleo Leão XIII, CEP: 17057-643. Não havendo o comparecimento de mais da metade dos 
associados, convocamos em segunda chamada às 16 horas e 30 minutos, no mesmo local e data.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A diretora da EMEI “Francisco Gabriele Neto” convoca os associados da APM a comparecerem à 
Assembleia Geral para eleição dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho 
Fiscal. A primeira chamada será dia 06 (seis) de Novembro de 2018 (terça-feira), às 09h30, em sua sede, 
sito à Rua Cuba nº 7-80, Vila Independência, nesta cidade de Bauru. Não havendo o comparecimento de 
mais da metade dos associados, convocamos, em segunda chamada, às 10h30 no mesmo local e data. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A diretora da EMEII PINÓQUIO , convoca os associados da APM, a comparecerem a Assembleia Geral 
para  eleição e posse dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, no 
dia 05 de  novembro de 20018 , segunda- feira , as 16h00 em sua sede, sito à Rua Hermínio Pinto 6-31 , 
Higienópolis , não havendo o comparecimento de mais da metade dos associados, convocamos em segunda 
chamada, às 16h30min, no mesmo local e data.  

ATOS DECISÓRIOS 2018
A Secretária Municipal de Educação com base na lei nº5. 795 de 22 de outubro de 2019, art.7º, expedem os 
Atos Decisórios, em nome dos interessados abaixo:
Rosana Teixeira, RG 13.951.797-2, Especialista em Educação Adjunto – Professor Substituto de Educação 
Básica Fundamental, da EMEF “Santa Maria”, da Prefeitura Municipal de Bauru, e PEB I na EMEF Profª 
Jacyra Motta Mendes, na cidade de Piratininga, Ato decisório nº 322/2018. Acumulação legal.

EXTRATOS
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 8.904/18 – PROCESSO N° 14.738/17–
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: KHALIL OBEID & CIA LTDA 
– OBJETO: As partes resolvem rescindir o Contrato Administrativo nº 8.904/18, nos termos das 
justificativas técnicas exaradas às fls. 297/299, e a concordância da empresa contratada às fl. 298 do 
Processo Administrativo nº 14.738/17. - ASSINATURA: 14/09/18.

Secretaria de 
Economia e Finanças

Everson Demarchi
Secretário

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DIRETORA: CINTIA ESTEVES TOGNON

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
Os pagamentos publicados na data de hoje serão creditados na conta em até 5 dias úteis.

PROC FORNECEDOR DOCUMENTO   VALOR  
Errata: PUBLICAÇÃO Nº3033 DO DIA18/10/2018   

 Onde se lê:   
98927/2018 FERNANDA SILVA DE FREITAS OUTUBRO  R$             616,80 

 Leia -se   
65627/2018 JOSE VICENTE CUCURULLI OUTUBRO  R$             616,80 

PROC FORNECEDOR DOCUMENTO   VALOR  

57481/2018 ACACIA PROMOÇOES E PRODUÇÕES ART. 
LTDA 289  R$        17.500,00 

65387/2017 BANDOLIN FORNCECIMENTO DE REF. LTDA 4733  R$        78.978,08 
42855/2017 BH FOODS COM. E IND. LTDA 34178  R$        14.300,00 
40598/2017 CIAPETRO DIST. DE COMBUSTÍVEIS LTDA 42760  R$        33.380,00 
58729/2018 CLAUDIO ZAITUM GOMES AGOSTO  R$             848,10 
62992/2018 CLAUDIO ZAITUM GOMES SETEMBRO  R$             925,20 
26615/2016 ECCO NATURA CONSTRUÇÕES LTDA 2240  R$        85.218,48 
26616/2016 ECCO NATURA CONSTRUÇÕES LTDA 2239  R$        16.389,82 
61051/2018 ELAINE MARIA MIN. SCARPIM SETEMBRO  R$             771,00 
62281/2018 ELAINE MARIA MIN. SCARPIM SETEMBRO  R$             616,80 
60053/2017 EMDURB 4680  R$        28.115,00 
58503/2017 EMDURB 4670  R$        16.626,00 
59264/2017 EMDURB 4669  R$        29.675,80 
40787/2014 EMDURB 4677  R$        31.108,56 
40787/2014 EMDURB 4678  R$      220.129,93 
60053/2017 EMDURB 4679  R$        41.740,54 
59264/2017 EMDURB 4681  R$      137.715,54 
58503/2017 EMDURB 4690  R$        40.631,64 
59264/2017 EMDURB 4682  R$        56.292,10 
53493/2017 EMDURB 4676  R$        43.486,00 
50457/2017 EMDURB 4672  R$        74.980,00 
67926/2017 EMDURB 4684  R$        13.120,00 
67284/2017 EMDURB 4541  R$        15.619,22 
67284/2017 EMDURB 4615  R$        21.812,24 
67284/2017 EMDURB 4545  R$          1.723,29 
64224/2017 EMDURB 4683  R$        19.058,46 
64224/2017 EMDURB 4692  R$        22.573,40 
64224/2017 EMDURB 4614  R$          5.790,88 
64224/2017 EMDURB 4688  R$          8.855,66 
2887/2018 IND. DE ALIMENTO 5 ESTRELAS EIRELI 4717  R$          4.870,32 
65627/2018 JOSE VICENTE CUCURULLI OUTUBRO  R$             616,80 

15193/2017 MAX VERDE TRANSP. E CONSTRUÇÃO 
EIRELI 492  R$        29.302,75 

66339/2017 PAULO HENRIQUE MARTINS 62  R$          3.200,00 

64798/2014 PAULO KAZUO SHODA IMÓVEIS AGOSTO  R$          9.812,74 
64798/2014 PAULO KAZUO SHODA IMÓVEIS SETEMBRO  R$        21.027,30 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 13600  R$          1.503,53 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 13601  R$             762,12 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 13602  R$             733,35 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 13611  R$          1.365,29 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 13614  R$             709,95 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 13615  R$             765,53 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 13616  R$             737,74 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 13617  R$             667,52 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 13618  R$             648,51 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 13619  R$             695,81 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 13620  R$             651,43 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 13623  R$          1.323,83 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 13626  R$          1.382,82 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 13635  R$             659,72 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 13636  R$             696,78 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 13638  R$             685,57 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 13640  R$             682,15 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 13644  R$             705,56 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 13645  R$             735,30 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 13647  R$             744,08 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 13652  R$             750,42 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 13653  R$             713,36 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 13654  R$             732,38 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 13655  R$             717,26 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 13657  R$          1.167,16 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 13658  R$             705,56 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 13659  R$             647,05 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 13660  R$             616,81 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 13662  R$             675,81 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103352  R$          1.527,13 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103354  R$          1.464,49 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103355  R$          1.238,96 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103371  R$          1.421,35 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103372  R$          1.231,19 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103373  R$          1.148,37 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103380  R$          1.480,40 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103381  R$          1.278,49 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103383  R$          1.207,79 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103387  R$          1.218,24 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103394  R$          1.277,51 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103395  R$          1.649,28 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103396  R$          1.221,62 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103398  R$          1.377,27 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103400  R$          1.274,10 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103401  R$          1.292,46 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103403  R$          1.272,70 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103417  R$             691,90 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103418  R$             694,34 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103420  R$          1.241,37 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103423  R$             651,05 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103424  R$          1.511,15 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103426  R$             141,09 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103427  R$             628,40 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103431  R$          1.209,09 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103432  R$          1.382,35 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103347  R$             628,03 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103442  R$             638,04 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103446  R$          1.400,86 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103448  R$             651,53 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103542  R$             670,32 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103450  R$          1.370,45 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103454  R$             679,71 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103461  R$          1.193,16 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103469  R$          1.360,89 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103470  R$          1.413,89 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103474  R$          1.294,87 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103476  R$          1.435,90 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103483  R$          1.532,04 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103485  R$          1.337,00 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103487  R$          1.333,86 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103497  R$          1.331,97 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103498  R$          1.446,18 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103500  R$          1.411,17 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103509  R$          1.468,89 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103516  R$          1.378,18 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103520  R$          1.439,51 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103522  R$          1.460,13 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103527  R$             632,73 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103529  R$          1.629,18 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103538  R$          1.668,87 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103547  R$          1.287,64 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103555  R$          1.424,50 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103556  R$          1.249,23 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103558  R$          1.212,46 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103564  R$          1.249,08 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103567  R$          1.248,60 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103568  R$             653,38 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103569  R$             599,75 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103570  R$             665,09 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103571  R$          1.484,35 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103572  R$             675,33 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103573  R$             684,78 
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10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103575  R$          1.209,57 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103576  R$          1.409,08 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103578  R$          1.358,08 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103580  R$          1.317,98 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 103585  R$          1.413,74 
10087/2018 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA 13595  R$          1.231,25 
16107/2018 RENATO GOMES MORENO ME 7041  R$          5.415,48 
16107/2018 RENATO GOMES MORENO ME 7056  R$          4.815,72 
16107/2018 RENATO GOMES MORENO ME 7080  R$          2.116,80 
16107/2018 RENATO GOMES MORENO ME 7081  R$          3.139,92 

68469/2017 ROGER DO BRASIL IND. DE COSMET. E 
PROD. DE HIG.PESSOAL 24782  R$        28.209,65 

68469/2017 ROGER DO BRASIL IND. DE COSMET. E 
PROD. DE HIG.PESSOAL 24933  R$        48.876,40 

46181/2014 TRANSURB - ASSOC. EMP. TRANSP. COL. 
URB. PASSAG. 100438  R$        57.000,00 

46181/2014 TRANSURB - ASSOC. EMP. TRANSP. COL. 
URB. PASSAG. 100437  R$        57.000,00 

45352/2012 WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA 1000  R$        32.303,00 

EVERSON DEMARCHI
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

Secretaria do Meio Ambiente
Sidnei Rodrigues

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.

As referidas Leis podem ser consultadas nos links a seguir:
Lei nº 4368/99: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei4368.pdf
Lei nº 4714/01: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei4714.pdf
Decreto nº 8806/00: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/decretos/dec8806.
pdf

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).

DZB - DEPARTAMENTO ZOOBOTÂNICO

COMUNICADO
A Prefeitura Municipal de Bauru, através da Secretaria do Meio Ambiente, vem por meio deste comunicar 
e solicitar ao munícipe abaixo relacionado o comparecimento a esta Secretaria, sito a Avenida Alfredo 
Maia, nº 1-10 – Vila Falcão, no horário compreendido das 08h00min às 11h00mim e das 14h00min 
às 17h00min, no prazo de 10 (dez) dias a partir da publicação deste, para tratar do assunto descrito.

ASSUNTO: AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL
NOME ENDEREÇO PROCESSO

NELSON MASSAYUQUI ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: Rua Padre 
João, nº 6-54 – Vila Santa Izabel 55197/2018

ERRATA DA PUBLICAÇÃO DO DIA 16/10/2018

ONDE SE LÊ:

PROCESSO(S) INDEFERIDO(S): 

PROCESSO: 50075/2018
INTERESSADA: Denise Cristina do Nascimento Ferraz
ENDEREÇO: Rua Olavo Bilac, nº 4-70, São João da Boa Vista
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 árvore da espécie Chapéu-de-sol localizada à esquerda do imóvel
AÇÃO RECOMENDADA:
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel.

LEIA-SE:

PROCESSO(S) INDEFERIDO(S): 

PROCESSO: 50075/2018
INTERESSADA: Denise Cristina do Nascimento Ferraz
ENDEREÇO: Rua Olavo Bilac, nº 4-70, São João da Boa Vista
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 árvore da espécie Chapéu-de-sol localizada à esquerda do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Poda de Limpeza, executada pela Secretaria.
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel.

PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:

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

PROCESSO: 64535/2018
INTERESSADO: Francisco Viller Pfeifer
ENDEREÇO: Rua Azarias Leite, nº 13-61, Vila Mesquita
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Flamboyant, localizada ao centro do imóvel 
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 67350/2018
INTERESSADO: Luiz de Jesuz Pereira
ENDEREÇO: Rua Aviador Gomes Ribeiro, nº 6-71, Vila Santa Izabel
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Falso-chorão, localizada ao centro do imóvel 
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte
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PROCESSO(S) INDEFERIDO(S): 

PROCESSO: 67610/2018
INTERESSADO: José Luís Calvet de Paiva Carvalho
ENDEREÇO: Rua Ibraim Nobre, nº 4-16, Jardim Planalto
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 árvore da espécie Sibipiruna, localizada ao centro do imóvel
AÇÃO RECOMENDADA:
     - Poda de Limpeza, executada pela Secretaria.

DARA – DEPARTAMENTO DE AÇÕES E RECURSOS AMBIENTAIS

AUTO DE INFRAÇÃO 137/18 – PROCESSO 44696/2018
Aos dezoito de junho de dois mil e dezoito, na Rua Miguel Debia, Pousada da Esperança, foi constatado que 
Gabriela Ferreira Marmontel infringiu o disposto na Lei Federal 9605/1998, art. 54, §2, Inciso V – “Causar 
poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou 
que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora”.
Portanto lavramos o presente Auto de Infração, impondo-lhe a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Observação: O prazo para apresentação do recurso no Poupatempo é de 20 (vinte) dias. Após este prazo o 
processo será encaminhado à Dívida Ativa.

AUTO DE INFRAÇÃO 143/18 – PROCESSO 56312/2018
Aos dezessete de agosto de dois mil e dezoito, na Rua Coronel Alves Seabra, Vila Bom Jesus, foi constatado 
que Aparecido Inácio infringiu o disposto na Lei Federal 9605/1998, art. 54, §2, Inciso V – “Causar 
poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou 
que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora”.
Portanto lavramos o presente Auto de Infração, impondo-lhe a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Observação: O prazo para apresentação do recurso no Poupatempo é de 20 (vinte) dias. Após este prazo o 
processo será encaminhado à Dívida Ativa.

Secretaria de Obras
Ricardo Zanini Olivatto

Secretário
PORTARIA S.O Nº 019/2018

Engº Ricardo Zanini Olivatto, Secretário Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Bauru, Estado de 
São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE
Com base no decreto nº 10.088 de 20 de Setembro de 2.005, AUTORIZAR o servidor abaixo relacionado 
a dirigir as Viaturas Oficiais no atendimento dos serviços da Secretaria Municipal de Obras, por um período 
de 06 (seis) meses com todas as responsabilidades cabíveis, quando da insuficiência, aferida no momento 
da utilização, dos servidores ocupantes de cargo de motoristas.
Nome Matricula CNH Categoria
Luiz Carlos da Silva IV 25.755 02145679037 AD

REGISTRE-SE E CUMPRE-SE
Bauru, SP, 16 de Outubro de 2018.

ENGº RICARDO ZANINI OLIVATTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

RESOLUÇÃO Nº 01/2018
Considerando o caráter de atuação da Secretaria Municipal de Obras, com serviços de fiscalização e 
execuções operacionais externos, bem como o atendimento emergencial, e em atenção à Portaria GP nº 
93/2018, informamos o horário de expediente dos Departamentos e Divisões que a compõem sendo: Das 
07h as 17h, com intervalo mínimo de uma hora de almoço.
A exceção fica para a Seção de Pré Moldados, cujo horário de expediente é das 07h as 16h, com intervalo 
de uma hora de almoço.

RICARDO ZANINI OLIVATTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

Secretaria de Planejamento
Letícia Rocco Kirchner

Secretária
E D I T A L

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO – COMÉRCIO

COMUNICADO – OFÍCIO Nº 752/18
Conforme solicitação feita no processo 31048/2018, informamos ao senhor Rodolfo Beloni, residente à 
Rua Alaska, nº 8-36, Vila Independência, que a atividade em questão à Rua Rosevaldo de Abreu Ribeiro, 
nº 6-58, Jardim Ouro Verde, Bauru/SP, foi vistoriado pela Fiscalização e a guarita foi retirada do local. Isto 
posto, acompanharemos o respectivo local, sendo que as demais providências e penalidades serão adotadas 
dentro das legislações municipais vigentes. 
Sem mais para o momento.

COMUNICADO – OFÍCIO Nº 771/18
Conforme solicitação feita no processo 58167/2018, comunicamos o senhor João Roberto da Silva, residente 
à Avenida Eng. Paulo Frontin, nº 11-10, Parque Santa Edwirges, o INDEFERIMENTO do recurso, onde 

foi solicitado cancelamento do Ofício Exp./Comércio nº 554/2018, visto que em pesquisa ao VRE, até a 
presente data, a empresa permanece com AVCB cassado.
Sem mais para o momento.

COMUNICADO – OFÍCIO Nº 769/18
Conforme solicitação feita no processo 35864/2018, informamos ao senhor Mario Sérgio de Farias, 
residente à Rua Felipe Olive, nº 3-50, Jardim Vânia Maria, que o local em questão à Praça Naja dos Santos, 
Jardim Vânia Maria, Bauru/SP, foi vistoriado pela Atividade Delegada. Isto posto, acompanharemos o 
respectivo local, sendo que as demais providências e penalidades serão adotadas dentro das legislações 
municipais vigentes. 
Sem mais para o momento.

COMUNICADO – OFÍCIO Nº 697/18
Conforme processo 48095/2018, notificamos Vip Night Clube Danceteria Bauru LTDA, sito à Rua Araújo 
Leite, nº 20-15, Centro, para que no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento deste, apresente o 
Certificado de Licenciamento Integrado mediante cadastro em VRE, notificação nº 26335/2018, sob pena 
de INTERDIÇÃO e demais sanções administrativas cabíveis.
Sem mais para o momento.

COMUNICADO
Comunicamos o requerente (anônimo), que, conforme processo nº 33145/2017, o estabelecimento em 
questão sito à Rua São Sebastião, quadra 25, Vila Industrial, Bauru/SP, foi vistoriado em diversas ocasiões 
pela Atividade Delegada e encontrava-se fechado. Isto posto, acompanharemos o respectivo local, sendo 
que as demais providências e penalidades serão adotadas dentro das legislações municipais vigentes. 
Sem mais para o momento.

COMUNICADO – OFÍCIO Nº 835/18
Conforme processo 40924/2018, notificamos Priscila E Fernando Soluções Em Informática LTDA, sito à 
Rua Araújo Leite, nº 31-9, Jardim Nasralla, para que no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento 
deste, apresente o Certificado de Licenciamento Integrado mediante cadastro em VRE, notificação nº 
26966/2018, sob pena de INTERDIÇÃO e demais sanções administrativas cabíveis.
Sem mais para o momento.

COMUNICADO
Comunicamos o requerente (anônimo), que, conforme processo nº 66633/2018, o estabelecimento em 
questão sito à Avenida Waldemar G. Ferreira, nº 2-10, Vila Industrial, Bauru/SP, está licenciado. Isto posto, 
acompanharemos o respectivo local, sendo que as demais providências e penalidades serão adotadas dentro 
das legislações municipais vigentes. Sem mais para o momento.

COMUNICADO – OFÍCIO Nº 612/18
Conforme solicitação feita no processo 48871/2018, informamos ao senhor Keslley Willian dos Santos 
Ferrari, residente à Rua Professor José Torres de Brito, nº 1-30, Vila Lemos, que a atividade em questão à 
Rua Alto Juruá, nº 16-05, Vila Lemos, Bauru/SP, foi vistoriado pela Fiscalização e o responsável notificado. 
Isto posto, acompanharemos o respectivo local, sendo que as demais providências e penalidades serão 
adotadas dentro das legislações municipais vigentes. 
Sem mais para o momento.

COMUNICADO
Comunicamos o requerente (anônimo), que, conforme E-doc nº 47706/2018, o local em questão sito à 
Rua Ângelo Colacino, nº 2-65, Vila Seabra, Bauru/SP, foi vistoriado em diversas ocasiões pela Atividade 
Delegada e encontrava-se fechado. Isto posto, acompanharemos o respectivo local, sendo que as demais 
providências e penalidades serão adotadas dentro das legislações municipais vigentes. 
Sem mais para o momento.

Secretaria de Saúde
José Eduardo Fogolin Passos

Secretário
A Vigilância sanitária do Município de Bauru deferiu os seguintes processos de Licenças de Funcionamento, 
Cadastros CEVS.

Publicado de 21.09 a 30.09.2018
.Nº CEVS: 350600301-861-000064-1-6 DATA DE VALIDADE: 26/09/2019 
Nº PROTOCOLO: 48234/2018 Data do Protocolo: 04/07/2018 
RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
NOME FANTASIA: UPA GEISEL/REDENTOR 
CNPJ / CPF: 46.137.410/0001-80 
LOGRADOURO: RUA ANTONIO MANOEL DA COSTA , 8-170  BAIRRO: JARDIM OLIMPICO 
 ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/02 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-
SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS 

Nº CEVS: 350600301-864-001945-1-4 DATA DE VALIDADE: 26/09/2019
Nº PROTOCOLO: 48234/2018 Data do Protocolo: 04/07/2018
RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
NOME FANTASIA: UPA GEISEL/REDENTOR 
CNPJ / CPF: 46.137.410/0001-80
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO MANOEL DA COSTA, 8-170 BAIRRO: JARDIM OLIMPICO 
 TIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8610-1/02 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-
SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS OBJETO 
LICENCIADO: EQUIPAMENTO Tipo: RAIOS X MÉDICO DE 100 MA A 500 MA, 600281141, 
SIEMENS/MULTIX B POLYMAT PLUS S, 125 KVP/300 MA 
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Nº CEVS: 350600301-863-000825-1-1 DATA DE VALIDADE: 26/09/2019
 Nº PROTOCOLO: 39319/2018 Data do Protocolo: 23/05/2018 
RAZÃO SOCIAL: K. GIAFFERIS OFTALMOLOGIA - ME 
NOME FANTASIA: K. GIAFFERIS OFTALMOLOGIA - ME 
CNPJ: 08.728.276/0001-00 
LOGRADOURO: RUA FLORIANO PEIXOTO NÚMERO: 18-14 BAIRRO: JARDIM ESTORIL 
 ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/02 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM 
RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES 

Nº CEVS: 350600301-864-000044-1-3 DATA DE VALIDADE: 26/09/2019 
Nº PROTOCOLO: 60642/2018 Data do Protocolo: 05/09/2018 
RAZÃO SOCIAL: HEMOVIDA - HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE BAURU LTDA 
CNPJ : 02.931.583/0002-80 
LOGRADOURO: RUA DOUTOR ARNALDO PRADO CURVELLO ,10-110 BAIRRO: PARQUE 
SANTA TEREZINHA
 ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8640-2/12 SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA OBJETO 
LICENCIADO: ESTABELECIMENTO DETALHE: 001 AGÊNCIA TRANSFUSIONAL 

Nº CEVS: 350600301-863-000933-1-9 DATA DE VALIDADE: 27/09/2019 
Nº PROTOCOLO: 40893/2017 Data do Protocolo: 14/07/2017 
RAZÃO SOCIAL: CLÍNICA SAÚDE LTDA 
CNPJ : 04.887.914/0001-77 
LOGRADOURO: RUA CUSSY JUNIOR, 11-62 -BAIRRO: CENTRO 
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/02 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM 
RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES 

Nº CEVS: 350600301-325-000008-1-7 DATA DE VALIDADE: 27/09/2019 
 Nº PROTOCOLO: 54732/2018 Data do Protocolo: 08/08/2018 
RAZÃO SOCIAL: ANDERSON LUIZ PARILHA GARCIA JUNIOR 
CPF: 27259635835 
LOGRADOURO: RUA RODRIGO ROMEIRO , 10-42  BAIRRO: VILA SANTO ANTÔNIO 
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 3250-7/06 SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA 

Nº CEVS: 350600301-863-000205-1-6 DATA DE VALIDADE: 28/09/2019 
Nº PROTOCOLO: 44819/2018 Data do Protocolo: 19/06/2018 
RAZÃO SOCIAL: MARISTELA PASTORE OLIVEIRA 
CNPJ / CPF: 12158773820 
LOGRADOURO: ALAMEDA DOUTOR OCTAVIO PINHEIRO BRISOLLA NÚMERO: 12-10 
BAIRRO: VILA NOVA CIDADE UNIVERSITARIA ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/03 
ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA OBJETO LICENCIADO: 
ESTABELECIMENTO  

Nº CEVS: 350600301-863-001308-1-8 DATA DE VALIDADE: 28/09/2019 
Nº PROTOCOLO: 39876/2018 Data do Protocolo: 25/05/2018 
RAZÃO SOCIAL: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA PROMOÇAO SOCIAL 
CNPJ / CPF: 45.030.400/0001-88 
LOGRADOURO: RUA INCONFIDENCIA ,2-28  BAIRRO: CENTRO 
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA OBJETO 
LICENCIADO: ESTABELECIMENTO DETALHE: 

Nº CEVS: 350600301-851-001649-1-7 DATA DE VALIDADE: 28/09/2019 
Nº PROTOCOLO: 51437/2018 Data do Protocolo: 20/07/2018 
RAZÃO SOCIAL: CRECHE BERÇÁRIO DECRIS S/S LTDA ME 
NOME FANTASIA: ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCER 
CNPJ : 01.706.294/0001-34 
LOGRADOURO: RUA VIRGÍLIO MALTA, 7-34  BAIRRO: CENTRO 
 ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8511-2/00 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OBJETO 
LICENCIADO: ESTABELECIMENTO 

Nº CEVS: 350600301-872-000015-1-1 DATA DE VALIDADE: 28/09/2019
Nº PROTOCOLO: 22471/2018 Data do Protocolo: 23/03/2018 
RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
NOME FANTASIA: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ALCOOL E DROGAS 
CNPJ : 46.137.410/0001-80 
LOGRADOURO: RUA DOUTOR LISBOA JÚNIOR , 2-66 BAIRRO: CENTRO 
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: 8720-4/01 ATIVIDADES DE CENTROS DEASSISTÊNCIA 
PSICOSSOCIAL OBJETO LICENCIADO: ESTABELECIMENTO DETALHE: 137 CENTRO DE 
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I/II/III 

Responsável(is) assume(m) cumprir a legislação a vigente e observar as boas práticas referentes às 
atividades e ou serviços prestados, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais 
exigências, ficando, inclusive, sujeito(s) ao cancelamento deste documento.

PORTARIA SMS Nº 253/2018
O Secretário Municipal de Saúde, Dr. José Eduardo Fogolin Passos, no uso das suas atribuições legais, em 
especial aquelas que lhe são conferidas pela Lei 5804 de 10/11/2009, considerando:
1- A lei 5950 de 02/08/2010 em seu artigo 60 incluiu na redação do § 3, do artigo 31 da Lei 
3.373 de 29 de julho de 1.991, que trata do pagamento do adicional de sobre aviso, os setores que prestam 
atendimentos ininterruptos da Secretaria Municipal de Saúde,
2- E que os servidores deverão ser designados através de portaria do Secretário Municipal de 
Saúde,
Resolve:
Designar o servidor abaixo relacionado para atuar em plantão de sobre aviso.
Mat   Nome
30010   Daniela Cristina Coelho

3- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 09 de outubro de 2018

Dr. José Eduardo Fogolin Passos
Secretário Municipal de Saúde 

PORTARIA SMS Nº 254/2018
O Secretário Municipal de Saúde, Dr. José Eduardo Fogolin Passos, 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.

Matrícula Nome     Cargo
34137 Sheila Aparecida da Silva Lopes  TS/Técnico de Enfermagem
34160 Renan Luis Montini Nunes  ESM/Médico
34180 Ivone de Almeida Garcia   TS/Técnico de Enfermagem
2- Os servidores acima relacionados estão ciente 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 contínuas e ininterruptas de 
trabalho, convocação do Secretário ou Diretor de Departamento da Área. 

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

Bauru, 09 de outubro de 2018
Dr. José Eduardo Fogolin Passos
Secretário Municipal de Saúde 

PORTARIA SMS Nº. 255/2018
José Eduardo Fogolin Passos, Secretário Municipal de Saúde de Bauru, no uso de suas atribuições legais 
e atendendo o normatizado na Lei Municipal nº. 3899 de 23/06/1995 e alterações introduzidas pela Lei 
Municipal Nº. 5.976 de 05 de outubro de 2010. 
RESOLVE :

Alterar a Portaria SMS n° 150/2018, que nomeou os membros da Comissão Permanente de 
Licitação da Secretaria Municipal de Saúde. A composição dos novos membros terá vigência no período 
de 01/10/2018 a 01/10/2019. 
Membros Titulares
- Franciele Edilaine Eloy da Silva – Assessora de Secretaria – RG. 29.233.577-5 (Presidente)
- Ana Maria Ferreira Carvalho, Agente de Administração – RG. 16.433.588-2 (Vice-presidente)
- Kamila Concuruto Pinholi, Compradora – RG. 33.595.187-9 (Secretária)
- Evelyn Prado Rineri, Compradora – RG. 42.119.408-X
- Walter Picolo Junior  –  Assessor de Gabinete – RG 17.394.907-1
Membros Suplentes
- Marcela da Silva Santos Camargo, Enfermeira – RG. 45.757.119-6
- Ronaldo Pereira, Farmacêutico – RG. 25.697.447-0
- Pérola Mota Zanotto, Arquiteta – RG. 16.436.230
- Paulo Lúcio de Oliveira, Membro – RG. 18.371.738-7
- Luciana Garcia Campos, Engenheira Civil – RG.45.945.709-3

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
Bauru, 01 de outubro de 2018. 

JOSÉ EDUARDO FOGOLIN PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – SEÇÃO DE CONTROLE DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS

PUBLICAÇÃO DE: 17/10/2018 a 1910/20182018

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
ADVERTÊNCIA:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
42169/2018 RENAN A. MACEDO-ME 001309/F-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO DIAS Nº./SÉRIE
53992/2018 DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE EIRELI 30 2636/E-1
40908/2018 LINDALVA RAIMUNDO DA SILVA 37497256831 60 2635/E-1

RECURSO DEFERIDO PARCIALMENTE DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
MULTA:
PROCESSO INTERESSADO DIAS Nº./SÉRIE
49075/2018 DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA 07 2633/E-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
12375/2018 SUPERMERCADO VIEIRA DIAS DA SILVA DE BAURU LTDA 001408/F-1

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
42171/2018 PERALTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
59925/2014 VALDENIR SANVEZZO ME
57407/2014 VALDENIR SANVEZZO ME
59926/2014 VALDENIR SANVEZZO ME



20 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU SÁBADO, 20 DE OUTUBRO DE 2.018

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – SEÇÃO DE PRODUTOS

PUBLICAÇÃO DE: 17/10/2018 a 19/10/2018

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
57007/2016 MOVIMENTE SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA  - ME
54562/2015 CERASMEL RELUMAY BENEFICIAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CERAS LTDA -  ME
143/2017 FRANCO & FRANCO DETETIZACAO LTDA - ME

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
68435/2018 RONDOLOG TRANSPORTES LTDA 002592/F-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
64609/2018 GSX ASSESSORIA E GESTAO DE SERVICOS DE SAUDE - EIRELI 002586/F-1
64354/2018 DROGARIA VILA SOUTO LTDA - ME 002587/F-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
58433/2018 RRT OTICA EIRELI - ME 21516/E-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
56627/2018 LUCILHA & CIA LTDA - ME 000537/F-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 
REFERENTE AO PROTOCOLO E-DOC Nº 54269/18
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE

2991/2018 ACUSTICA ORLANDI – INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS 
AUDIOLOGICOS LTDA – EPP

001587/F-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
23511/2018 AMBIENTAL PRODUTOS DE HIGIENIZACAO LTDA 1220/E-1

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 33148/2016

INTERESSADO LINDE GASES LTDA
REQUERENTE SILVANA MARIA MARIANO VICENTE

CPF 103.074.888-88
CRQ/SP 04326282

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 65463/2018

INTERESSADO OPTICA OLHARES PRIME LTDA  - ME
REQUERENTE GISLAINE HELENA DIONETE GRIGOLETI

CPF 118.122.998-77

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 33148/2016

INTERESSADO LINDE GASES LTDA
REQUERENTE ELIZIARIO VLADEMIR DA SILVA

CPF 162.049.708-52
CRQ/SP 04479176

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 12360/2004

INTERESSADO JOSE CLAUDIO MOZARDO - EPP
REQUERENTE LUIZ GUSTAVO LUCINDO DA SILVA

CPF 279.316.528-00
CRF/SP 40843

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 38996/2012

INTERESSADO FARMACIA E DROGARIA NISSEI S.A.
REQUERENTE ANA CLAUDIA APOLINARIO ROBERTO

CPF 287.087.808-70
CRF/SP 61950

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 17243/2011

INTERESSADO JAMEF TRANSPORTES LIMITADA

REQUERENTE ERICA GUARDIANO MAGRINI
CPF 291.071.348-27

CRF/SP 25217

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 45985/2018

INTERESSADO SERODIO E XAVIER DROGARIA LTDA - ME
REQUERENTE ALICE MARIA DA SILVA

CPF 343.704.148-73
CRF/SP 53272

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – SEÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E DE INTERESSE 
A SAÚDE

PUBLICAÇÃO DE: 18/10/2018 a 19/10/20182018

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
24368/2016 DEISE APARECIDA DOS SANTOS GODOY
62042/2017 LUCIENI CRISTINA BARBARINI FERRAZ
48234/2018 PMB- UPA GEISEL
48260/2018 PMB- UPA BELA VISTA
22472/2016 VICTOR AZEVEDO DE OLIVEIRA
55484/2018 MARIA REGINA DOS SANTOS UEDA
16421/2017 ELIANE ALVES MOTTA CABELO DOS SANTOS
38706/2016 PAULO ROBERTO CAPELLETTI
55483/2018 LEONARDO UEDA
66908/2017 SANDRA MARIA FURQUIM CARNEIRO
55645/2017 SUZANA SATIE MIYAZAKI
41889/2018 WILIAN BERNARDES RAVELLI
51262/2016 LEANDRO PATTARO ZANON
21852/2018 PMB-CAPS INFANTIL
55149/2018 F.T.O DE SOUZA ME
38958/2018 CENTRO DE EXCELENCIA EM OFTALMOLOGIA LTDA
60809/2016 CARLOS GUILHERME BRANCO FONSECA
55505/2016 PAULA FERNANDA DA MATA FONSECA
68394/2017 CENTRO OCULAR CARAZZATTO LTDA
55378/2016 JOSE EDUARDO BERGAMI ANTUNES
61345/2017 ALESSANDRA MORO
64958/2017 RMJ CONSULTARIA HOSPITALAR LTDA ME
27871/2016 VERGILIO ANTONIO RENSI COLTURATO
62132/2017 L.M.S MORALES ESTETICA ME
22834/2006 BERNARDI E GALICO ODONTOLOGIA LTDA
31000/2018 IEO- INSTITUTO DE ENSINO ODONTOLOGICO LTDA ME
25616/2017 MARA SILVA LEONCIO DOS SANTOS
21185/2008 MARA SILVA LEONCIO DOS SANTOS
33212/2017 DIRCEU NASCIMENTO JUNIOR
44890/2018 CLICIR-CLINICA E CIRURGIA DE DOENÇAS DIGESTIVAS LTDA
44896/2018 UNIDADE DE GASTROENTEROLOGIA DE BAURU LTDA
44648/2009 INTERDIÇÃO DE CAMARA DE BRONZEAMENTO
61984/2018 CASA DE REPOUSO REVIVER EM PAZ LTDA
67323/2017 CASA DE REPOUSO REVIVER EM PAZ LTDA ME
50858/2018 CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE
63642/2016 IBRM INS. BAURUENSE DE RESSONANCIA MAGNETICA S/C LTDA
74763/2015 CLAUDIO NOBURO SHIMA
13989/2006 IEO- INSTITUTO DE ENSINO ODONTOLÓGICO LTDA
12672/2009 JULIANA MARQUES ATTUY

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
16196/2018 MARIA DE JESUS DE SOUZA ME 5773/E-1
16185/2018 MARIA DE JESUS DE SOUZA ME 5774/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
52399/2018 LORIANI QUINTILIANO DE ALMEIDA 2122/E-1
52393/2018 LORIANI QUINTILIANO DE ALMEIDA 1901/E-1

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 23484/2018
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INTERESSADO FMD- FREDDI MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
REQUERENTE HENRIQUE SOLDERA FREDDI

CPF 312.592.598-38
CRM/SP  144674/SP

RECURSO INDEFERIDO DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
34303/2018 ADAUTO N DOS SANTOS -ME 5772/E-1

ERRATAS:
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE BAURU EM 18/10/2018
ONDE SE LÊ:

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
34309/2018 ADAUTO N DOS SANTOS -ME 0388/F-1

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
67750/2017 PATRICK RAYMOND ANDREGHISLAIN STUPM

LEIA-SE:
RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
34309/2018 ADAUTO N DOS SANTOS -ME 001650/F-1

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
67750/2017 PATRICK RAYMOND NICOLAS ANDRE GHISLAIN STUMP

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

SEÇÃO DE AÇÕES DE MEIO AMBIENTE-SAMA 
A DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE BAURU  deferiu os seguintes 
Processos de Licença de Funcionamento.
Deferidos de  21/09/2018 a 18/10/2018
N° CEVS: 350600301-360-000515-1-9              DATA DE VALIDADE: 21/09/2019
N° PROTOCOLO: 62866/2018
DATA DO PROTOCOLO: 18/09/2018
DATA DO DEFERIMENTO: 21/09/2018
RAZÃO SOCIAL: TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA
CNPJ/CPF: 88.085.485/0062-26
LOGRADOURO: Rodovia MARECHAL RONDON   KM 334  BAIRRO: CHACARAS 
BAURUENSES                                                                        
CNAE: 3600-6/01 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA

N° CEVS: 350600301-360-000518-1-0             DATA DE VALIDADE: 18/10/2019
N° PROTOCOLO: 16-V/2018
DATA DO PROTOCOLO: 18/10/2018
DATA DO DEFERIMENTO:18/10/2018
RAZÃO SOCIAL: BRF S.A. 
CNPJ/CPF: 01.838.723/0262-74
LOGRADOURO: Avenida NAÇÕES UNIDAS     N° 51-15   BAIRRO: NUC. RESID. PRES. GEISEL                                                                       
CNAE: 3600-6/01 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA

N° CEVS: 350600301-360-000517-1-3           DATA DE VALIDADE: 11/10/2019
N° PROTOCOLO: 58.589/18
DATA DO PROTOCOLO: 27/08/2018
DATA DO DEFERIMENTO: 11/10/2018
RAZÃO SOCIAL: BAURULAV-LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA-ME
CNPJ/CPF: 11.869.901/0001-30
 LOGRADOURO: MARIO ODRIA    N° 1-71   BAIRRO: JARDIM SOLANGE
CNAE: 3600-6/01 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA

Responsável (is) dos respectivos estabelecimentos acima assume (m) cumprir a legislação vigente e 
observar as boas praticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não 
cumprimento de tais exigencias ficando inclusive sujeito (s) ao cancelamento da Licença de Funcionamento, 
emitida por esta Divisão de Vigilancia Ambiental. 

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA  
PROCESSO 
 

47119/15

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA
CNPJ/CPF 88.085.485/0062-26
ENDEREÇO Rodovia MARECHAL RONDON   KM 334  BAIRRO: 

CHACARAS BAURUENSES
RESP. LEGAL ELSON PINOTI
CPF 07685523892
INTERESSADO EDNA PEREIRA DA SILVA
CPF 15831438821
CRQ/SP 04458405
CNAE 3600-6/01 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E 

DISTRIBUIÇÃO DE AGUA

 ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA  
PROCESSO 
 

67233/2018

RAZÃO SOCIAL BAURULAV-LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA-ME
CNPJ/CPF 11.869.901/0001-30
ENDEREÇO MARIO ODRIA     N° 1-71   BAIRRO: JARDIM 

SOLANGE
RESP. LEGAL DESIREE DIAS
CPF 07597994907
INTERESSADO ANDREA MARCONDES CHACON POMPOLINI
CPF 11057730866
CRQ/SP 04491087
CNAE 3600-6/01 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E 

DISTRIBUIÇÃO DE AGUA

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA  
PROCESSO 
 

68482/2018

RAZÃO SOCIAL BRF S.A.
CNPJ/CPF 01.838.723./0262-74
ENDEREÇO Avenida NAÇÕES UNIDAS   N° 51-15  BAIRRO: NUC. 

RESID. PRES. GEISEL
RESP. LEGAL HEVANDRO JOSE DOS REIS BICALETO
CPF 27902025836
INTERESSADO IVAN STACIONI CERQUEIRA OLIVEIRA
CPF 33516240857
CREA/SP 5062490260
CNAE 3600-6/01 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E 

DISTRIBUIÇÃO DE AGUA

 ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS - RESPONSÁVEL LEGAL
PROCESSO 
 

53771/2007

PROTOCOLO 15-V/2018
RAZÃO SOCIAL AVO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ 03.213.457/0002-53
RESPONSAVEL LEGAL (DE) VALDEMIR PEREIRA DA COSTA
 CPF 10712771115
RESPONSAVEL LEGAL (PARA) VALDENIR PEREIRA DA COSTA
CPF 10712771115
CNAE 3600-6/01 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E 

DISTRIBUIÇAO DE AGUA

COMUNICAÇÃO  DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE

55212/18 ATENAS MOTEL LTDA-ME 16879/E-1

COMUNICAÇÃO  DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE

67760/18 W V SUSHI BAR E RESTAURANTE LTDA-ME 04629/F-1

DEFERIMENTO DO RECURSO  REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE

63437/18 CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUA DA 
GRAMA

90 04646/F-1

ARQUIVAMENTO:
PROCES. INTERESSADO
52479/18 POLIMIX CONCRETO LTDA

 ERRATA:
 PUBLICADO EM D.O.M  EM:  16/10/2018 
 ONDE SE  LÊ :
ARQUIVAMENTO

PROCES. INTERESSADO
52217/10 R.A.G. PAULA-ME

LEIA-SE:
ARQUIVAMENTO

PROCES. INTERESSADO
52571/10 R.A.G. PAULA-ME

CANCELAMENTO DO ARQUIVAMENTO:
PROCES. INTERESSADO

58306/18 COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SÃO PAULO-
CEAGESP

INDEFERIMENTO DO RECURSO REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE

58306/18 COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE 
SÃO PAULO-CEAGESP

04645/F-1
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PORTARIA SMS 259/2018
José Eduardo Fogolin Passos, Secretário Municipal, no uso das suas atribuições legais, em especial 
aquelas que lhe são conferidas pela Lei 5.804/2009,

RESOLVE:
AUTORIZAR, de acordo com o Decreto 10.088, de 20 de setembro de 2.005, os servidores abaixo 
relacionados a dirigir viaturas oficiais no atendimento dos serviços da Secretaria Municipal da Saúde, por 
um período de 06 (seis) meses com todas as responsabilidades cabíveis, quando da insuficiência aferida no 
momento da utilização, de servidores ocupantes do cargo de Motorista:

Matricula Servidor CNH CAT. VALIDADE
30.630 Marcelo Paini da Silva 00746916778 A/B 18/11/2019
28.308 Edson Batista da Silva 02399441561 A/B 04/09/2022

REGISTRA-SE E PUBLIQUE-SE.
Bauru, 18 de Outubro de 2018.

JOSÉ EDUARDO FOGOLIN PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

RESOLUÇÃO S.M.S. 07/2018
O Secretário Municipal de Saúde, Dr. José Eduardo Fogolin Passos, no uso das suas atribuições legais, em 
especial o artigo 12, inciso I , letra “b” da Lei 5804 de 10 de novembro de 2009,Considerando:

A necessidade de análise do processo de celebração do convênio para atuar na prestação de 
assistência em saúde e Estratégia de Saúde da Família (Equipe Miníma, Saúde Bucal, Equipe de Apoio e 
Equipe Substituta) as populações de regiões do município de Bauru.

RESOLVE:
Art. 1º  - Nomear  a Comissão Técnica para julgamento das propostas, que terá a seguinte composição:
Carolina Bianchini Trentin Carrer                                            RG 32.279.624-6
Daniele Cristina Santarém Sales                                               RG 29.869.464-5
Isabela de Gões Gagliardi                                                         RG 46.230.196-5
Nildiceli Leite Melo Zanella                                                     RG 16.827.351-2
Patrícia Maria Sanchez  Cardoso                                              RG 19.807.802-X
Sueli Alves de Lima                                                                  RG 17.560.104-5
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor a partir do dia 17/10/2018.

DR. JOSÉ EDUARDO FOGOLIN PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Seção III
Editais

CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR – CAE. (GESTÃO 2018 - 2022)

(dia 23/10, terça-feira, às 14 horas no NAPEM, Avenida Duque de Caxias, 16-55)
1. Considerando o DECRETO 13.660, de 04 de janeiro de 2.018 que nomeia membros do Conselho de 
Alimentação Escolar – CAE – Gestão 2018/2022, 
2. Considerando o DECRETO 13.693, de 05 de março de 2.018 que nomeia a Diretoria Executiva do 
Conselho de Alimentação Escolar – CAE – Gestão 2018/2022, 
3. Considerando o DECRETO 13.791 de 24 de maio de 2018 que designa membros do Conselho de 
Alimentação Escolar – CAE – Gestão 2018/2022, 
CONVOCAMOS os membros Titulares e/ou Suplentes da Gestão atual 2018-2022 para a Reunião 
ORDINÁRIA, dia 23/10/2018, às 14 horas, no NAPEM, (Avenida Duque de Caxias, 16-55) 
Pauta: 
1. Apresentação da Lei Orçamentária Anual 2019 – LOA, pela Diretoria de Gestão de Finanças da Secretaria 
Municipal de Educação,
2. Início da elaboração do Plano de Ação para o ano de 2019, com base nos artigos 35 e 36 da Resolução/
CD/FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013, 
3. Elaboração do cronograma de fiscalização para o mês de novembro de 2018, 
4. Informes Gerais. 

Maria Sueli Peres – Presidente CAE (Gestão 2018 – 2022)

CONVITE PARA REUNIÃO EXTRORDINÁRIA DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 
CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS (CCMDH).

Dia 23 de Outubro de 2018, das 16 às 18 horas, NAPEM – Avenida Duque de Caxias 16-55
Considerando o Decreto 13.657, de 03 de janeiro de 2018 que Regulamenta o Fórum Municipal de 
Educação – FME, previsto na Lei Municipal nº 6.250 de 20 de agosto de 2012, designando Membros, 
Coordenador, Secretaria Executiva e Comissões Permanentes, Gestão 2017/2021, assim como aprova o 
Regimento Interno; 
Considerando o Decreto nº 13.747, de 19 de abril de 2018 que Inclui segmentos no art. 2º do Decreto 
Municipal nº 13.657 de 03 de janeiro de 2018 e acresce os arts. 22 a 25 no Regimento Interno do Fórum 
Municipal da Educação, anexo I do referido Decreto; 
Considerando o Decreto nº 13.851, de 19 de julho de 2018 que altera a composição do segmento de 
Educação Indígena, constante no art. 1º do Decreto Municipal nº 13.747, de 19 de abril de 2018, 
Considerando o Decreto nº 13.920, de 26 de setembro de 2018 que altera o art. 2º do Decreto Municipal 
nº 13.657, de 03 de janeiro de 2018, para excluir os membros indicados como representantes do Poder 
Legislativo – Comissão de Educação da Câmara Municipal de Bauru, 
Esse Fórum Municipal de Educação, por meio de sua Coordenação e Secretaria Executiva CONVIDA 
os Membros Titulares ou membros Suplentes do Fórum Municipal de Educação e os representantes do 
Conselho Municipal de Direitos Humanos para REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA no dia 23 de outubro das 

16 às 18 horas no NAPEM, Avenida Duque de Caxias 16-55, com a seguinte pauta:
Entrega ao Conselho Municipal de Direitos Humanos, das cópias físicas dos documentos sistematizados da 
CONAE Intermunicipal e CONAE Estadual (levados à votação na CONAE Estadual que ocorreu dia 29 e 
30 de setembro em Guarulhos) e, explanação dos resultados da CONAE Estadual, mediante devolutivas dos 
Delegados que representaram o Polo 4, Região administrativa de Bauru.

Vitor Machado
Coordenador do Fórum Municipal de Educação - Gestão 2017-2021

AVISOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 514/2018 - PROCESSO Nº 35.100/2018 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: CECILIO APARECIDO CARLOS DA SILVA 
EPP  – Interessada: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento e Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, cujas especificações estão indicadas no anexo 
I e III do Processo Administrativo n.º 35.100/2018, mediante emissão de Notas de Empenho, conforme 
termos de sua proposta devidamente anexada ao processo administrativo e preços abaixo consignados:
LOTE 1 - 3785440 - Aquisição de Fertilizantes e Defensivos Agrícolas – COTA RESERVADA
EMPRESA: CECILIO APARECIDO CARLOS DA SILVA - EPP

UND. QTD. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA V.UNITÁRIO

SC 614 Fertilizante químico, formulação: 20-05-20, em 
sacos de 50 kg cada.   Adubo Vera Cruz R$ 95,11

SC 16 Fertilizante químico, formulação: 04-14-08, em 
sacos de 50 kg cada. Adubo Vera Cruz R$ 79,03

SC 33 Calcário Dolomítico, em sacos de 40 kg cada. Minercal R$ 22,38

LOTE 2 - 3785459 - Aquisição de Fertilizantes e Defensivos Agrícolas – COTA PRINCIPAL
EMPRESA: CECILIO APARECIDO CARLOS DA SILVA - EPP

UN. QTD. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA V.UNITÁRIO

SC 4506 Fertilizante químico, formulação: 20-05-20, em 
sacos de 50 kg cada.   Adubo Vera Cruz R$ 95,11

SC 114 Fertilizante químico, formulação: 04-14-08, em 
sacos de 50 kg cada. Adubo Vera Cruz R$ 79,03

SC 237 Calcário Dolomítico, em sacos de 40 kg cada. Minercal R$ 22,38

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 256/2018 – ASSINATURA: 
05/10/2018 – VALIDADE: 04/10/2019.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 527/2018 - PROCESSO Nº 34.862/2018 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ÉTICA 
LTDA  – Interessada: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento e Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, cujas especificações estão indicadas no anexo 
I e III do Processo Administrativo n.º 34.862/2018, mediante emissão de Notas de Empenho, conforme 
termos de sua proposta devidamente anexada ao processo administrativo e preços abaixo consignados:
LOTE 1 – BOBINAS, ENVELOPES E ROLO DE PAPEL PLOTER - COTA RESERVADA - somente 
Microempresa (ME), MEI (Micro Empreendedor) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) qualificadas como 
tais, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 alterada pela Lei Complementar nº 147/14.

ITEM UND. QTD. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA V.UNITÁRIO

1 UND. 01
BOBINA PARA PDV TERMICA, MED 
80MM X 40M EM EMBALAGEM 
MINIMA DE 30 UNIDADES. 

REGISPEL R$ 129,60

2 UND. 5560
ENVELOPE BRANCO 310 X 410, SEM 
IMPRESSÃO, EM EMBAL. MINIMA DE 
250 UNIDADES. 

IPECOL R$ 0,60

3 UND. 7125

ENVELOPE BRANCO PARA CARTA 
SIMPLES, 114 X 162, SEM IMPRESSÃO, 
EM EMBAL. MINIMA DE 250 
UNIDADES. 

IPECOL R$ 0,06

4 UND. 5875
ENVELOPE BRANCO PARA CONVITE, 
176 X 250, SEM IMPRESSÃO, EM 
EMBAL. MINIMA DE 250 UNIDADES. 

IPECOL R$ 0,20

5 UND. 6810

ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL, 
GRAMATURA 80g, 114X162 SEM 
IMPRESSÃO, EM EMBAL. MINIMA DE 
250 UNIDADES. 

IPECOL R$ 0,09

6 UND. 8685

ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL, 
GRAMATURA 80g, 260X360 SEM 
IMPRESSÃO, EM EMBAL. MINIMA DE 
250 UNIDADES. 

IPECOL R$ 0,27

7 UND. 5500

ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL, 
GRAMATURA 80g, 20,0X28,0 SEM 
IMPRESSÃO, EM EMBAL. MINIMA DE 
250 UNIDADES. 

IPECOL R$ 0,16

8 UND. 6750

ENVELOPE SACO 34 KRAFT OURO 
240 X 340, GRAMATURA 80 (COM 
BRASAO E TIMBRE DA PMB), 
IMPRESSAO EM 4 X 0 CORES, EM 
EMBAL. MINIMA DE 250 UNIDADES. 

IPECOL R$ 0,40

9 UND. 6250

ENVELOPE SACO BRANCO 240 X 340, 
GRAMATURA 90 (COM BRASAO E 
TIMBRE DA PMB), IMPRESSAO EM 4 
X 0 CORES, EM EMBAL. MINIMA DE 
250 UNIDADES. 

IPECOL R$ 0,55
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10 UND. 5625

ENVELOPE SACO KRAFT OURO 185 X 
248, GRAMATURA 80 (COM BRASAO 
E TIMBRE DA PMB), IMPRESSAO EM 
4 X 0 CORES, EM EMBAL. MINIMA DE 
250 UNIDADES. 

IPECOL R$ 0,34

11 UND. 7935
ENVELOPE TIPO OFICIO BRANCO 114 
X 229, SEM IMPRESSAO, EM EMBAL. 
MINIMA DE 250 UNIDADES  

IPECOL R$ 0,08

12 UND. 7875

ENVELOPE BRANCO COM TIMBRE 
TIPO OFÍCIO 23 CM X 11,5 CM, 1 X 0 
COR, 75 G, EM EMBAL. MINIMA DE 
250 UNIDADES. 

IPECOL R$ 0,16

13 UND. 7935

ENVELOPE OFICIO BRANCO 114 X 
229, GRAMATURA 75 (COM BRASAO 
E TIMBRE DA PMB), IMPRESSAO EM 
4 X 0 CORES, EM EMBAL. MINIMA DE 
250 UNIDADES. 

IPECOL R$ 0,17

14 UND. 7560

ENVELOPE OFICIO, BRANCO, 
COM VISOR PARA DESTINATARIO 
CENTRAL, 114 X 229, GRAMATURA 
75 (COM O ESCRITO “PODER 
JUDICIARIO”; COM O BRASAO 
DO ESTADO DE SAO PAULO E 
ESCRITO “SAO PAULO” EMBAIXO 
DO BRASAO), IMPRESSAO EM 4 X 0 
CORES, EM EMBAL. MINIMA DE 250 
UNIDADES. 

IPECOL R$ 0,17

15 UND. 03
ROLOS DE PAPEL SULFITE BRANCO 
PARA PLOTTER, MEDIDA 610 X 50 
METROS 75g DE 1ª QUALIDADE 

MEXPAPER R$ 39,40

16 UND. 08
ROLOS DE PAPEL SULFITE BRANCO 
PARA PLOTTER, MEDIDA 914 X 50 
METROS 75g DE 1ª QUALIDADE 

MEXPAPER R$ 49,50

LOTE 2 – BOBINAS, ENVELOPES E ROLO DE PAPEL PLOTER  - COTA PRINCIPAL -  todos 
os interessados que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus 
Anexos.
ITEM UND. QTD. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA V.UNITÁRIO

1 UND. 01
BOBINA PARA PDV TERMICA, MED 
80MM X 40M EM EMBALAGEM 
MINIMA DE 30 UNIDADES. 

REGISPEL R$ 129,60

2 UND. 16690
ENVELOPE BRANCO 310 X 410, SEM 
IMPRESSÃO, EM EMBAL. MINIMA DE 
250 UNIDADES. 

IPECOL R$ 0,60

3 UND. 21375

ENVELOPE BRANCO PARA CARTA 
SIMPLES, 114 X 162, SEM IMPRESSÃO, 
EM EMBAL. MINIMA DE 250 
UNIDADES. 

IPECOL R$ 0,06

4 UND. 17625
ENVELOPE BRANCO PARA CONVITE, 
176 X 250, SEM IMPRESSÃO, EM 
EMBAL. MINIMA DE 250 UNIDADES. 

IPECOL R$ 0,20

5 UND. 20440

ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL, 
GRAMATURA 80g, 114X162 SEM 
IMPRESSÃO, EM EMBAL. MINIMA DE 
250 UNIDADES.

IPECOL R$ 0,09

6 UND. 26065

ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL, 
GRAMATURA 80g, 260X360 SEM 
IMPRESSÃO, EM EMBAL. MINIMA DE 
250 UNIDADES. 

IPECOL R$ 0,27

7 UND. 16500

ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL, 
GRAMATURA 80g, 20,0X28,0 SEM 
IMPRESSÃO, EM EMBAL. MINIMA DE 
250 UNIDADES. 

IPECOL R$ 0,16

8 UND. 20250

ENVELOPE SACO 34 KRAFT OURO 
240 X 340, GRAMATURA 80 (COM 
BRASAO E TIMBRE DA PMB), 
IMPRESSAO EM 4 X 0 CORES, EM 
EMBAL. MINIMA DE 250 UNIDADES. 

IPECOL R$ 0,40

9 UND. 18750

ENVELOPE SACO BRANCO 240 X 340, 
GRAMATURA 90 (COM BRASAO E 
TIMBRE DA PMB), IMPRESSAO EM 4 
X 0 CORES, EM EMBAL. MINIMA DE 
250 UNIDADES. 

IPECOL R$ 0,55

10 UND. 16875

ENVELOPE SACO KRAFT OURO 185 X 
248, GRAMATURA 80 (COM BRASAO 
E TIMBRE DA PMB), IMPRESSAO EM 
4 X 0 CORES, EM EMBAL. MINIMA DE 
250 UNIDADES. 

IPECOL R$ 0,34

11 UND. 23815
ENVELOPE TIPO OFICIO BRANCO 114 
X 229, SEM IMPRESSAO, EM EMBAL. 
MINIMA DE 250 UNIDADES  

IPECOL R$ 0,08

12 UND. 23625

ENVELOPE BRANCO COM TIMBRE 
TIPO OFÍCIO 23 CM X 11,5 CM, 1 X 0 
COR, 75 G, EM EMBAL. MINIMA DE 
250 UNIDADES. 

IPECOL R$ 0,16

13 UND. 23815

ENVELOPE OFICIO BRANCO 114 X 
229, GRAMATURA 75 (COM BRASAO 
E TIMBRE DA PMB), IMPRESSAO EM 
4 X 0 CORES, EM EMBAL. MINIMA DE 
250 UNIDADES. 

IPECOL R$ 0,17

14 UND. 22690

ENVELOPE OFICIO, BRANCO, 
COM VISOR PARA DESTINATARIO 
CENTRAL, 114 X 229, GRAMATURA 
75 (COM O ESCRITO “PODER 
JUDICIARIO”; COM O BRASAO 
DO ESTADO DE SAO PAULO E 
ESCRITO “SAO PAULO” EMBAIXO 
DO BRASAO), IMPRESSAO EM 4 X 0 
CORES, EM EMBAL. MINIMA DE 250 
UNIDADES. 

IPECOL R$ 0,17

15 UND. 10
ROLOS DE PAPEL SULFITE BRANCO 
PARA PLOTTER, MEDIDA 610 X 50 
METROS 75g DE 1ª QUALIDADE 

MEXPAPER R$ 39,40

16 UND. 25
ROLOS DE PAPEL SULFITE BRANCO 
PARA PLOTTER, MEDIDA 914 X 50 
METROS 75g DE 1ª QUALIDADE 

MEXPAPER R$ 49,50

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 527/2018 – ASSINATURA: 
09/10/2018 – VALIDADE: 08/10/2019.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 414/18 – Processo n.º 46.928/18 – 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 328/18 – do tipo MENOR PREÇO POR ITEM - PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA PARA ME E EPP - Objeto: AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) ARQUIVOS EM AÇO 
DE 04 GAVETAS E 32 (TRINTA E DUAS) LONGARINAS DE 03 LUGARES, CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO ANEXO III DO EDITAL – Interessadas: Secretaria Municipal 
do Bem Estar Social. Data do Recebimento das propostas: até às 9h do dia 06/11/18. Abertura da 
Sessão: 06/11/18 às 9h. Informações e edital na Secretaria da Administração/Divisão de Licitações, sito 
na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 10 - CEP. 17.014-500 – Bauru/SP, no horário 
das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3235-1337 ou (14) 3235-1113 ou através de download 
gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, ou através do site www.bec.sp.gov.br - OFERTA DE COMPRA: 
820900801002018OC00116, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente 
credenciados. 
Bauru, 19/10/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 420/18  – Processo nº 20.950/18 – 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 332/18 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE (AGRUPAMENTO DE 
ITENS) – AMPLA PARTICIPAÇÃO – Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVICO OPERACIONAL 
DE CURSO E TREINAMENTO - OFICINA DE ARTE,  PARA EXECUTAR OFICINAS DE 
HIP HOP  NA MODALIDADE DE MC - PROJETO DO TRABALHO SOCIAL –  PLANO DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL  (PDST) DOS EMPREENDIMENTOS SANTANA, 
MONTE VERDE I, II, E III; TRÊS AMÉRICAS I  E II; ARVOREDO, IPÊS, CHÁCARA DAS 
FLORES I E II; SAN SEBASTIAN, JARDIM TV; ÁGUA DA GRAMA; MANACÁS, MIRANTE 
DA COLINA, EUCALIPTOS, MORADA DOS BURITIS E JARDIM IVONE DO PROGRAMA 
MINHA CASA MINHA VIDA - FAIXA 1 -  Operação nº 0367.214-36 /PMCMV/CAIXA – Interessado: 
Gabinete do Prefeito . Data do Recebimento das propostas: até às 09h30min do dia 06/11/18. Abertura 
da Sessão: 09h30 do dia 06/11/18. Informações e edital na Secretaria da Administração/Divisão de 
Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 10 - CEP. 17.014-500 – Bauru/
SP, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3235-1113 ou (14) 3235-1337 ou através de 
download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, ou através do site www.bec.sp.gov.br, Oferta de Compra 
820900801002018OC00122 onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente 
credenciados. 
Bauru, 19/10/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 500/2018 – Processo nº 53.892/2017 
– Modalidade: Pregão Eletrônico nº 395/2018 – Do Tipo Menor Preço por Lote – AMPLA 
PARTICIPAÇÃO. Objeto: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SENDO: 
GRAMPO PLÁSTICO;  LUPA PEQUENA; PASTA AZ; PASTA CATÁLOGO; PASTA PARA 
FORMULÁRIO; PASTA COM GRAMPO, PASTA SUSPENSA E PRANCHETA – PELO SISTEMA 
REGISTRO DE PREÇOS. Interessados: Todas as Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito, Corpo 
de Bombeiros, DAE, EMDURB E FUNPREV. Data do Recebimento das propostas: até às 09h do dia 
05/11/18. Abertura da Sessão: 05/11/18 às 09h. INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 05/11/18 às 10h. 
Informações e edital na Secretaria da Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 
1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 10 - CEP. 17.014-500 – Bauru/SP, no horário das 08h às 12h e das 13h 
às 17h e fones (14) 3235-1337 ou (14) 3235-1113 ou através de download gratuito no site www.bauru.
sp.gov.br, ou através do site www.licitacoes-e.com.br, licitação 741556, onde se realizará a sessão de 
pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados. 
Bauru, 19/10/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 406/18 – Processo n.º 27.871/18 – 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 324/18 – do tipo MENOR PREÇO POR ITEM - PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA PARA ME E EPP - Objeto: AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE LAVADORA 
DE ALTA PRESSÃO LAVA-JATO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO 
III DO EDITAL – Interessadas: Secretaria Municipal de Obras. Data do Recebimento das propostas: 
até às 9h do dia 06/11/18. Abertura da Sessão: 06/11/18 às 9h. Informações e edital na Secretaria da 
Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 10 - 
CEP. 17.014-500 – Bauru/SP, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3235-1077 ou (14) 
3235-1062 ou através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, ou através do site www.bec.
sp.gov.br - OFERTA DE COMPRA: 820900801002018OC00124, onde se realizará a sessão de pregão 
eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados. 
Bauru, 19/10/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.



24 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU SÁBADO, 20 DE OUTUBRO DE 2.018

NOTIFICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - Edital nº 381/18 – Processo nº 40.945/18– Modalidade: 
Pregão Eletrônico nº 301/18 – Do Tipo Menor Preço por Lote – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, 
ME E EPP - Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE JARDINAGEM PARA UTILIZAÇÃO NAS 
AÇÕES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. Interessado: Gabinete do Prefeito. Notificamos 
aos interessados no processo licitatório epigrafado que não houve julgamento e classificação, pois o certame 
resultou FRACASSADO.
Bauru, 19/10/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - Edital nº 436/18 – Processo nº 31.768/18 – 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 345/18 – Tipo Menor Preço Por Lote – DIFERENCIADA NO MODO 
EXCLUSIVA PARA MEI, ME E EPP – Objeto: AQUISICAO MAQ. EQUIP.P/SERVICOS AUXILIARES; 
USO COMERCIAL; AGRUPAMENTO DE ITENS; (DESCRICAO DETALHADA, VIDE EDITAL), 
SENDO: 01(UM) VENTILADOR DE PAREDE; 01(UMA) CÂMERA FOTOGRÁFICA E 03(TRÊS) 
APARELHOS TELEFÔNICOS TIPO HEADSET – Interessado: Secretaria Municipal de Bem Estar Social. 
Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que não houve julgamento e classificação, pois, o 
certame resultou FRACASSADO.
Bauru, 19/10/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - Edital nº 409/18 – Processo nº 47.938/18 – 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 327/18 – Do Tipo Menor Preço por Lote – DIFERENCIADA NO MODO 
COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO DE ME E EPP. Objeto: AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE 
ESTIMADA ANUAL DE 3560 ³ DE CONCRETO USINADO, SENDO: 922 M³ (NOVECENTOS E VINTE 
E DOIS METROS CÚBICOS) DE FCK 15 MPA, BRITA “0”, SLUMP 5 + OU – 1; 2.608 M³ (DOIS MIL, 
SEISCENTOS E OITO METROS CÚBICOS) DE FCK 20 MPA, BRITA “1”, SLUMP 5 + OU – 1 E 30 
M³ (TRINTA METROS CÚBICOS) DE CONCRETO USINADO CONSUMO 280/KGM3, BRITA “0”, 
SLUMP 2 + OU – 1, PARA SER UTILIZADO EM MÁQUINA EXTRUSORA DE GUIA E SARJETA 
PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Interessado: Secretarias Municipais: de Saúde; de Obras; de 
Meio Ambiente; de Esporte e Lazer; de Cultura; das Administrações Regionais; de Agricultura; DAE e Emdurb. 
Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que não houve julgamento e classificação, pois o 
certame resultou DESERTO.
Bauru, 19/10/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 273/2018 - Processo nº 11.987/2018 - Modalidade: 
Pregão Eletrônico nº 222/2018  - OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UNIFORMES ESPORTIVOS, 
SENDO NA QUANTIDADE ESTIMATIVA: 98 (NOVENTA E OITO) TATAME, QUE SERÃO 
UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO TERRITORIAL DOS 
RESIDENCIAS: SANTANA, MONTE VERDE II E III, TRÊS AMÉRICAS II, ARVOREDO, IPÊS, 
CHÁCARA I E II, SAN SEBASTIAN, JARDIM TV,  ÁGUA DA GRAMA  - OPERAÇÃO Nº 0367.216-56/
MCIDADES/CAIXA DO PMCMV – FAIXA I, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.  
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - AGRUPAMENTO DE ITENS; (DESCRIÇÃO DETALHADA, 
VIDE EDITAL) - Interessado: Gabinete do Prefeito – Minha Casa Minha Vida. Notificamos aos interessados 
no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havida foi devidamente Homologada pelo 
Secretário Municipal da Administração em 18/10/2018 a empresa conforme abaixo:
LOTE 01  –  TATAME  -  COTA RESERVADA 

EMPRESA: MEGA DADOS COMERCIAL LTDA - EPP

ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA UND QUANT. 
ESTIMADA

MARCA V.UNITARIO V.TOTAL

Tatame Modelo Olímpico:  Cobertura: lona 
de vinil com textura efeito palha natural de 
0,80mm com tecido de reforço de poliéster AT, 
com resistência a ruptura de 140+-21 método 
ME 646 especial para pratica desportiva.  
Composição: Espuma de alta densidade, 
reconstituída de grânulos de poliuretano de 
8mm reciclados e aglutinados com adesivo 
especial com resistência a compressão de 
600 a 400kg/cm² e com densidade de 250kg/
m³. Dimensão min: 2000x1000x40 mm 
Base: Fundo antiderrapante em 
tela expandida. Cores: Variadas 
Aprovado e Homologado pela Federação 
Paulista e Confederação Brasileira de Judô

Un

25 PRIME 
SPORTS 

MOD 
OLIMPICO

R$ 732,00

R$ 
18.300,00

VALOR TOTAL DO LOTE 01 R$ 
18.300,00

LOTE 02 –  TATAME -  COTA PRINCIPAL 

EMPRESA: MEGA DADOS COMERCIAL LTDA - EPP

ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA UND QUANT. 
ESTI MADA

MARCA V.UNITARIO V.TOTAL

Tatame Modelo Olímpico:  Cobertura: lona 
de vinil com textura efeito palha natural de 
0,80mm com tecido de reforço de poliéster AT, 
com resistência a ruptura de 140+-21 método 
ME 646 especial para pratica desportiva.  
Composição: Espuma de alta densidade, 
reconstituída de grânulos de poliuretano de 
8mm reciclados e aglutinados com adesivo 
especial com resistência a compressão de 
600 a 400kg/cm² e com densidade de 250kg/
m³. Dimensão min: 2000x1000x40 mm 
Base: Fundo antiderrapante em 
tela expandida. Cores: Variadas 
Aprovado e Homologado pela Federação 
Paulista e Confederação Brasileira de Judô

Un 73

PRIME 
SPORTS

MOD 
OLIMPICO

R$ 732,00 R$ 
53.436,00

VALOR TOTAL DO LOTE 02 R$ 
53.436,00

Bauru, 19/10/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

Ata de Registro de Preços – Processo: 47.246/2018 - Modalidade: Pregão Eletrônico nº 254/2018 – – 
Sistema de Registro de Preço – por meio da INTERNET – AMPLA DISPUTA E COTA RESERVADA 
PARA PARTICIPAÇÃO DE ME’S ou EPP’S - Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição anual 
estimada de: 32 (trinta e dois) fogões de piso, 04 bocas, 14 (catorze) fornos micro-ondas, 10 (dez) freezer 
horizontal, 14 (catorze) freezers verticais, 30 (trinta) aparelhos GPS portátil, 05 (cinco) desumidificadores, 
18 (dezoito) lavadoras de roupa tipo tanquinho, 10 (dez) lavadoras de roupas, 10 (dez) bebedouros 
industriais, 10 (dez) purificadores de água, 30 (trinta) ventiladores de coluna industrial, 31 (trinta e um) 
ventiladores de teto com 3 pás, 50 (cinquenta) ventiladores de mesa oscilante, 10 (dez) escadas de alumínio 
com 07 degraus, 23 (vinte e três) escadas com 03 Degraus e 20 (vinte) elementos filtrantes para o Município 
– Proponente(s) num total de 26 empresa(s) interessada(s). CONTRATANTE: Município de Bauru – 
Prazo de Validade: 01 (um) ano – Assinatura em   05/10/2018 - Contratada:
BRÁSIDAS EIRELI – ME (RP  554/2018)
INFANTARIA COMERCIAL EIRELI – ME (RP  555/2018)
MENDELI REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME (RP  556/2018)
SPACE INFORMÁTICA & MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA – ME (RP  557/2018)
TREND COMERCIAL EIRELI – EPP (RP  558/2018)
Bauru, 19/10/2018 - compras_saude@bauru.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão Compras e Licitações - S.M.S 

Ata de Registro de Preços – Processo: 22.579/2018 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 211/2018 
– Sistema de Registro de Preço – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por item – Objeto: 
aquisição estimada anual de diversos materiais hospitalares e correlatos – padronizados para atendimento 
dos serviços de atenção básica, atendimento especializado e de urgência e emergência- Proponentes num 
total de 48 empresas interessadas. CONTRATANTE: Município de Bauru – Prazo de Validade: 01 (um) 
ano – Assinatura em 17/08/2018 - Contratadas:
BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI (ATA DE RP N° 450/2018).
CIRURGICA FERNANDES – COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSP – SOC. 
LIMITADA (ATA DE RP N° 451/2018).
CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME(ATA DE RP N° 452/2018).
CREMER S.A. (ATA DE RP N° 453/2018).
IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A (ATA DE RP N° 454/2018).
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA (ATA DE RP N° 455/2018).
RS MED LTDA (ATA DE RP N° 456/2018).
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI (ATA DE RP N° 457/2018).
Bauru, 19/10/2018 -compras_saude@bauru.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão Compras e Licitações- S.M.S.

Seção IV
Autarquias e Empresa

Pública
COHAB - Companhia de Habitação 
Popular de Bauru

Edison Bastos Gasparini Júnior
Diretor Presidente

PORTARIA DP Nº 14
EDISON BASTOS GASPARINI JUNIOR, Diretor Presidente da COMPANHIA DE HABITAÇÃO 
POPULAR DE BAURU – COHAB BAURU, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
CONSIDERANDO que o artigo 40 da Lei 13.303/2016, estabelece  que as  sociedades de economia 
mista e as empresas públicas deverão publicar e manter atualizado um regulamento interno de licitações 
e contratos, compatível com o disposto na mencionada lei, especialmente quanto a glossário, cadastro 
de fornecedores, minutas-padrão de editais e contratos, procedimentos de licitação e contratação direta, 
recursos, formalização dos contratos, gestão e fiscalização dos contratos, penalidades e recebimento do 
objeto do contrato.
CONSIDERANDO que a regulamentação promovida pela COHAB BAURU, através da Portaria DP nº 
21/2015, atende à lei 8.666/93, a qual, pelo princípio da especificidade, não se aplica mais à COHAB 
BAURU.

RESOLVE
Revogar toda normatização até então existente, relativa a licitações e contratos, que sejam conflitantes com 
esta Portaria, para passar a vigorar, a partir da publicação desta, no âmbito interno da COHAB BAURU, a 
normatização abaixo apresentada, que deverá ser cumprida integralmente por todos os envolvidos em seus 
procedimentos, tais como, Comissão Permanente de Licitação e Julgamento, Divisão de Apoio e Jurídico 
Contencioso.
Bauru, 27 de setembro de 2.018

EDISON BASTOS GASPARINI JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE – COHAB BAURU
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GLOSSÁRIO DE EXPRESSÕES TÉCNICAS

Para os fins deste Regulamento, considera-se: 
Alienação: operação de transferência do direito de propriedade de bem. 
Anteprojeto de engenharia: Peça técnica com todos os elementos de contornos necessários e fundamentais 
à elaboração do projeto básico. 
Aquisição: é todo ato aquisitivo de gêneros alimentícios, produtos, materiais, equipamentos, peças, 
destinados às Divisões da COHAB BAURU. 
Ata de registro de preços: documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para 
futura contratação, onde se registram os preços, fornecedores, unidades participantes e condições a serem 
praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas, que 
gera mera expectativa de direito ao signatário, não lhe conferindo nenhum direito subjetivo à contratação. 
Atividade-fim: conjunto de atividades constantes do objeto social da COHAB BAURU, nos termos do 
seu Estatuto. 
BDI – Bonificações e Despesas Indiretas: percentual que se adiciona aos custos diretos de uma obra ou 
serviço de engenharia, constituído por todas as despesas indiretas (exemplos: aluguel, salários, benefícios 
de pessoal, pró-labore, despesas com materiais de escritório e de limpeza, consumos de energia, telefone e 

água, tributos e lucro). 
Celebração de Contrato: momento em que se aperfeiçoa o vínculo contratual, por meio da assinatura das 
partes no Instrumento Contratual ou, na ausência deste, por qualquer outra forma prevista ou não vedada 
por este regulamento, inclusive por meio eletrônico, em que se manifeste o acordo de vontades para criar 
ou alterar obrigações. 
Certificado de Registro Cadastral: É o documento emitido às empresas que mantém relação comercial 
com a COHAB BAURU, apto a substituir documentos de habilitação em licitações, desde que atendidas 
todas as exigências editalícias. 
Chamamento público: ato administrativo por meio do qual se convoca potenciais interessados para 
procedimentos de Credenciamento, Pré-qualificação, Manifestação de Interesse e outros, necessários ao 
atendimento de uma necessidade específica. 
Consórcio: contrato de colaboração entre empresas, mediante o qual as contratantes conjugam esforços no 
sentido de viabilizar um determinado empreendimento. 
Conteúdo artístico: atividade profissional que cria, interpreta ou executa obra de caráter cultural de 
qualquer natureza, para efeito de exibição ou divulgação pública, por meio de comunicação de massa ou 
em locais onde se realizam espetáculos de diversão pública. 
Contratação Direta: contratação celebrada sem realização de processo licitatório prévio. 
Contratação Semi-integrada: regime de execução em que a contratação envolve a elaboração e o 
desenvolvimento do projeto executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a 
realização de testes, a pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do 
objeto. 
Contratada: pessoa natural ou jurídica que tenha celebrado contrato na condição de adquirente de direitos, 
prestadora de serviços, fornecedora de bens ou executora de obras. 
Contratante: pessoa natural ou jurídica que tenha celebrado contrato na condição de alienante de direitos, 
tomadora de serviços ou de obras ou adquirente de bens. 
Contrato: todo e qualquer ajuste firmado em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e 
a estipulação de obrigações recíprocas e contrapostas, seja qual for a denominação utilizada. 
Credenciamento: processo por meio do qual a COHAB BAURU convoca por chamamento público 
pessoas físicas ou jurídicas de determinado segmento, definindo previamente as condições de habilitação, 
o preço a ser pago e os critérios para futura contratação. 
Delegação de competência: ato administrativo em que autoridade de nível hierárquico superior transfere a 
prática de atos originalmente de sua competência para autoridade ou agente que lhe é subordinado. 
Diálogos com agentes econômicos: comunicação entre empregados da COHAB BAURU com agentes 
econômicos para atualização sobre práticas empresariais e de mercado e para recolher subsídios para o 
processo decisório sobre o planejamento das licitações e contratações. 
Edital: ato administrativo normativo, de natureza vinculante, assinado pela autoridade competente, 
contendo as regras para a disputa licitatória e para a futura contratação. 
Emergência: Considera-se emergência, para fins contratuais, a existência de situação que possa ocasionar 
prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos 
e particulares, e causar prejuízos e transtornos ao normal funcionamento e atividades operacionais e 
administrativas da COHAB BAURU. 
Empreitada integral: contratação de empreendimento em sua integralidade, com todas as etapas de obras, 
serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante 
em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em 
condições de segurança estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades para as 
quais foi contratada. 
Empreitada por preço unitário: contratação por preço certo de unidades determinadas. 
Empreitada por preço global: contratação por preço certo e total. 
Empresa: aqui denominada a COHAB BAURU. Licitação: procedimento formal em que se convocam, 
mediante condições estabelecidas em ato próprio, empresas interessadas na apresentação de propostas para 
o oferecimento de bens materiais, obras e serviços. 
Licitação Deserta: situação na qual não acudiram interessados ao certame.
Licitação Fracassada: situação na qual todos os interessados restaram inabilitados ou tiveram suas 
propostas desclassificadas. 
Licitação Internacional: a que admite a participação de licitantes estrangeiros não constituídos e não 
autorizados a funcionarem no Brasil. 
Licitante: todo aquele que possa ser considerado potencial concorrente em procedimento licitatório ou 
que teve sua documentação e/ou proposta efetivamente recebida em procedimento licitatório pela CPLJ 
ou Pregoeiro. 
Líder do Consórcio: empresa integrante do Consórcio o qual representa junto à COHAB BAURU. 
Matriz de Riscos: cláusula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e 
caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro 
decorrente de eventos supervenientes à contratação. 
Multa Contratual: penalidade pecuniária prevista contratualmente, com fim de obter indenização ou 
ressarcimento, para situações que evidenciem o descumprimento total ou parcial de obrigações contratuais 
(compensatória) ou que gerem atraso no cumprimento de obrigações contratuais (moratória). 
Obra: toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou 
indireta. 
Oportunidades de negócio: a formação e a extinção de parcerias e outras formas associativas, societárias 
ou contratuais, a aquisição e a alienação de participação em sociedades e outras formas associativas, 
societárias ou contratuais e as operações realizadas no âmbito do mercado de capitais, respeitada a 
regulação pelo respectivo órgão competente. 
Orçamento Sintético: é o discriminado em serviços que prevejam a descrição, a unidade, a quantidade e 
o preço unitário de cada encargo. 
Padronização: procedimento para a adoção de especificação uniforme em relação a bens e serviços. 
Parcerias: forma associativa que visa convergência de interesses, recursos e forças para a realização de 
uma oportunidade de negócio. 
Partes: todos os signatários do Instrumento Contratual e que por tal razão sejam titulares de direitos e 
obrigações. 
Procedimento de Manifestação de Interesse ou PMI: procedimento administrativo consultivo por meio 
do qual a Administração Pública concede a oportunidade para que particulares, por conta e risco, elaborem 
modelagens com vistas à estruturação da delegação de utilidades públicas. 
Projeto básico: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para 
caracterizar a obra ou o serviço, ou o complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, elaborado com 
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base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado 
tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a 
definição dos métodos e do prazo de execução, nos termos do inciso VIII do Artigo 42 da Lei nº 13.303/2016. 
Projeto Executivo: conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, serviço 
ou fornecimento de bens, nos termos do inciso IX do Artigo 42 da Lei nº 13.303/2016. 
Prorrogação de Prazo: extensão de prazo contratual. 
Representante Legal: pessoa a quem é outorgado poderes de representação nos limites do instrumento de 
mandato. 
Representante Legal do Consórcio: empresa integrante do Consórcio incumbida de representá-lo frente 
aos Órgãos Judiciários e da Administração Pública. 
Serviço de Engenharia: são os trabalhos profissionais (CREA, CAU), que exigem para a sua execução o 
registro no Conselho profissional competente. 
Sobrepreço: Quando os preços orçados para a licitação ou os preços contratados são expressivamente 
superiores aos preços referenciais de mercado, podendo referir-se ao valor unitário de um item, se a 
licitação ou a contratação for por preço unitário de serviço, ou ao valor global do objeto, se a licitação ou a 
contratação for por preço global. 
Superfaturamento: Faturamento por preço que gera dano ao patrimônio da COHAB BAURU, 
caracterizado, por exemplo: 
a) Pela medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas; 
b) Pela deficiência na execução de obras e serviços de engenharia que resulte em diminuição da qualidade, 
da vida útil ou da segurança; 
c) Por alterações no orçamento de obras e de serviços de engenharia que causem o desequilíbrio econômico-
financeiro do contrato em favor do contratado; 
d) Por outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos contratuais antecipados, distorção 
do cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada do prazo contratual com custos adicionais ou 
reajuste irregular de preços; 
Sustentabilidade: Proposta de desenvolvimento que visa atender as necessidades presentes, sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras, contemplando aspectos econômicos, sociais, culturais e 
ambientais; 
Tarefa: contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento 
de material. 
Termo Aditivo: instrumento elaborado com a finalidade de alterar cláusulas de contratos, convênios ou 
acordos firmados pela COHAB BAURU. 
Termo de Referência: documento que deverá conter os elementos técnicos necessários e suficientes, com 
nível de precisão adequado, para caracterizar o objeto e as obrigações contratuais que serão assumidas 
pela contratada, de modo a orientar a execução e a fiscalização contratual e a permitir a definição do valor 
estimado da futura contratação. 
Transação: negócio jurídico por meio do qual se extingue obrigação mediante concessões mútuas, de 
forma a prevenir ou extinguir litígios. 

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
SEÇÃO 1 – ÂMBITO DE APLICAÇÃO E APROVAÇÃO DO REGULAMENTO 
Artigo 1º
Abrangência 

1 – Este  Regulamento dispõe sobre as licitações e contratos no âmbito da COMPANHIA DE HABITAÇÃO 
POPULAR DE BAURU – COHAB BAURU, na forma do Artigo 40 da Lei nº 13.303/2016.
2 – A partir da vigência deste Regulamento, as licitações e contratos no âmbito da COMPANHIA DE 
HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU – COHAB BAURU, devem ser regidos pelo Título II da Lei nº 
13.303/2016 e por este Regulamento.

SEÇÃO 2 – VETORES DE INTERPRETAÇÃO 
Artigo 2º
Vetores de interpretação 
1 – Este Regulamento integra-se aos termos da Lei nº 13.303/2016, que é o seu fundamento de validade. 
Os princípios e diretrizes são os previstos na Lei nº 13.303/2016, especialmente nos seus Artigos 31 e 32.
2 – Em complemento, afirmam-se os seguintes vetores de interpretação: 
a) as licitações e os contratos devem ser baseados em modelos, cautelas e controles utilizados pela iniciativa 
privada, com a finalidade de obter o melhor resultado técnico e econômico; 
b) devem-se preferir procedimentos simples e adotar as formalidades estritamente necessárias para o melhor 
resultado técnico e econômico, saneando defeitos ou falhas que não lhe comprometam, em obediência à 
verdade material e à competitividade; 
c) deve-se aproveitar a economia de escala e buscar a racionalização dos procedimentos; 
d) as licitações e os contratos devem ser modelados e desenvolvidos de acordo com os mais elevados 
padrões éticos e com as práticas anticorrupção; 
e) a sustentabilidade ambiental, econômica e social é compromisso da COHAB BAURU e deve ter 
aplicação prática em suas licitações e contratos. 

SEÇÃO 3 – INSTÂNCIAS, AUTORIDADES E AGENTES 
Artigo 3º
Partes Interessadas 
1 – Na aplicação deste Regulamento, considera-se: 
a) empresa: COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU – COHAB BAURU;
b) agente econômico: fornecedor, prestador de serviços, cooperativas, construtor e qualquer pessoa física 
ou jurídica com atuação econômica que possa vir a ser contratada pela empresa; 
c) instituição brasileira: fundação, universidade, incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do 
ensino ou do desenvolvimento institucional que possa vir a ser contratada pela empresa.

Artigo 4º
Instâncias internas 
1 – As licitações e os contratos devem ser processados pelas seguintes instâncias: 
a) Divisões: criadas conforme normas internas da empresa, com atribuições técnicas, que podem solicitar 
contratações e fornecer subsídios técnicos na área de sua competência. 
b) CPLJ: vinculada ao Diretor Presidente da Cia. e cujos membros são por ele nomeados, é a responsável 
pelo processamento das licitações. 

Artigo 5º
Autoridade e agentes
1 – As seguintes autoridades e agentes devem atuar em licitações e contratos: a) autoridade competente: 
autoridade com poder de decisão final sobre edital de licitação e seus documentos anexos, homologação 
do processo licitatório, ratificação de contratação direta, bem como, sobre contratos, aditivos, rescisão e 
aplicação de sanções, conforme alçadas definidas em normas internas da empresa; 
b) presidente da CPLJ: autoridade designada para conduzir a licitação; 
c) equipe de apoio da CPLJ: empregados nomeados pelo Presidente da empresa para assessorar o presidente 
da CPLJ, participando de procedimentos administrativos e/ou oferecendo subsídios de ordem técnica; 
d) advogado: empregado, regularmente inscrito perante a Ordem dos Advogados do Brasil, responsável por 
pareceres e orientações jurídicas sobre licitações e contratos, podendo ser membro da CPLJ;
e) gestor de contratos: empregado nomeado pelo Diretor Presidente da empresa, com as seguintes 
atribuições:
i) gestão administrativa dos contratos, incluindo sua análise crítica, propositura de alterações ou melhorias, 
bem ainda, registro suficiente de todas ações e eventos do contrato, que satisfaçam qualquer auditoria 
possível;
ii) receber os pedidos de contratação e elaborar o termo de referência ou memorial descritivo, podendo, 
contudo, diante das especificidades de determinada necessidade de contratação como, por exemplo, compra 
de computadores ou de software, indicar empregado de qualquer Divisão para sua elaboração;
iii) realizar a cotação de preços, podendo, também, indicar empregado de qualquer Divisão para esta tarefa;
f) fiscal de contrato: empregado que, pelos seus atributos de conhecimento, é indicado pelo  gestor de 
contratos para:
i) fiscalizar  a execução de determinado contrato, podendo ser da mesma ou de outra Divisão a que pertença 
o gestor de contratos;
ii) relatar suas tarefas por meio de diários, fotografias, atas, inventários, podendo, para bem executar suas 
atribuições, realizar vistorias e convocar reuniões com o contratado, de tudo, prestando contas ao gestor 
de contratos.

CAPÍTULO II – CONTRATAÇÃO SEM LICITAÇÃO
SEÇÃO 1 – PROCEDIMENTO GERAL DA ETAPA DA CONTRATAÇÃO DIRETA 

Artigo 6
Procedimento Geral 
1 – A licitação é condição para a celebração de contratos, à exceção das hipóteses previstas no § 3º do Artigo 
28, e nos Artigos 29 e 30 da Lei nº 13.303/2016. 
2 – As hipóteses de contratação dos Artigos 29 e 30 da Lei nº 13.303/2016 devem observar o seguinte 
procedimento: 
a) o gestor de contratos deve elaborar o termo de referência, descrevendo o objeto e suas características 
técnicas, orçamento, eventuais exigências técnicas que devem ser cumpridas pelo contratado, os critérios 
para a escolha do contratado, as condições de execução da contratação, destacando-se prazos de execução e 
recebimento, com as justificativas sobre o cabimento da contratação direta e demais motivações que forem 
consideradas cabíveis; 
b) no caso de obras e serviços de engenharia, o engenheiro da empresa designado por sua chefia  imediata  
deverá elaborar o projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso, devidamente aprovado e assinado, 
dispensando-se o termo de referência; 
c) o gestor de contratos deverá promover cotação de preços, preferencialmente por meio eletrônico; 
d) o gestor de contratos deverá diligenciar para que  sejam obtidas, pelo menos, 3 (três) propostas, salvo 
situações excepcionais, devidamente justificadas; 
e) o pedido de cotação deve ser acompanhado do termo de referência ou do projeto básico e indicar o prazo 
para a apresentação de proposta. 
f) o agente econômico deverá ser selecionado de acordo com os critérios definidos no termo de referência, 
cabendo ao gestor de contratos, conforme o caso, negociar condições mais vantajosas e exigir documentos 
de qualificação técnica e econômico-financeira; 
g) a seleção de agente econômico cuja proposta não é a de menor preço deve ser precedida de justificação;
h) a CPLJ deve avaliar se o processo de contratação apresenta as informações necessárias, procedendo a 
diligências, se o caso, ou devolver o processo para que seja complementado; 
i) a contratação direta deve ser submetida sempre à análise de advogado; 
j) o agente econômico selecionado deve ser convocado para assinar o instrumento de contrato ou instrumento 
equivalente no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da convocação, prorrogáveis por igual 
período, salvo situações excepcionais, sob pena de sujeição às sanções previstas no instrumento contratual. 
k) o extrato do contrato deve ser publicado no sítio eletrônico da empresa e no Diário Oficial do Município 
de Bauru, no prazo de até 20 (vinte) dias da data de assinatura do contrato, contendo, pelo menos, o nome 
e o CNPJ do agente econômico, o objeto, prazo e valor do contrato. 
3 – O orçamento a que faz referência a alínea “a” do item 2 deste Artigo deve observar o disposto nos 
Artigos 28 e 29 deste Regulamento. 
4 – Considera-se justificada a obtenção de menos de três propostas, na forma da alínea “d” do item 2 deste 
Artigo, com a comprovação do envio do pedido de cotação a, pelo menos, três agentes econômicos. 
5 – A seleção de agente econômico cuja proposta não é a de menor preço, à exceção dos casos de inviabilidade 
de competição tratados na seção 2 do Capítulo II deste Regulamento, pode ser justificada em razão de 
critérios previamente definidos no pedido de cotação, com observância ao princípio da proporcionalidade, 
abrangendo aspectos qualitativos do objeto, prazo, experiência, metodologia de execução, condições de 
pagamento, questões de sustentabilidade, custos indiretos e aderência à política de conformidade com a 
COHAB BAURU. 
6 – No caso de locação de imóvel específico a atender as necessidades da empresa  é dispensável o Projeto 
Básico ou Termo de Referência, sendo necessária documentação contendo justificativa fundamentada da 
escolha do imóvel a ser locado. 

SEÇÃO 2 – INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO 
Artigo 7º
Justificativa de preço 
1 – Nos casos de contratação direta prescrita nos incisos I e II do caput do Artigo 30 da Lei nº 13.303/2016, 
diante da inviabilidade de competição, a justificativa de preços pode ser realizada por meio da comparação 
da proposta apresentada com os preços praticados pela futura contratada junto a outros entes públicos e/ou 
privados, ou outros meios igualmente idôneos, sendo dispensável a cotação de preços a que faz referência 
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à alínea “c” do item 2 do Artigo 6º deste Regulamento. 
2 - Nos casos de contratação direta previstos no inciso II do caput do Artigo 30 da Lei nº 13.303/2016, a 
justificativa de preços, em caso de inexistência de outros preços praticados pela futura contratada, poderá 
se dar através da comparação com valores cobrados para a realização de outros trabalhos de dificuldade e 
complexidade semelhante, ainda que tratem de assuntos e notórios especialistas distintos; 
3 – Em caso de recusa justificada do agente econômico em apresentar contratos pretéritos ou em 
execução, ou, ainda, notas fiscais com objeto devidamente identificável, sob a alegação de cláusula de 
confidencialidade ou outra razão, o gestor do contrato pode adotar, dentre outras, as seguintes providências: 
a) avaliar, por meio de pesquisa de mercado, se existe outro agente econômico capaz de atender às demandas 
da empresa e, em caso positivo, solicitar-lhe proposta; 
b) obter declaração da futura contratada, sob pena da Lei, de que o preço proposto é o que pratica, bem 
como, na mesma declaração, as razões de justificativa da recusa em apresentar contratos pretéritos ou notas 
fiscais com o objeto devidamente identificável. 

Artigo 8º
Comprovação da exclusividade 
1 – Na hipótese do inciso I do Artigo 30 da Lei nº 13.303/2016, a exclusividade deve ser aferida por meio 
de pesquisa de mercado, devendo-se juntar aos autos do processo administrativo, no que couberem, os 
seguintes documentos: 
a) declarações ou documentos equivalentes emitidos preferencialmente por entidades sindicais, associações 
ou pelo próprio fabricante, na hipótese de representante exclusivo, no prazo máximo de 180 (cento e 
oitenta) dias, que indiquem que o objeto pretendido é comercializado ou fabricado por determinado agente 
econômico de modo exclusivo; 
b) outros contratos ou extratos de contratos firmados pelo agente econômico, com o mesmo objeto 
pretendido pela empresa, com fundamento no inc. I do Artigo 30 da Lei nº 13.303/2016 ou no inc. I do 
Artigo 25 da Lei nº 8.666/1993 ou sob qualquer outro fundamento que lhe reconheça a exclusividade; 
c) consultas direcionadas a outros agentes econômicos, dedicados ao mesmo ramo ou que atuem na mesma 
área de especialização, por e-mail ou qualquer outro meio de comunicação, desde que seja reduzida a 
termo, com solicitação de indicação de eventuais produtos que tenham as mesmas funcionalidades do 
objeto pretendido pela empresa; 
d) declarações de especialistas ou de centros de pesquisa sobre as características exclusivas do objeto 
pretendido pela empresa; 
e) justificativa fundamentada pela Divisão solicitante quanto a necessidade do objeto pretendido pela 
empresa. 

Artigo 9º
Contratação de serviços jurídicos 
1- É admitida a contratação direta de serviços jurídicos para situações como: 
a) atendimento de demandas específicas, que exijam conhecimentos aprofundados acerca do objeto 
a ser contratado, opiniões legais, pareceres, atuação em mediação, arbitragem ou processos judiciais e 
administrativos, especialmente perante órgãos de controle; 
b) atendimento de demandas específicas, em especial, aquelas que podem suscitar qualquer espécie de 
conflito de interesses entre a empresa e os advogados empregados da empresa, notadamente no que diz 
respeito à defesa dos interesses da empresa em Juízo Trabalhista; 
c) diante da insuficiência de advogados para fazer frente à demanda da empresa. 

Artigo 10
Contratação de objetos que demandam sigilo 
1 – Considera-se inviável a competição e autoriza-se a contratação direta, fundamentada no caput do 
Artigo 30 da Lei 13.303/2016, quando o objeto do contrato envolver informações sigilosas e estratégicas da 
COHAB BAURU, conforme decisão da autoridade competente. 
2 – Na hipótese do item 1 deste Artigo, os agentes econômicos, consultados para a obtenção de propostas 
ou que tenham acesso a qualquer informação, devem firmar termo de confidencialidade. 

Artigo 11
Credenciamento 
1 – As contratações decorrentes de credenciamento devem ser fundamentadas no caput do Artigo 30 da 
Lei nº 13.303/2016 e pressupõem demanda da empresa de contratar todo o universo de credenciados, sem 
relação de exclusão e exclusividade. 
2 – O credenciamento deve observar os seguintes procedimentos: 
a) o gestor de contratos deve elaborar termo de referência, descrevendo o objeto e suas características 
técnicas, preços que devem ser pagos pelos serviços e/ou bens, eventuais exigências técnicas que devem 
ser cumpridas pelos credenciados, os critérios para a contratação dos credenciados, inclusive, se for 
o caso, por meio de sorteio para a definição da ordem de contratação, e as condições de execução da 
contratação, destacando-se prazos de execução e recebimento, com as justificativas sobre o cabimento do 
credenciamento, conforme pressupostos previstos no item 1 deste Artigo, e outras que forem consideradas 
pertinentes; 
b) a CPLJ, ao receber o termo de referência e a justificativa sobre o cabimento do credenciamento, deve 
avaliar se tais documentos apresentam as informações necessárias e, se não for o caso, diligenciar junto ao 
gestor de contratos  ou devolver-lhe o termo de referência para que seja complementado; 
c) a CPLJ deve elaborar edital de credenciamento, em observância às disposições do termo de referência, 
indicando: 
i) os serviços e/ou bens que devem ser objeto de credenciamento; 
ii) as exigências mínimas que devem ser cumpridas pelos credenciados, inclusive de qualificação técnica e, 
se for o caso, econômico-financeira e fiscal; 
iii) os preços que devem ser pagos pelos serviços e/ou bens, bem como, as condições de pagamento; 
iv) as hipóteses que ensejam o descredenciamento e aplicação de penalidades; 
v) o prazo do credenciamento e as condições de sua renovação, sendo permitido que, a qualquer tempo, 
interessados requeiram o credenciamento ou o descredenciamento, de acordo com as regras estabelecidas 
no instrumento convocatório; 
vi) as formalidades, os procedimentos e os prazos para o credenciamento e para o descredenciamento, 
inclusive para impugnação ao edital de credenciamento; 
vii) as normas de caráter operacional sobre o credenciamento, especialmente as que devem ser observadas 
pelos credenciados; 

d) o edital de credenciamento deve ser submetido a advogado da empresa; 
e) a CPLJ deve publicar o edital de credenciamento no sítio eletrônico da empresa, no Diário Oficial do 
Município de Bauru e, se entender conveniente, noutros veículos; 
f) a CPLJ é responsável sobre os pedidos de credenciamento e análise da documentação exigida no edital, 
devendo publicar as decisões, em até 5 (cinco) dias úteis, no sítio eletrônico da empresa, da qual cabe 
recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis e eventuais contrarrazões também no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
g) o agente econômico, cujo pedido de credenciamento for aceito, deve assinar termo de credenciamento, 
com indicação do objeto, prazo, preço e demais condições, em até 10 (dez) dias úteis, salvo situações 
excepcionais, sob pena de sujeição às sanções previstas no edital de credenciamento; 
h) a empresa deve publicar no seu sítio eletrônico lista atualizada dos credenciados; 
i) as contratações do objeto do credenciamento poderão se dar por instrumento contratual simplificado, 
sem exclusividade. 

SEÇÃO 3 – ATIVIDADE-FIM E OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO 
Artigo 12
Disposições gerais 
1 – A comercialização, prestação ou execução, de forma direta, pela COHAB BAURU, de produtos, 
serviços ou obras especificamente relacionados com seu objeto social e as contratações que envolvem 
oportunidades de negócio são regidas pelo Direito Privado e por condições dinâmicas de mercado. 

Artigo 13
Procedimentos gerais para oportunidades de negócio 
1- Consideram-se oportunidades de negócio a formação e a extinção de parcerias e outras formas 
associativas, societárias ou contratuais, a aquisição e a alienação de participação em sociedades, bem como, 
as operações realizadas no âmbito do mercado de capitais, respeitada a regulação pelo respectivo órgão 
competente. 
2- Nos casos previstos no item acima, a COHAB poderá efetivar as operações societárias ou contratuais 
delas decorrentes segundo a práxis de mercado para tais negócios jurídicos. 
3- A inviabilidade de competição deverá ser justificada mediante nota técnica elaborada pela área 
competente, na qual conste de modo claro que a escolha do parceiro está associada a suas características 
particulares, vinculada a oportunidades de negócio definidas e específicas. 

Artigo 14
Alienação de bem móvel e bem do ativo imobilizado da empresa
1 – A competência para decidir sobre alienação de bem do ativo imobilizado está estabelecida no estatuto 
da empresa.
2 – Deve instruir o processo para a venda de bem do ativo imobilizado, além da devida motivação, avaliação 
feita por engenheiro com base na inferência estatística. 
3 – O processo de venda de bens móveis deverá ser instruído com a devida motivação, propostas de compras 
e/ou  avaliações de mercado.
4- Estabelecido como critério de venda o maior preço, necessária a observância do Artigo 54 deste 
regulamento;
5 - Está dispensada de processo licitatório a venda de bens móveis cujo preço total dos lotes seja igual ou 
inferior a R$ 1500,00.

SEÇÃO 4 – DISPENSA PELO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO 
Artigo 15
Definição dos valores-limites 
1 – Os valores indicados nos incisos I e II do Artigo 29 da Lei nº 13.303/2016 podem ser alterados pelo 
Conselho de Administração da empresa. 
2 –  Na hipótese de alteração dos valores mencionados no tem 1, a mesma entrará em vigor a partir de 1º 
de janeiro do ano civil subsequente.

CAPÍTULO III – ETAPA PREPARATÓRIA DA LICITAÇÃO
SEÇÃO 1 – PROCEDIMENTO GERAL DA ETAPA PREPARATÓRIA 

Artigo 16
Procedimento Geral 
1 – A etapa preparatória da licitação deve observar os seguintes procedimentos gerais: 
a) o gestor de contratos, ou pessoa que ele indicar, deve elaborar termo de referência, descrevendo o objeto 
e suas características técnicas, inclusive, se for o caso, indicação de marca e padronização, eventuais 
exigências técnicas que devem ser cumpridas pelo contratado, os critérios para a escolha do contratado 
e as condições de execução da contratação, destacando-se prazos de execução e recebimento, com as 
justificativas que forem consideradas pertinentes, bem como, o orçamento, na forma disciplinada no Artigo 
28 deste Regulamento; 
b) no caso de obras e serviços de engenharia, caberá aos engenheiros da empresa a elaboração, conforme 
o caso, do anteprojeto, projeto básico, matriz de risco e documento técnico, podendo, ainda, caber-lhes 
os orçamentos, na forma do Artigo 29 deste Regulamento, que serão revistos pelo gestor de contratos, 
dispensando-se o termo de referência; 
c) a CPLJ, ao receber os documentos indicados nas alíneas “a” e “b” deste Artigo, deve avaliar se eles 
apresentam as informações necessárias e, se for o caso, diligenciar junto ao gestor de contratos  ou devolver-
lhe o(s) documento(s) para que seja(m) complementado(s); 
d) a CPLJ deve elaborar o edital de licitação, que deve dispor, no mínimo, sobre: 
i) objeto da licitação, com definição de quantitativos, quando aplicável; 
ii) regime de execução; 
iii) procedimento de licitação; 
iv) critérios para apresentação e avaliação das propostas; 
v) documentos de habilitação; 
vi) recurso; 
vii) adjudicação e homologação; 
viii) prazos e formalidades para a assinatura do contrato; 
ix) sanções; 
x) minuta de contrato, conforme Artigo 69 da Lei nº 13.303/2016 ou nos demais em que a COHAB 
BAURU puder substituí-lo por outros instrumentos simplificados, tais como, pedido de compra ou ordem 
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de execução de serviço. 
e) a minuta de contrato deve conter as cláusulas dispostas no Artigo 69 da Lei nº 13.303/2016 e dispor 
sobre: 
i) objeto da contratação, com definição de quantitativos, se aplicável; 
ii) regime de execução; 
iii) prazos de execução e de vigência, bem como, requisitos e formalidades para a prorrogação; 
iv) obrigações do contratante e do contratado; 
v) exigência de garantias; 
vi) condições para o recebimento do objeto e pagamento; 
vii) critério de reajuste; 
viii) hipóteses de alteração contratual; 
ix) hipóteses de rescisão contratual; 
x) sanções administrativas; 
xi) foro competente para resolução de controvérsias, mediação e arbitragem. 
f) as minutas do edital e do contrato devem ser submetidas a advogado da COHAB BAURU na 
impossibilidade de utilização de documentos padronizados e previamente chancelados; 
g) as minutas do edital e do contrato devem ser submetidas, aprovadas e firmadas pela autoridade 
competente. 

SEÇÃO 2 – DIÁLOGO COM AGENTES ECONÔMICOS 
Artigo 17
Modalidades de diálogo 
1 – É facultado à COHAB BAURU, na etapa preparatória, realizar os seguintes procedimentos: 
a) Procedimento de manifestação de interesse para a obtenção pela empresa de projetos, levantamentos, 
investigações ou estudos com a finalidade de subsidiar o planejamento das licitações, podendo ser 
instaurado de ofício pela empresa; 
b) Tomada de subsídio para colher informações de eventuais agentes econômicos e do mercado para a 
construção do conhecimento sobre dada matéria, a fim de definir o objeto e requisitos de licitação, 
possibilitando aos interessados o encaminhamento de contribuições por escrito à empresa, inclusive por 
meio da apresentação de estudos, laudos, pareceres e outros documentos referentes a temas em discussão 
na empresa; 
c) Reunião participativa para obter, em sessões presenciais, manifestações e contribuições orais ou 
escritas sobre matéria específica, inclusive mediante apresentação de estudos, laudos, pareceres e outros 
documentos referentes a temas em discussão na empresa; 
d) Road show para a apresentação da empresa, de produtos, oportunidades de negócio ou de investimento 
em eventos destinados ao mercado nacional ou internacional; 
e) Request for information (RFI) para solicitar a agentes econômicos previamente identificados como 
potenciais licitantes informações técnicas escritas sobre demandas identificadas pela empresa, acompanhado 
de documento com informações técnicas preliminares e parciais sobre as referidas demandas; 
f) Request for proposal (RFP) para solicitar a agentes econômicos previamente identificados como 
potenciais licitantes, orçamentos prévios e informações técnicas escritas sobre minutas de documentos 
técnicos, como termo de referência, anteprojeto, projeto básico e matriz de risco, a fim de consolidá-los 
para versão definitiva; 
g) Consulta pública para consolidar a versão final de edital e documentos que lhe são anexos, possibilitando 
aos interessados o encaminhamento por escrito de contribuições e questionamentos, que devem ser 
respondidos motivadamente pela empresa; 
h) Audiência pública para consolidar a versão final de edital e documentos que lhe são anexos, possibilitando 
aos interessados a participação oral em sessão presencial, a fim de encaminhar contribuições ou realizar 
questionamentos, que não precisam ser respondidos pela empresa.

Artigo 18
Procedimento de Manifestação de Interesse 
1 – O procedimento de manifestação de interesse, facultativo para a COHAB BAURU, deve observar a 
seguinte tramitação: 
a) o documento de terceiro que solicita a abertura de procedimento de manifestação de interesse deve 
ser avaliado pelo gestor de contratos, que deve elaborar parecer técnico pelo seu prosseguimento ou 
arquivamento; 
b) o gestor de contratos, se entender conveniente, pode realizar diligência para obter do proponente 
esclarecimentos e informações complementares sobre a solicitação de abertura de procedimento de 
manifestação de interesse; 
c) o parecer do gestor de contratos  deve ser encaminhado para a autoridade competente, que decide pela 
abertura ou não do procedimento de manifestação de interesse; 
d) o procedimento de manifestação de interesse não depende de provocação de terceiro, pode ser instaurado 
de ofício por decisão da autoridade competente; 
e) a autoridade competente deve determinar a elaboração de edital de chamamento público, por parte da 
CPLJ; 
f) o edital de chamamento público que deve conter, no mínimo: 
i) escopo, diretrizes e premissas dos projetos, levantamentos, investigações ou estudos; 
ii) prazo, forma e requisitos, inclusive comprovação de qualificação técnica, para apresentação de 
requerimento de autorização para participar do procedimento; 
iii) prazo para apresentação de projetos, levantamentos, investigações e estudos, contado da data de 
publicação da autorização e compatível com a abrangência dos estudos e o nível de complexidade das 
atividades a serem desenvolvidas; 
iv) hipótese, critérios e valor nominal máximo para eventual ressarcimento; 
v) critérios para qualificação, análise e aprovação de requerimento de autorização para apresentação de 
projetos, levantamentos, investigações ou estudos; 
vi) prazo para apresentação, critérios para avaliação e seleção de projetos, levantamentos, investigações ou 
estudos apresentados por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado autorizadas; 
vii) informações públicas disponíveis para a realização de projetos, levantamentos, investigações ou 
estudos, inclusive com estimativa da capacidade e cronograma de investimento por parte da empresa; 
viii) recursos. 
g) a minuta do edital de chamamento público deve ser objeto de parecer jurídico, submetido, aprovado e 
firmado pela autoridade competente; 
h) o edital de chamamento público deve ser publicado no sítio eletrônico da empresa e no Diário Oficial do 

Município de Bauru, facultado em outros veículos de comunicação; 
i) os autorizados a apresentarem projetos, levantamentos ou estudos podem solicitar reuniões com o gestor 
de contratos, a fim de receber esclarecimentos e relatar o andamento de suas atividades; 
j) o gestor de contratos, que pode ser auxiliado por equipe de apoio ou por terceiros, deve avaliar e 
recomendar ou não a seleção total ou parcial de projetos, levantamentos ou estudos, bem como, arbitrar 
o valor nominal para eventuais ressarcimentos, com a devida fundamentação, em acordo com os critérios 
previamente definidos no edital de chamamento público; 
k) a recomendação e o arbitramento do valor de ressarcimento realizado pelo gestor de contratos deve ser 
ratificado pelo  Diretor Presidente da COHAB BAURU e publicado no sítio eletrônico da empresa e no 
Diário Oficial do Município de Bauru, cabendo a interposição de recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis; 
e contrarrazões, também no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
l) o resultado final do procedimento de manifestação de interesse deve ser publicado no sítio eletrônico da 
empresa e no Diário Oficial do Município de Bauru; 
m) o valor arbitrado a título de ressarcimento deve ser aceito pelo proponente, sob pena de frustração do 
procedimento de manifestação de interesse ou da seleção de outros projetos, levantamentos, investigações 
ou estudos; 
n) o gestor de contratos  pode solicitar correções e alterações dos projetos, levantamentos ou estudos sempre 
que tais correções e alterações forem necessárias para atender às demandas de órgãos de controle ou para 
aprimorar os empreendimentos que lhe forem objeto, inclusive em razão de contribuições apresentadas em 
consulta e audiências públicas. 
2 – O ressarcimento pelos projetos, levantamentos ou estudos deve ser realizado no prazo definido no edital 
de chamamento público, cujo montante deve ser corrigido monetariamente nos termos do edital. 
3 – Os autores ou responsáveis economicamente pelos projetos, levantamentos, ou estudos apresentados 
podem participar direta ou indiretamente da licitação ou da execução de obras ou serviços.

Artigo 19
Audiência e Consulta Pública 
1 – A audiência e a consulta pública são abertas a qualquer interessado, destinadas à apreciação pública de 
minuta de edital de licitação e seus documentos anexos, devendo observar o seguinte procedimento: 
a) a audiência e a consulta pública devem ser realizadas em situações de elevada complexidade e de 
investimentos substanciais, conforme avaliação prévia da Diretoria  da empresa, e devem ocorrer antes da 
publicação definitiva do edital e seus documentos anexos; 
b) a CPLJ deve publicar no sítio eletrônico da empresa o edital e seus documentos anexos, e em jornal 
de grande circulação e no Diário Oficial do Município de Bauru o extrato do edital, contendo o seguinte: 
i) data para a sessão de audiência pública, não inferior a 15 (quinze) dias corridos a contar da publicação do 
edital de convocação da audiência pública; 
ii) procedimentos para a realização das discussões em audiência pública, inclusive com a designação 
de presidência da mesa da audiência pública, definição prévia de apresentações, tempo e ordem para as 
intervenções dos participantes; 
iii) contribuições esperadas com a realização da audiência pública, esclarecendo-se que a finalidade é 
receber sugestões e questionamentos sobre futuro processo de licitação, sem a necessidade dos empregados 
da empresa, especialmente os designados para a mesa da audiência pública, responderem às questões 
apresentadas. 
c) a CPLJ deve publicar no sítio eletrônico da empresa, no Diário Oficial do Município de Bauru e em jornal 
de grande circulação edital de convocação para a consulta pública, com indicação eletrônica do edital e seus 
documentos anexos, contendo o seguinte: 
i) data e meio eletrônico para a apresentação de sugestões e questionamentos escritos sobre edital e seus 
documentos anexos não inferior a 15 (quinze) dias corridos a contar da publicação do edital de convocação 
da consulta pública; 
ii) contribuições esperadas com a realização da consulta pública, esclarecendo-se que a finalidade é receber 
sugestões e questionamentos sobre futuro processo de licitação, sendo necessário que todas as consultas 
encaminhadas sejam respondidas por escrito e de modo motivado antes da publicação definitiva do edital 
e seus documentos anexos. 
2 – A audiência e a consulta pública podem ser realizadas concomitantemente. 
SEÇÃO 3 – OBJETO 

Artigo 20
Definição do Objeto 
1 – O objeto da licitação deve ser definido pela Divisão solicitante, que deve especificá-lo por meio de 
critérios técnicos úteis e necessários para assegurar à empresa alto padrão de qualidade, desempenho e 
sustentabilidade em suas contratações, em acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), e normas internacionais relacionadas ao objeto, quando aplicável, e sob a diretriz de 
ampliação da competitividade. 
2 – A especificação do objeto visa expor aos agentes econômicos o que a empresa pretende contratar, de 
acordo com parâmetros que assegurem alto padrão de qualidade, desempenho e sustentabilidade. 
3 – A especificação do objeto ocorre com a descrição das suas: 
a) características básicas, que são aquelas relacionadas à natureza e às funcionalidades elementares do 
objeto; 
b) características complementares, que são aquelas relacionadas às necessidades peculiares da empresa, 
diferenciais agregados aos objetos que maximizam o seu padrão de qualidade e o seu desempenho; 
c) características de sustentabilidade, em suas dimensões social, econômica e ambiental, quando aplicáveis. 

Artigo 21 
Parcelamento 
1 – Deve-se parcelar o objeto das licitações desde que: 
a) não haja prejuízos a projeções de ganhos que seriam obtidos em razão de economia de escala; 
b) não haja prejuízos técnicos e administrativos, inclusive no que tange à gestão dos contratos. 
2 – A decisão sobre parcelamento do objeto é do gestor de contratos, que pode ser subsidiada pela CPLJ.

Artigo 22 
Objetos divisíveis 
1 – Objetos divisíveis devem ser licitados e adjudicados por itens, ressalvadas as situações em que: 
a) houver prejuízo para a integridade qualitativa do objeto a ser executado; 
b) houver prejuízos econômicos, em decorrência da perda da economia de escala; 
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c) em razão do grande número de itens que precisam ser licitados, houver ônus excessivo sobre o trabalho da 
empresa sob o ponto de vista do emprego de recursos humanos e dificuldades de controle, comprometendo 
a celeridade processual. 
2 – A decisão sobre a licitação e a adjudicação por lotes ou pelo preço global é do gestor de contratos, que 
pode ser subsidiada pela CPLJ. 
3 – Nas hipóteses de licitação e adjudicação por lotes ou pelo preço global pode-se permitir a participação 
de agentes econômicos reunidos em consórcio. 

Artigo 23 
Exigência de marca 
1 – O gestor de contratos deve exigir marca diante de justificativa técnica de que a marca exigida é a única 
que atende ao alto padrão de qualidade, desempenho e sustentabilidade definidos pela empresa. 
2 – O gestor de contratos pode indicar marca como mera referência para os licitantes, situação em que é 
obrigatório o acréscimo da expressão “ou similar ou de melhor qualidade”. 

Artigo 24
Padronização 
1 – O gestor de contratos deve decidir pela padronização de bens e serviços, com as devidas justificativas 
técnicas que indiquem, dentre outros aspectos, a racionalização das atividades administrativas, de modo 
a evitar incompatibilidade de ordem técnica entre bens e serviços contratados pela empresa, a redução 
de custos diretos e indiretos, a otimização de treinamento, integração e compartilhamento de trabalho e 
experiências. 
2 – O gestor de contratos deve avaliar se, conforme o caso, em razão da padronização, é necessário eleger 
marca(s) específica(s) ou proceder à contratação direta prevista no inc. I do Artigo 30 da Lei nº 13.303/2016. 

Artigo 25 
Certificação 
1 – O gestor de contratos pode exigir certificação da qualidade do produto ou do processo de fabricação, 
pertinente ao objeto a ser contratado, inclusive sob o aspecto ambiental, por instituição previamente 
acreditada pelo Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro), com a 
devida justificativa, que deve indicar o seguinte: 
a) manutenção da competitividade do certame, demonstrada por pesquisa de mercado, realizada por 
meio da internet ou por diligência direta a agentes econômicos, reduzida a termo e juntada aos autos do 
processo de licitação, cujas conclusões evidenciem que agentes econômicos do segmento costumam dispor 
da certificação exigida, tomando como referencial, ao menos, 3 (três) agentes econômicos avaliados em 
condições de competição; 
b) aderência técnica da certificação, demonstrando que as exigências e critérios para a certificação guardam 
relação de pertinência com o alto padrão de qualidade, desempenho e sustentabilidade definidos pela 
empresa. 

2 – Se o agente econômico não dispuser dos referidos certificados nem de possibilidade de obtê-los dentro 
do prazo de publicidade do edital, por razões que não lhe sejam imputáveis, deve-se prever a admissão de 
outros meios de prova sobre o alto padrão de qualidade, desempenho e sustentabilidade dos seus bens e 
serviços, por meio de documentos ou diligências que atestem a prática de medidas equivalentes às exigidas 
no âmbito do sistema de certificação. 

Artigo 26
Vedação à contratação do mesmo agente econômico para objetos que exigem a segregação de funções 
1 – É permitido vedar a contratação de um mesmo agente econômico para duas ou mais parcelas de um 
mesmo objeto, quando, por sua natureza, essas parcelas exigirem a segregação de funções, como no caso 
de executor e fiscal, e quando a existência de mais de um agente econômico para o mesmo objeto for 
justificada para mitigar riscos de descontinuidade. 
2 – Na hipótese desse Artigo, a vedação deve ser expressa no edital e permite-se aos agentes econômicos 
participarem de todas as licitações, itens ou lotes. Depois da fase recursal e antes da adjudicação, acaso o 
mesmo agente econômico seja vencedor de mais de uma licitação, itens ou lotes, ele deve optar por apenas 
um deles, sem que lhe possa ser imputado qualquer reprimenda ou sanção. 
3 – A vedação a que faz referência este Artigo deve ser sugerida e motivada tecnicamente pelo gestor de 
contratos e aprovada pela autoridade competente. 

Artigo 27
Sustentabilidade 
1 – A COHAB BAURU compromete-se com a sustentabilidade em sua dimensão social, econômica e 
ambiental, pretendendo que o seu poder de compra seja indutor de boas práticas para uma sociedade justa 
e um meio ambiente equilibrado. 
2 – Nas contratações de bens e serviços, a COHAB deve observar os aspectos da sustentabilidade em seus 
três pilares: social, ambiental e econômica.

SEÇÃO 4 
ORÇAMENTO 
Artigo 28
Critérios gerais para orçamento 
1 – O valor orçado pela empresa deve ser obtido em razão de pesquisa de mercado, que deve ser baseada 
em um ou na combinação dos seguintes parâmetros: 
a) contratos similares e anteriores firmados pela COHAB BAURU, devidamente atualizados monetariamente; 
b) contratos similares e anteriores firmados por outras empresas públicas ou sociedades de economia 
mista ou órgãos e entidades da Administração Pública, cujas informações podem ser obtidas em portais 
de compras governamentais ou equivalentes, a exemplo do site http://paineldeprecos.planejamento.gov.br, 
ou por meio de empresas especializadas que ofereçam recursos de busca e sistematização com emprego de 
tecnologia da informação, a exemplo do site www.zenitefacil.com.br; 
c) pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos ou outros veículos de domínio amplo, 
desde que contenha a data e hora de acesso; 
d) pesquisa direta com os agentes econômicos, por meio de request for proposal (RFP), conforme o Artigo 
17 deste Regulamento. 
2- O orçamento deve ser definido pela média ponderada dos preços obtidos pela pesquisa de mercado 

conforme disposto no item 1 deste Artigo, excluídos os que apresentarem desvios relevantes, superiores ou 
inferiores a 30% (inferior e superior) da média ponderada absoluta. 
3- No âmbito de cada parâmetro definido no item 1 deste Artigo, o resultado da pesquisa de preços deve 
ser a média ou o menor dos preços obtidos, podendo-se excluir aqueles que apresentem desvios relevantes, 
superiores ou inferiores a 30% (trinta por cento) da média obtida. 
4 –Excepcionando-se as licitações internacionais, os dados e informações pesquisados somente devem ser 
levados em consideração se relativos a contratos vigentes ou cujas vigências tenham se encerrado em prazo 
de até 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa, ainda que sejam corrigidos. 
5 – A pesquisa de preços é válida por 180 (cento e oitenta) dias, devendo, nesse interregno, ser publicado o 
edital, salvo situações excepcionais devidamente justificadas, baseadas em restrições de mercado. Acaso o 
prazo seja ultrapassado, a pesquisa deve ser refeita. 
6 – A pesquisa direta com agentes econômicos, por meio de request for proposal (RFP), conforme o Artigo 
17 deste Regulamento, pode ser realizada por e-mail ou qualquer outro meio de comunicação digital, 
devendo levar em consideração, no mínimo, 3 (três) agentes econômicos, conferindo-se prazo razoável 
para o oferecimento de orçamentos, salvo situações excepcionais devidamente justificadas, baseadas em 
restrições de mercado. 
7 – A pesquisa de mercado, nos termos prescritos neste Artigo, pode ser flexibilizada em casos devidamente 
justificados em razão de restrições de mercado ou de urgência, realizando-se contatos diretos com agentes 
econômicos e seus representantes, a fim de obter as informações disponíveis, com a obrigação de reduzir a 
termo todas as tratativas, indicando interlocutores, datas e meios de comunicação utilizados. 
8 – No caso de terceirização de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, a pesquisa referida 
no item 1 deste Artigo deve ser precedida de elaboração de planilha por parte do gestor de contratos, que 
poderá contar com o apoio da Divisão de Contabilidade da empresa, baseada nos custos diretos e indiretos 
decorrentes de encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais, previstos em lei ou em acordo, convenção 
ou dissídio coletivo. 

Artigo 29
Critérios para orçamento de obras e serviços de engenharia 
1 – O valor orçado para obras e serviços de engenharia deve ser obtido a partir das composições dos 
custos unitários previstas no projeto que integra o edital de licitação, menores ou iguais à mediana de seus 
correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil (Sinapi), mantido pela Caixa Econômica Federal (CEF), ou, para as obras relacionadas 
a transporte, o Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), mantido pelo Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (DNIT), excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que 
não possam ser considerados como de construção civil. 
2 – Em caso de inviabilidade da definição dos custos conforme o item 1 deste Artigo, como ocorre na 
hipótese de licitações internacionais para obras e serviços de engenharia, a estimativa de custo global 
pode ser apurada por meio da utilização de dados contidos em publicações técnicas especializadas ou em 
pesquisa de mercado diretamente com agentes econômicos, aplicando-se, nesse caso, as disposições do 
Artigo 28 deste Regulamento. 
3 – Na definição do valor orçado, a empresa pode adotar especificidades locais ou de projeto na elaboração 
das respectivas composições de custo unitário, desde que demonstrada a pertinência dos ajustes para a obra 
ou serviço de engenharia a ser orçado em relatório técnico elaborado por profissional habilitado. 
4 – O valor orçado deve ser o resultante do custo global de referência acrescido do valor correspondente às 
Bonificações e Despesas Indiretas (BDI), exceto no caso de licitações internacionais, que deve evidenciar 
em sua composição, no mínimo: 
a) taxa de rateio da administração central; 
b) percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de natureza direta e 
personalística que oneram o contratado; 
c) taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e 
d) taxa de lucro. 
5 – Os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que possam ser fornecidos 
por agentes econômicos com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo 
do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de BDI reduzida em relação à taxa aplicável 
aos demais itens. 
6 – No caso do fornecimento de equipamentos, sistemas e materiais em que o agente econômico não atue 
como intermediário entre o fabricante e a empresa ou que tenham projetos, fabricação e logísticas não 
padronizados e não enquadrados como itens de fabricação regular e contínua no mercado nacional, o BDI 
pode ser calculado e justificado com base na complexidade da aquisição, com exceção à regra prevista no 
item 5 deste Artigo. 
7 – A empresa deve emitir a Anotação de Responsabilidade Técnica pelas planilhas orçamentárias das 
contratações de obras e serviços de engenharia, inclusive de suas eventuais alterações. 

Artigo 30
Orçamento sigiloso
1 – O orçamento deve ser sigiloso até o momento que antecede à negociação.
2 -  Na hipótese em que o critério de julgamento adotado for maior desconto, a informação de que trata o 
item 1 deste Artigo constará do instrumento convocatório. 
3 -  No caso de julgamento por melhor técnica, o valor do prêmio ou da remuneração será incluído no 
instrumento convocatório. 
4 -   A informação relativa ao valor estimado do objeto da licitação, ainda que tenha caráter sigiloso, será 
disponibilizada a órgãos de controle externo e interno, devendo a empresa registrar em documento formal 
sua disponibilização aos órgãos de controle, sempre que solicitado. 
5 – O orçamento pode ser divulgado juntamente com o edital diante de decisão do gestor de contratos 
em conjunto com os membros da CPLJ, que deve ser motivada em razão de práticas de mercado ou da 
complexidade do objeto. 

SEÇÃO 5 – REGIME DE EMPREITADA 
Artigo 31
Regime de Empreitada 
1 – Para obras e serviços, o gestor de contratos, que poderá contar com o apoio dos engenheiros da empresa, 
deve definir o regime de empreitada de acordo com as espécies prescritas nos incisos I a VI do Artigo 42 
da Lei nº 13.303/2016. 
2 – Para obras e serviços de engenharia, deve-se priorizar a contratação semi-integrada, que pode não ser 
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utilizada por decisão do gestor de contratos diante das seguintes justificativas: 
a) todos os aspectos e parcelas da obra ou do serviço de engenharia devem ser definidos previamente, sem 
que seja conveniente permitir que os licitantes gozem de liberdade para inovar em soluções metodológicas 
ou tecnológicas, quando deve ser adotado o regime de empreitada por preço global; 
b) aspectos e parcelas relevantes da obra ou do serviço de engenharia são de quantificação incerta, como 
ocorre nos casos de reformas de edifícios e equipamentos, obras com grandes movimentações de terra 
e interferências e serviços de manutenção, quando deve ser adotado o regime de empreitada por preço 
unitário; 
c) em contratações de profissionais autônomos ou de pequenas empresas para realização de serviços 
técnicos comuns e de curta duração, quando deve ser adotada a contratação por tarefa; 
d) em contratações cuja demanda da empresa é receber o empreendimento, normalmente de alta 
complexidade, em condição de operação imediata, quando deve ser adotada a empreitada integral. 
3 – Para obras e serviços de engenharia, a contratação integrada deve ser utilizada excepcionalmente, desde 
que atendidos os seguintes requisitos: 
a) obra ou serviço de engenharia de natureza predominantemente intelectual e com inovação tecnológica; 
ou 
b) obra ou serviço de engenharia que possa ser executado com diferentes metodologias ou tecnologias de 
domínio restrito no mercado, em que as características do objeto permitam que haja real competição entre 
os licitantes para a concepção de metodologias e tecnologias distintas, que levem a soluções capazes de 
serem aproveitadas vantajosamente pela empresa, no que refere a competitividade, prazo, preço e qualidade. 
c) em todos os casos, deve haver análise comparativa com contratações já concluídas ou outros dados 
disponíveis, procedendo-se à quantificação, inclusive monetária, das vantagens e desvantagens da 
utilização do regime de contratação integrada, sendo vedadas justificativas genéricas, aplicáveis a qualquer 
empreendimento, e sendo necessária a justificativa circunstanciada no caso de impossibilidade de valoração 
desses parâmetros; 
d) em todos os casos, o anteprojeto de engenheira deve dispor dos elementos técnicos suficientes para a 
caracterização da obra ou do serviço e para a comparação, de forma isonômica, das propostas a serem 
ofertadas pelos agentes econômicos. 
4 – Para serviços que não sejam de engenharia, deve-se priorizar o regime de empreitada por preço global, 
podendo-se utilizar o regime de empreitada por preço unitário excepcionalmente, diante de justificativas 
relacionadas à incerteza dos quantitativos necessários para a execução do seu objeto. 

SEÇÃO 6 – MODALIDADE DE LICITAÇÃO 
Artigo 32 
Modalidade Pregão 
1 – A modalidade pregão, instituída pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, deve ser utilizada, 
preferencialmente, para a aquisição de bens e serviços comuns, assim considerados aqueles cujos padrões 
de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações 
usuais no mercado. 
2 – A modalidade pregão pode deixar de ser utilizada, por decisão discricionária dos membros da CPLJ, 
devidamente motivada, desde que identifique a inexistência de vantagens em adotá-la em detrimento aos 
procedimentos licitatórios próprios previstos na Lei nº 13.303/2016. 
3 – As normas pertinentes à fase preparatória previstas na Lei nº 13.303/2016 e neste Regulamento 
aplicam-se nas licitações realizadas sob a modalidade pregão, afastando as normas da Lei nº 10.520/2002, 
inclusive sobre veículos de publicação e prazo de publicidade de edital, prazos e regras para pedidos de 
esclarecimento e impugnação a edital.
4 – No caso de utilização da modalidade pregão, as normas da Lei nº 10.520/2002 aplicam-se para a etapa 
externa da licitação, a partir da sua sessão pública de abertura até os atos de adjudicação e homologação. 

SEÇÃO 7 – DOCUMENTOS ANEXOS AO EDITAL 
Artigo 33
Documentos Anexos ao Edital 
1 – O edital deve ser acompanhado dos seguintes documentos, que lhe são anexos e partes integrantes: 
a) no caso de compras, alienações e serviços em geral: termo de referência e minuta de contrato, quando 
couber; 
b) no caso de obra e serviço de engenharia em geral: projeto básico e minuta de contrato; 
c) no caso de obra e serviço de engenharia licitado sob o regime de contratação semi-integrada: projeto 
básico, documento técnico, matriz de risco e minuta de contrato; 
d) no caso de obra e serviço de engenharia licitado sob o regime de contratação integrada: anteprojeto, 
documento técnico, matriz de risco e minuta de contrato. 
2 – A empresa goza da faculdade de anexar ao edital outros documentos que considere pertinentes à espécie, 
que também passam a lhe ser parte integrante. 
3 – As informações constantes em edital não se devem repetir nos seus documentos anexos, a fim de evitar 
contradições, em benefício da clareza e objetividade. 
4 – Se houver contradição entre o edital e seus documentos anexos, inclusive com o instrumento de contrato, 
percebida durante a execução contratual, o gestor do contrato deve corrigir o instrumento de contrato por 
meio de apostilamento ou termo aditivo. 
5 – Os documentos anexos ao edital de natureza técnica podem ser contratados junto a terceiros com 
fundamento na contratação direta prevista na alínea “a” do inciso II do Artigo 30 da Lei nº 13.303/2016 ou, 
se for o caso, por meio de licitação. 
6 – Os documentos anexos ao edital de natureza técnica produzidos por terceiros, antes de serem recebidos 
em definitivo e lançados às licitações, devem ser aprovados pelo gestor de contratos, que poderá contar com 
o auxílio de outras Divisões.

Artigo 34
Matriz de risco 

1 – Matriz de risco tem o propósito de identificar riscos, quantificá-los, prever mecanismos de mitigação, 
distribuí-los, de modo equilibrado, adequado e de acordo com a natureza dos riscos e obrigações contratuais 
entre os contratantes, tudo em prol da segurança jurídica. 
2 – Os riscos devem ser identificados em razão, dentre outros aspectos, de estimativas de custos, estimativas 
de cronograma, documentos do projeto, estudos do setor, informações publicadas, estudos acadêmicos, 
dados históricos de projetos similares, conhecimento acumulado a partir de empreendimentos semelhantes 

e experiência dos empregados. 
3 – A matriz de risco deve ser composta por seis colunas: riscos, definição, alocação (da empresa, do 
contratado, de terceiro ou compartilhado), impacto (alto, médio ou baixo), probabilidade (frequente, 
ocasional ou remoto) e mitigação (medidas, procedimentos ou mecanismos para minimizar os riscos). 
4 – A matriz de risco caracteriza o equilíbrio econômico inicial do contrato, distribuindo os riscos e seus 
ônus, inclusive os financeiros, entre os contratantes. Sempre que forem atendidas as condições do contrato 
e da matriz de riscos, considera-se mantido o equilíbrio econômico-financeiro, renunciando as partes aos 
pleitos de reequilíbrio relacionados aos riscos assumidos. 
5 – A matriz deve promover a alocação eficiente dos riscos de cada contrato, em compatibilidade com as 
obrigações e os encargos atribuídos às partes no contrato, a natureza do risco, o beneficiário das prestações 
a que se vincula e a capacidade de cada Divisão para melhor gerenciá-lo. 
6 – Devem ser preferencialmente transferidos ao contratado os riscos que tenham cobertura oferecida por 
seguradoras no mercado. 
7 – Em razão da matriz de risco, o cálculo do valor orçado da contratação pode considerar taxa de risco 
compatível com o objeto da licitação e os riscos atribuídos ao contratado. 
8 – A minuta do contrato deve refletir a alocação realizada pela matriz de riscos, especialmente quanto: 
a) à recomposição da equação econômico-financeira do contrato nas hipóteses em que o sinistro seja 
considerado na matriz de riscos como causa de desequilíbrio não suportada pelas partes; 
b) à possibilidade de rescisão amigável entre as partes, quando o sinistro majorar excessivamente ou 
impedir a continuidade da execução contratual; 
c) à contratação de seguros obrigatórios, previamente definidos no contrato e cujo custo de contratação deve 
integrar o preço ofertado. 
9 – No caso de contratações integradas ou semi-integradas, em consonância com o documento técnico 
referido na alínea “c” do inciso I do § 1º do Artigo 42 da Lei nº 13.303/2016, a matriz de risco deve: 
a) estabelecer as frações do objeto em que há liberdade dos contratados para inovar em soluções 
metodológicas ou tecnológicas, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no 
anteprojeto ou no projeto básico; 
b) estabelecer as frações do objeto em que não haverá liberdade dos contratados para inovar em soluções 
metodológicas ou tecnológicas, devendo haver obrigação de identidade entre a execução e a solução 
predefinida no anteprojeto ou no projeto básico. 

SEÇÃO 8 – PARECER JURÍDICO 
Artigo 35
Disposições Gerais 
1 – O processo licitatório, como um todo, deve ser objeto de parecer de advogado do Departamento Jurídico 
da Cia. 
2– O parecer jurídico deve indicar expressamente as questões jurídicas do edital que, ao juízo do advogado, 
são de maior relevo ou com maior risco de serem contestadas pelos licitantes e pelos órgãos de controle. 
3 – O advogado pode utilizar pareceres jurídicos padronizados para editais também padronizados. 
4 – O advogado não deve se imiscuir em questões de ordem técnica e econômica. 

CAPÍTULO IV - LICITAÇÃO
SEÇÃO 1 – PROCEDIMENTO GERAL DA LICITAÇÃO 

Artigo 36
Procedimento Geral 
1 – A licitação deve observar o seguinte procedimento geral: 
a) publicação do edital; 
b) eventual pedido de esclarecimento ou impugnação; 
c) resposta motivada sobre o eventual pedido de esclarecimento ou impugnação; 
d) avaliação das condições de participação; 
e) apresentação de lances ou propostas; 
f) julgamento; 
g) verificação de efetividade dos lances ou propostas; 
h) negociação; 
i) habilitação; 
j) declaração de vencedor; 
k) interposição de recurso; 
l) adjudicação e homologação. 
2 – Somente o licitante autor da melhor proposta, que passe pelas fases de verificação e negociação, é que 
deve apresentar os documentos de habilitação. 
3 – A habilitação pode anteceder a apresentação de lances ou propostas, hipótese em que ocorre a inversão 
das fases, que deve ser prevista no edital, excepcional e justificada pela CPLJ diante da complexidade 
técnica do seu objeto e das exigências de qualificação técnica, econômica e financeira. 
4 – A licitação deve ser conduzida pelo Presidente da CPLJ, designado pelo Diretor Presidente da COHAB 
BAURU. 
5 – O Presidente da CPLJ é auxiliado por uma equipe de apoio, também nomeada pelo Diretor Presidente da 
empresa. Nas situações em que for necessária participação de técnico especializado, o Presidente da CPLJ 
deve solicitar indicação do técnico especializado ao Diretor Presidente da empresa.

SEÇÃO 2 – PUBLICAÇÃO DO EDITAL, PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO 
Artigo 37
Publicação do edital 
1 – O extrato do edital deve ser publicado no Diário Oficial do Município de Bauru e no sítio eletrônico 
da empresa. 
2 – A empresa pode publicar o extrato do edital em outros meios, como, por exemplo, jornais comerciais, 
redes sociais, sítios e publicações especializadas. 
3 – O extrato do edital deve informar o nome da empresa e seu CNPJ, data e horário da sessão pública do 
certame, o objeto da licitação, prazo de publicidade do edital e endereço eletrônico onde o inteiro teor do 
edital e seus anexos podem ser acessados. 
4 – Os prazos de publicidade dos editais, previstos nos incisos do caput do Artigo 39 da Lei nº 13.303/2016, 
contam-se do dia seguinte ao da publicação no Diário Oficial do Município de Bauru e no sítio eletrônico 
da empresa, o que ocorrer por último, computando-se o dia do vencimento. 
5 – Os prazos de publicidade dos editais, previstos nos incisos do caput do Artigo 39 da Lei nº 13.303/2016, 
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devem ser observados mesmo quando da utilização da modalidade pregão. 
6 – O prazo de publicidade dos editais de alienação de bens móveis deve ser de15 (quinze) dias úteis, e de 
bens imóveis, de 30 (trinta) dias úteis. 
7 – O prazo de publicidade do edital deve ser reaberto acaso o edital e seus documentos anexos sofram 
alterações substanciais, que impactem na participação de agentes econômicos e na elaboração de suas 
propostas, o que não ocorre diante de alterações sobre aspectos formais e procedimentais.

Artigo 38
Pedido de esclarecimento e impugnação 
1 – Cidadãos e agentes econômicos podem pedir esclarecimentos e impugnar o edital, exclusivamente 
na forma nele estabelecida, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a ocorrência 
do certame, devendo o Presidente da CPLJ, com auxílio da equipe de apoio, responder à impugnação, 
motivadamente, em até 3 (três) dias úteis. 
2 – Na hipótese de edital para a aquisição de bens, cujo prazo de publicidade do edital é de 5 (cinco) 
dias úteis, conforme alínea “a” do inciso I do Artigo 39 da Lei nº 13.303/2016, para viabilizar o pedido 
de esclarecimento e a impugnação, o prazo do item anterior é reduzido para 2 (dois) dias úteis antes da 
data fixada para a ocorrência do certame, devendo o Presidente da CPLJ, com auxílio da equipe de apoio,  
responder à impugnação, motivadamente, em até 1 (um) dia útil. 
3 – O dia de abertura da licitação não é computado para a contagem dos prazos referidos nos itens 1 e 2. 
4 – Acaso o pedido de impugnação não seja respondido nos prazos fixados nos itens anteriores, a abertura 
da licitação deve ser adiada, de modo que sejam respeitados os prazos previstos neste Regulamento de 
intervalo entre a data da resposta ao pedido de impugnação e a abertura da licitação. 
5 – A decisão de adiamento da abertura da licitação prevista no item anterior e a remarcação de sua abertura 
é de competência do Presidente da CPLJ e deve ser publicada no sítio eletrônico da empresa e no Diário 
Oficial do Município de Bauru. 
6 – Os pedidos de esclarecimento devem ser respondidos antes da sessão de abertura da licitação. 
7 - As regras e prazos sobre pedido de esclarecimento e impugnação a edital previstos neste Regulamento 
devem ser observados mesmo quando da utilização da modalidade pregão. 

SEÇÃO 3 – SESSÃO PÚBLICA 
Artigo 39
Disposições gerais 
1 – A licitação ocorre em sessão pública, presencial ou eletrônica, e é presidida pelo Presidente da CPLJ, 
com o auxílio de sua equipe de apoio, podendo ser acompanhada pelos licitantes ou seus representantes, 
ou por qualquer interessado.
2 – Os licitantes devem apresentar na abertura da sessão pública declaração de que atendem às condições 
para participar da licitação previstas neste Regulamento e aos requisitos de habilitação, bem como, 
documentos exigidos no edital. 
3 – Os licitantes que se enquadrem como microempresa ou empresa de pequeno porte devem apresentar, 
também, declaração de seu enquadramento, sendo que a falta de manifestação neste sentido importa 
na decadência do direito de preferência nos casos de empate ficto, nos termos da Lei Complementar nº 
123/2006. 
4 – Os representantes dos licitantes, nas sessões públicas, devem ser previamente credenciados para oferta 
de lances e para se manifestarem em nome dos licitantes.

Artigo 40
Licitações eletrônicas 
1 – Nas licitações eletrônicas deve-se observar o seguinte: 
a) os licitantes devem se cadastrar previamente no sistema eletrônico indicado no edital; 
b) os licitantes são responsáveis pelas suas conexões e pela segurança dos seus sistemas eletrônicos; 
c) em caso de problemas com o sistema eletrônico, indicado no edital de licitação, que impeça a conexão por 
mais de 10 (dez) minutos, a licitação considera-se suspensa e deve ser retomada por decisão do Presidente 
da CPLJ, sendo a comunicação realizada no próprio sistema eletrônico indicado no Edital. 
2 – O Presidente da CPLJ deve se comunicar com os licitantes e seus representantes por meio do sistema 
eletrônico, salvo situações excepcionais de urgência e de problemas técnicos no sistema eletrônico. 
Nesses casos, as comunicações realizadas de modo não eletrônico devem ser relatadas e os documentos 
eventualmente produzidos ou apresentados devem ser anexados ao sistema eletrônico. 

SEÇÃO 4 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 
Artigo 41
Impedimentos 
1 – São impedidas de participar de licitações e serem contratadas pela COHAB BAURU as pessoas, 
físicas ou jurídicas, que tenham sofrido a penalidade de suspensão temporária de participar em licitação e 
impedimento de contratar, prevista no inciso III do Artigo 87 da Lei nº 8.666/1993, desde que aplicada pela 
própria COHAB BAURU. 
2 –  São impedidas de participar de licitações e serem contratadas pela COHAB BAURU as pessoas, 
físicas ou jurídicas, que tenham sofrido a penalidade de declaração de inidoneidade, prevista no inciso IV 
do Artigo 87 da Lei nº 8.666/1993, aplicada por qualquer órgão ou entidade integrante da Administração 
Pública nacional. 
3 – São impedidas de participar de licitações e serem contratadas pela COHAB BAURU as pessoas, físicas 
ou jurídicas, referidas nos Artigos 38 e 44 da Lei nº 13.303/2016. 
4 - Os impedimentos não prejudicam contratos em execução, que, no entanto, não podem ser prorrogados. 
5- Está impedida a participação de consorciado na mesma licitação  em mais de um consórcio ou 
isoladamente.

Artigo 42
Cooperativas 
1 – As cooperativas somente podem participar de licitação e serem contratadas acaso comprovem a 
possibilidade de executar o objeto do contrato com autonomia pelos cooperados, de modo a não demandar 
relação de subordinação entre a cooperativa e os cooperados, nem entre a empresa e os cooperados. 
2 – Quando admitida a participação de cooperativas, estas devem apresentar um modelo de gestão 
operacional adequado ao estabelecido neste artigo, sob pena de desclassificação. 
3 – É proibida a contratação de cooperativas cujo estatuto e objetivos sociais não prevejam ou não estejam 
de acordo com o objeto contratado. 
4 – O serviço contratado deve ser executado diretamente pelos cooperados. 

Artigo 43
Consórcios
1 – O gestor de contratos, quando da elaboração do termo de referência, deve decidir pela permissão ou não 
de participação em licitações de empresas reunidas em consórcio. 
2 – A permissão de participação em licitações de empresas reunidas em consórcio deve ser motivada na 
ampliação da competitividade. 
3 – Os licitantes reunidos em consórcio devem apresentar na licitação compromisso público ou particular 
de constituição de consórcio, que deve indicar, no mínimo: 
a) as empresas participantes, o nome, o objeto, a duração e o endereço do consórcio; 
b) a empresa líder do consórcio, representante administrativa e judicial do consórcio; 
c) as obrigações dos consorciados; 
d) a forma como o consórcio deve ser remunerado e como deve ser a divisão da remuneração entre os 
consorciados. 
4 – A liderança do consórcio pode ser atribuída à empresa estrangeira não constituída ou autorizada a 
funcionar no Brasil somente nos casos de licitação internacional. 
5 – Os consórcios podem ser: 
a) horizontais, compostos por empresas que assumem a execução em conjunto de todas as obrigações 
contratuais; 
b) verticais, compostos por empresas que assumem a execução de parcela(s) distinta(s) das obrigações 
contratuais. 
6 – Os consorciados são responsáveis solidários pelas obrigações contraídas perante a empresa. 
7 – Em casos excepcionais, diante de justificativas baseadas em condições de mercado e para incentivar 
a competitividade e a formação de consórcios, por decisão do Presidente da CPLJ, é permitido prever no 
edital que, em consórcios verticais, os consorciados não tenham responsabilidade solidária. 
8 – Mesmo nos casos de solidariedade, a aplicação de sanções que levem ao impedimento de licitar e 
contratar deve ser proporcional às condutas de cada consorciado, desde que se possa distingui-las. 
9 – É permitido limitar a quantidade de participantes em consórcio e/ou estabelecer percentuais mínimos 
de participação para cada consorciado. 
10 – O edital pode exigir que o consórcio vencedor da licitação constitua-se em sociedade de propósitos 
específicos, desde que justificado pelo Presidente da CPLJ.

11 – O Presidente da CPLJ pode permitir a alteração da composição do consórcio antes da assinatura do 
contrato, desde que respeitadas todas as exigências do edital, sem prejuízos à execução contratual. Acaso 
a alteração pretendida seja posterior à assinatura do contrato, a competência para permiti-la ou não é do 
gestor de contratos.

Artigo 44
Licitações com restrições de acesso para favorecer microempresas e empresas de pequeno porte 
1 – Em licitações ou em disputas de lotes ou itens que não ultrapassem R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) 
deve-se admitir em edital apenas a participação de microempresas ou empresas de pequeno porte. 
2 – As licitações, lotes e itens referidos no item 1 deste Artigo que forem desertas ou fracassadas devem 
ser repetidas ou objeto de novas licitações, admitindo-se a participação de qualquer agente econômico que 
atenda às condições do edital, sem qualquer tipo de restrição de acesso para favorecer microempresa e 
empresa de pequeno porte, não se aplicando o inciso III do Artigo 29 da Lei nº 13.303/2016. 
3 – Nas licitações para a aquisição de bens de natureza divisível cujos valores ultrapassarem R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais), o edital deve reservar cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto e somente 
admitir na disputa por tais cotas microempresas e empresas de pequeno porte. 
4 – O percentual da cota reservada deve ser definido de modo proporcional a R$ 80.000,00 (oitenta mil 
reais), garantindo-se que o valor estimado para a cota reservada não ultrapasse tal montante. 
5 – O disposto no item 3 deste Artigo não impede a contratação das microempresas ou das empresas de 
pequeno porte na totalidade do objeto. 
6 – O edital de licitação com cota reservada deve prever: 
a) na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, que esta pode ser adjudicada ao vencedor 
da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do 
primeiro colocado da cota principal; 
b) se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, que a contratação das cotas deve ocorrer 
pelo menor preço; 
c) em licitações para registro de preço ou com previsão de entregas parceladas, deve ser priorizada a 
aquisição dos produtos da cota com menor preço. 
7 – Licitações com restrições de acesso para favorecer microempresas e empresas de pequeno porte devem 
ser realizadas em benefício da COHAB BAURU, conforme inciso III do Artigo 49 da Lei Complementar 
nº 123/06, com o intuito de ampliar a competitividade. O gestor de contratos e o Presidente da CPLJ têm 
competência discricionária para afastar o tratamento diferenciado e simplificado em favor de microempresas 
e empresas de pequeno porte quando não vislumbrar benefício para a empresa. 
8 – O tratamento diferenciado e simplificado em favor de microempresas e empresas de pequeno porte 
também pode ser afastado quando não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados 
como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir 
as exigências estabelecidas no instrumento convocatório. 

SEÇÃO 5 – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
Artigo 45 
Disposições gerais 
1 – As licitações podem adotar os modos de disputa aberto, fechado ou combinado, que deve ser definido 
pelo Presidente da CPLJ e detalhado no edital. 
2 – As licitações podem adotar os critérios de julgamento previstos no Artigo 54 da Lei nº 13.303/2016, que 
deve ser definido pelo Presidente da CPLJ e detalhado no edital. 

Artigo 46
Modo de disputa aberto 
1 – Os licitantes devem apresentar suas propostas em sessão pública, por meio de lances públicos e 
sucessivos, crescentes ou decrescentes, conforme o critério de julgamento adotado. 
2 – O Presidente da CPLJ deve dar oportunidade aos licitantes oferecerem lances livremente, sem qualquer 
ordem. 
3 – A desistência do licitante em apresentar lances, quando convocado, implica sua exclusão da etapa de 
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lances e a manutenção do último preço por ele apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 
4 – O edital pode estabelecer a possibilidade de apresentação de lances intermediários pelos licitantes, 
assim considerados: 
a) os lances iguais ou inferiores ao maior já ofertado, mas superiores ao último lance dado pelo próprio 
licitante, quando adotado o julgamento pelo critério da maior oferta de preço; ou 
b) iguais ou superiores ao menor já ofertado, mas inferiores ao último lance dado pelo próprio licitante, 
quando adotados os demais critérios de julgamento. 5 – O edital ou o Presidente da CPLJ pode estabelecer 
intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que deve incidir tanto em relação aos lances 
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta. 
6 - Em processo licitatório para a venda de bens móveis ou imóveis, o edital ou o Presidente da CPLJ poderá 
estabelecer tempo máximo para a oferta de novos lances, sem prejuízo da competitividade e tratamento 
isonômico entre os licitantes.
7 – Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar 
for de pelo menos dez por cento, o Presidente da CPLJ pode admitir o reinício da disputa aberta, nos termos 
estabelecidos no edital, para a definição das demais colocações. 
8 – Após o reinício previsto no item anterior, os licitantes devem ser convocados a apresentar lances. 
9 – Os lances iguais devem ser classificados conforme a ordem de apresentação. 
10 – No caso de licitação eletrônica, deve-se observar o seguinte: 
a) os lances somente podem ser apresentados por meio do sistema eletrônico; 
b) a fase de lances subdivide-se em duas etapas: 
i) etapa de abertura: de 10 (dez) minutos, em que todos os licitantes devem apresentar lances para prosseguir 
na disputa; 
ii) etapa de encerramento: caso seja utilizado o sistema do Banco do Brasil: www.licitacoes-e.com.br, o 
tempo de duração desta etapa será aleatoriamente estabelecido pelo sistema. Se utilizado outro sistema que 
permita o estabelecimento de tempo, este será fixado em 10 (dez) minutos.

Artigo 47
Modo de disputa fechado 
1 – As propostas apresentadas pelos licitantes devem ser sigilosas até a data e hora designadas para sua 
divulgação. 
2 – No caso de licitação presencial, as propostas devem ser apresentadas em envelopes lacrados, abertos em 
sessão pública e ordenadas conforme critério de julgamento definido no edital. 
3 – No caso de licitação eletrônica, as propostas devem ser apresentadas, divulgadas e ordenadas por meio 
do sistema eletrônico, conforme critério de julgamento definido no edital. 

Artigo 48
Combinação dos modos de disputa 
1 – O instrumento convocatório pode estabelecer que a disputa seja realizada em duas etapas, sendo a 
primeira eliminatória. 
2 – No modo de disputa fechado/aberto, os licitantes devem apresentar propostas de acordo com o Artigo 
47 deste Regulamento. Apenas os licitantes que apresentarem as três melhores propostas devem ser 
classificados para a etapa de lances, que segue as regras do Artigo 46 deste Regulamento. 
3 – No modo de disputa aberto/fechado, os licitantes que apresentarem os três melhores lances, depois de 
encerrada a etapa de lances prevista no Artigo 46 deste Regulamento, podem apresentar novas propostas, 
em valores inferiores aos seus últimos lances, no prazo de até 5 (cinco) minutos. 
4 – Na hipótese do item 3, as novas propostas somente devem ser divulgadas pelo Presidente da CPLJ 
ou automaticamente pelo sistema eletrônico depois de transcorridos os 5 (cinco) minutos, vedada a 
apresentação de novos lances ou propostas. 

SEÇÃO 6 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
Artigo 49
Menor Preço 
1 – O critério de julgamento de menor preço é preferencial. Os demais critérios de julgamento previstos 
no Artigo 54 da Lei nº 13.303/2016 são excepcionais e dependem de justificativa do Presidente da CPLJ. 

Artigo 50
Maior Desconto 
1 – O critério de julgamento do maior desconto pode ser utilizado, dentre outras, nas seguintes situações: 
a) a empresa não tiver condições de definir os objetos e seus respectivos quantitativos, a exemplo do que 
ocorre na contratação de peças para veículos e equipamentos em geral; 
b) os agentes econômicos atuam na condição de intermediário, sem poder para compor preços dos produtos 
que repassam à empresa, restando-lhes se diferenciarem competitivamente por meio de descontos incidentes 
sobre as comissões recebidas pelas vendas efetuadas.
2 – No critério de julgamento de maior desconto, o edital deve ser acompanhado de tabela de preços, 
própria da empresa ou de terceiro, a qual embasa os preços fixados no edital, sobre os quais os descontos 
devem ser apresentados, salvo casos excepcionais, a exemplo das licitações de vale alimentação e refeição. 
3 – O vencedor da licitação deve ser o licitante que apresentar o maior desconto linear sobre a tabela e 
atender às demais condições do edital. 

Artigo 51 
Melhor combinação entre técnica e preço 
1 – O critério de julgamento da melhor combinação entre técnica e preço pode ser utilizado, dentre outras, 
nas seguintes situações: 
a) objeto da licitação qualificado como de natureza predominantemente intelectual; 
b) objeto da licitação de grande complexidade ou inovação tecnológica ou técnica; ou 
c) objeto da licitação que possa ser executado com diferentes metodologias, tecnologias, alocação de 
recursos humanos e materiais e: 
i) não se conheça previamente à licitação qual das diferentes possibilidades é a que melhor atenda aos 
interesses da empresa; 
ii) nenhuma das soluções disponíveis no mercado atenda completamente à necessidade da empresa e não 
exista consenso entre os especialistas na área sobre qual seja a melhor solução, sendo preciso avaliar as 
vantagens e desvantagens de cada uma para verificar qual a que mais se aproxima da demanda; ou 
iii) exista o interesse de ampliar a competição na licitação, adotando-se exigências menos restritivas e 
pontuando as vantagens que eventualmente forem oferecidas. 

2 – O critério de julgamento da melhor combinação entre técnica e preço deve observar o seguinte 
procedimento: 
a) os licitantes devem apresentar apenas uma proposta, com os aspectos técnicos e comerciais juntos e de 
forma integrada, de modo que haja apenas um julgamento integrado; 
b) se a licitação for presencial, as propostas devem ser apresentadas em envelopes, que devem ser abertos e 
os documentos rubricados pelos representantes dos licitantes e pelos membros da CPLJ; 
c) se a licitação for eletrônica, as propostas devem ser apresentadas em modo digital e disponibilizadas a 
todos os licitantes eletronicamente; 
d) os membros da CPLJ devem realizar o julgamento, ponderando os fatores técnica e preço, de acordo com 
os parâmetros definidos no edital. 
3 – O Presidente da CPLJ, atendendo solicitação motivada do gestor de contratos, pode atribuir em edital 
fatores de ponderação distintos para os índices técnica e preço, sendo que o percentual de ponderação mais 
relevante não pode ultrapassar 70% (setenta por cento). 
4 – O julgamento de licitação com critério de melhor combinação entre técnica e preço deve seguir as 
seguintes pautas: 
a) a análise da qualidade, ainda que influenciada por aspectos subjetivos, deve ser objetivamente 
parametrizada, de modo que seja viável o controle; 
b) a atribuição de pontuação ao fator desempenho não pode ser feita com base na apresentação de atestados 
relativos à duração de trabalhos realizados pelo licitante; 
c) é vedada a atribuição de pontuação progressiva a um número crescente de atestados comprobatórios de 
experiência de idêntico teor; 
d) pode ser apresentado mais de um atestado relativamente ao mesmo quesito de capacidade técnica, 
quando estes forem necessários para a efetiva comprovação da aptidão solicitada; 
e) na análise da qualificação do corpo técnico, deve haver proporcionalidade entre a equipe técnica pontuável 
com a quantidade de técnicos que devem efetivamente ser alocados na execução do futuro contrato; 
f) o modo de disputa deve ser fechado ou o combinado fechado/aberto. 
g) no caso de modo de disputa combinado fechado/aberto, a definição da ordem de classificação, para efeito 
de apresentação de lances, conforme item 2 do Artigo 48 deste Regulamento, deve ser realizada com base 
no resultado da combinação entre a técnica e o preço, sendo que os lances devem ser oferecidos apenas em 
razão do preço; 
5 – A avaliação técnica das propostas deve ser motivada, especialmente no que tange a aspectos subjetivos, 
apontando-se, objetivamente, as diferenças entre as propostas técnicas dos licitantes e suas repercussões 
práticas. 

Artigo 52
Melhor técnica 
1 – O critério de julgamento da melhor técnica deve ser utilizado nas mesmas hipóteses listadas no item 1 
do Artigo 51, porém, quando o aspecto técnico é considerado determinante para o resultado da licitação. 
2 – O critério de julgamento da melhor técnica deve observar os seguintes procedimentos: 
a) os licitantes devem apresentar apenas uma proposta, com os aspectos técnicos e comerciais juntos e de 
forma integrada, de modo que haja apenas um julgamento integrado; 
b) se a licitação for presencial, as propostas devem ser apresentadas em envelopes, que devem ser abertos e 
os documentos rubricados pelos representantes dos licitantes e pelos membros da CPLJ; 
c) se a licitação for eletrônica, as propostas devem ser apresentadas em modo digital e disponibilizadas a 
todos os licitantes eletronicamente; 
d) o Presidente da CPLJ deve realizar o julgamento de acordo com os parâmetros definidos no edital; 
e) o edital deve estabelecer nota técnica mínima de corte, a ser estabelecida, conforme o caso, entre 70% 
(setenta por cento) e 90% (noventa por cento) do total da pontuação técnica possível; 
f) se o licitante que obteve a maior nota técnica não for o autor da proposta de menor preço dentre os 
licitantes que alcançaram a nota mínima de corte, o Presidente da CPLJ deve proceder à negociação, com 
o propósito de reduzir o preço, tendo como parâmetro o menor preço oferecido dentre os licitantes que 
alcançaram a nota mínima de corte; 
g) se o licitante que obteve a maior nota técnica não aceitar a proposta de negociação, é permitido que ele 
apresente justificativa, destacando e precificando os diferenciais técnicos de sua proposta e repercussões 
práticas em comparação com as dos demais licitantes que alcançaram a nota técnica mínima de corte; 
h) as justificativas devem ser avaliadas pelo Presidente da CPLJ, que deve decidir, motivadamente, pela 
aceitação ou não do preço oferecido pelo licitante que obteve a maior nota técnica; 
i) se o preço não for aceito, o Presidente da CPLJ deve realizar o mesmo procedimento com os licitantes que 
obtiveram a nota mínima de corte, respeitada a ordem decrescente das notas técnicas. 
3 – A avaliação dos aspectos técnicos deve respeitar os itens 4 e 5 do Artigo 51. 

Artigo 53
Melhor conteúdo artístico 
1 – O critério de julgamento do melhor conteúdo artístico deve ser utilizado para a contratação de objetos 
com prevalência de conteúdo artístico, como arquitetônicos especiais, restaurações, pinturas, esculturas, 
literatura, teatro e apresentações musicais. 
2 – O julgamento deve ser realizado por comissão formada por três especialistas, denominada comissão de 
especialistas, que devem ser designados pelo Diretor Presidente da COHAB BURU. 
3 – Os especialistas podem ser contratados com base na alínea “b” do inciso II do Artigo 30 da Lei nº 
13.303/2016. 
4 – O termo de referência deve prescrever critérios artísticos para a avaliação das propostas e definir valor 
de prêmio para o vencedor da licitação, de acordo com o indicado pela comissão de especialistas e aprovado 
pelo Diretor Presidente da COHAB BAURU. 
5 – Em que pese a alta subjetividade na avaliação de conteúdo artístico, o termo de referência deve veicular 
critérios artísticos com parâmetros ou balizas ao máximo objetivas. 
6 – O critério de julgamento do melhor conteúdo artístico deve observar o seguinte procedimento: 
a) os licitantes devem apresentar a proposta artística; 
b) se a licitação for presencial, as propostas artísticas devem ser apresentadas dentro de envelopes lacrados, 
que devem ser abertos e os documentos rubricados pelos representantes dos licitantes e pelo Presidente da 
CPLJ; 
c) se a licitação for eletrônica, as propostas artísticas devem ser apresentadas em modo digital e 
disponibilizadas a todos os licitantes eletronicamente; 
d) a comissão de especialistas deve realizar o julgamento de acordo com os parâmetros e balizas definidas 
no termo de referência, de forma motivada. 
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Artigo 54
Maior oferta de preço 
1 – O critério da maior oferta de preço deve ser utilizado para a alienação, concessão, permissão, locação 
de bens e em outras modalidades contratuais em que a empresa é quem deve receber pagamentos por parte 
do agente econômico. 
2 – É permitido à empresa contratar leiloeiro matriculado na Junta Comercial para proceder à alienação de 
bens inservíveis. 
3 – A contratação de leiloeiro deve ocorrer por meio de licitação ou com fundamento na dispensa de 
licitação prevista no inciso II do Artigo 29 da Lei nº 13.303/2016. 
4 – A licitação com adoção do critério da maior oferta de preço deve ser precedida de avaliação formal 
do bem que fixe o valor mínimo de arrematação ou do contrato, observando-se as normas regulamentares 
aplicáveis, admitindo-se a aplicação de redutores sobre o valor de avaliação apurado ou apreciação como 
bem sem valor econômico, nos casos em que custos diretos e indiretos, de natureza econômica, social, 
ambiental e operacional, bem como, riscos físicos, sociais e institucionais os autorizem, tais como: 
a) incidência de despesas que não justifiquem a sua manutenção no acervo patrimonial da empresa; 
b) classificação do bem como antieconômico, ou seja, de manutenção onerosa ou que produza rendimento 
precário, em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo; 
c) classificação do bem como irrecuperável, ou seja, aquele que não pode ser utilizado para o fim a que se 
destina ou quando a recuperação ultrapassar cinquenta por cento de seu valor de mercado; 
d) classificação do bem como ocioso, ou seja, aquele que apresenta condições de uso, mas não está sendo 
aproveitado, ou aquele para o qual não há mais interesse; 
e) custo de carregamento no estoque; 
f) tempo de permanência do bem em estoque; 
g) depreciação econômica gerada por decadência estrutural/física, desvirtuação irreversível como ocupações 
irregulares perpetuadas pelo tempo, bem como, depreciação gerada por alterações ambientais no local em 
que o bem se localiza, como erosões, contaminações, calamidades, entre outros; 
h) custo de oportunidade do capital; 
i) outros fatores ou redutores de igual relevância. 

Artigo 55 
Maior retorno econômico 
1 – O critério do maior retorno econômico deve ser utilizado para contratações de objetos que importem 
redução das despesas correntes da empresa, remunerando-se o vencedor com base em percentual da 
economia de recursos gerada.
2 – O termo de referência deve apresentar: 
a) informações técnicas necessárias para que os licitantes elaborem as suas propostas de modo que tenham 
condições de oferecer soluções técnicas para a redução das despesas correntes; 
b) matriz de alocação de riscos quanto aos eventos e às variáveis para o desempenho esperado para o 
contrato, bem como, as circunstâncias que devem implicar reduções no valor variável da remuneração, 
sendo vedado que eventos e variáveis atribuíveis exclusivamente à contratante interfiram no valor contratual 
da remuneração; 
c) parâmetros de medição e verificação do desempenho contratual, devendo adotar referencial não superior 
a 12 (doze) meses pretéritos ao período de aferição do desempenho. Apenas em caso excepcionais, quando 
tecnicamente recomendável, o referencial para o ciclo de aferição pode ser superior a 12 (doze) meses, 
cabendo ao gestor de contratos definir o período de forma motivada e fundamentada. 
3 – As propostas dos licitantes devem ser divididas em duas partes: 
a) proposta técnica, em que os licitantes devem oferecer soluções e intervenções técnicas para a redução das 
despesas correntes e projetam a economia das despesas correntes que deve ser gerada; 
b) proposta de preço, que deve prever as hipóteses de remuneração do contratado, conforme os seguintes 
critérios: 
i) valor fixo, quando a remuneração do contratado deve corresponder a valor certo e determinado, composto 
global ou unitariamente; 
ii) valor variável, quando a remuneração do contratado corresponder, exclusivamente, a percentual 
incidente sobre a economia produzida; 
iii) combinação entre valor fixo e valor variável, quando a remuneração do contratado compreender uma 
parcela certa e determinada e outra parcela variável correspondente à economia produzida. 
4 – Para o julgamento das propostas, devem ser observados os seguintes parâmetros: 
a) o Presidente da CPLJ deve ser assessorado pelos membros da CPLJ ou equipe de apoio com especialização 
técnica nomeada pelo Diretor Presidente da empresa ou, então, por uma equipe  terceirizada e que deve 
apresentar relatório técnico de conformidade sobre as propostas técnicas; 
b) devem ser desclassificadas as propostas dos licitantes que prevejam soluções técnicas consideradas 
desconformes ou insuficientes para gerar a economia pretendida, de acordo com parâmetros definidos no 
termo de referência;
c) o julgamento das propostas técnicas deve ser objetivo e motivado; 
d) a classificação das propostas de preço deve ser realizada em vista dos preços propostos, classificando-se 
em primeiro lugar a proposta que resultar no menor valor global; 
e) o julgamento final deve ser realizado em vista da ponderação entre os fatores técnicos e a proposta de 
preços, respeitado os parâmetros e os procedimentos do Artigo 51 deste Regulamento. 
5 – A adoção do critério de maior retorno deve prever que: 
a) todas as intervenções, inclusive de engenharia, e equipamentos necessários para a execução do 
contrato, de acordo com a proposta técnica, devem ser custeados pelo contratado e, uma vez executadas as 
intervenções ou instalados os equipamentos, ingressam no patrimônio da empresa; 
b) as intervenções de engenharia devem ser precedidas da apresentação de projeto por parte do contratado, 
que devem ser aprovados pelo Presidente da CPLJ com auxílio de sua equipe de apoio; 
c) a remuneração devida ao contratado é definida diante da redução de despesa corrente apurada 
periodicamente, comparando-se a despesa corrente atual com a do período de referência anterior, conforme 
ciclo definido no termo de referência; 
d) acaso o contratado não propicie a redução de despesa corrente indicada na sua proposta, a diferença 
entre a economia contratada e a efetivamente obtida deve ser descontada da remuneração do contratado, de 
acordo com parâmetros e com critérios de ponderação que podem ser previstos no termo de referência; e 
e) se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida for superior à remuneração do 
contrato, o contratado deve sofrer pena de multa. 

Artigo 56
Melhor destinação de bens alienados 
1 – O critério da melhor destinação de bens alienados deve ser empregado para doações ou outras formas 
de alienação gratuita, em que o objetivo é que os bens tenham a melhor destinação sob a ótica social e/ou 
ambiental. 
2 – A utilização do critério da melhor destinação de bens alienados depende de decisão do Diretor Presidente 
da empresa, amparado por parecer do gestor de contratos. 
3 – O julgamento deve ser realizado pelo Presidente e membros da CPLJ, podendo ser auxiliados por uma 
equipe especializada nomeada pelo Diretor Presidente da empresa, formada por empregados da empresa ou 
terceirizados, devendo nesta hipótese ser devidamente motivada a terceirização.
4 – O termo de referência deve prescrever critérios para a avaliação da repercussão social e/ou ambiental 
da destinação proposta para o bem. 
5 – Em que pese a alta subjetividade na avaliação de repercussão social e/ou ambiental, o termo de 
referência deve veicular critérios com parâmetros ou balizas ao máximo objetivas. 
6 – O critério de julgamento da melhor destinação de bens alienados deve observar o seguinte procedimento: 
a) os licitantes devem apresentar a proposta de destinação dos bens alienados; 
b) se a licitação for presencial, as propostas devem ser apresentadas dentro de envelopes lacrados, que 
devem ser abertos e os documentos rubricados pelos representantes dos licitantes e pelos membros da 
CPLJ; 
c) se a licitação for eletrônica, as propostas devem ser apresentadas em modo digital e disponibilizadas a 
todos os licitantes eletronicamente; 
d) O julgamento deve ser realizado de acordo com os parâmetros e balizas definidas no termo de referência, 
de forma motivada. 
7 – A alienação deve ser formalizada com encargo, que corresponde à destinação apresentada na proposta. 
O descumprimento do encargo importa na reversão do bem alienado, sem que o adquirente faça jus à 
indenização. 

Artigo 57 
Ciclo de vida 
1 – O ciclo de vida deve ser levado em consideração no julgamento das licitações em que os critérios 
de julgamento adotados envolvam o preço como parte relevante para a determinação da proposta mais 
vantajosa e em que os bens e serviços licitados sejam relevantes sob o ponto de vista da sustentabilidade.
2 - O gestor de contratos, podendo contar com o auxílio de outras Divisões, deve indicar os bens e serviços 
relevantes sob o ponto de vista da sustentabilidade, sobre os quais se exige que a proposta apresente o 
cálculo dos custos indiretos relacionados aos seus ciclos de vida, esclarecendo a fórmula e a ponderação que 
devem ser empregadas, desde que seja possível determinar e confirmar o seu valor monetário, abrangendo:
a) custos suportados pela empresa, como:
i) custos relacionados com aquisição;
ii) custos de uso, tais como, consumo de energia, de combustíveis e de outros recursos naturais;
iii) custos de manutenção;
iv) custos de fim de vida, tais como, custos de recolha e reciclagem.
b) custos imputados a externalidades ambientais ligadas ao bem ou serviço durante o seu ciclo de vida, 
abrangendo os custos das emissões de gases com efeito estufa e de outras emissões poluentes.
3 – Na hipótese do item 1 deste Artigo e desde que previsto no edital, os licitantes devem apresentar, 
juntamente com as suas propostas, documentos que revelem dados e metodologia objetivamente verificáveis 
para avaliar os custos indiretos relacionados aos ciclos de vida de bens e serviços propostos, que sejam 
acessíveis e possíveis de serem obtidos.
4 – A melhor proposta de preços em licitações de bens e serviços relevantes sob o ponto de vista da 
sustentabilidade, conforme item 1 deste Artigo e desde que previsto no edital, deve ser resultante da 
ponderação dos custos diretos e indiretos, estes decorrentes do cálculo do ciclo de vida.

SEÇÃO 7 – PREFERÊNCIA E DESEMPATE 
Artigo 58
Preferência às microempresas e empresas de pequeno porte 
1 – É assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas 
de pequeno porte. 
2 – Entende-se haver empate quando as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao menor preço, ressalvado o disposto no item 3 
deste Artigo. 
3 – Na modalidade de pregão, entende-se haver empate quando as ofertas apresentadas pelas microempresas 
e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço. 
4 – A preferência deve ser concedida da seguinte forma: 
a) ocorrendo o empate, a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada pode apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que deve ser adjudicado 
o objeto em seu favor; 
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a”, 
devem ser convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação de empate, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito; e
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que 
se encontrem em situação de empate, deve ser realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro pode apresentar melhor oferta. 
5 - Não se aplica o sorteio a que se refere a alínea “c” do item 4 deste Artigo, quando, por sua natureza, 
o procedimento não admitir o empate real, como acontece no modo de disputa aberto, em que os lances 
equivalentes não são considerados iguais, sendo classificados de acordo com a ordem de apresentação pelos 
licitantes. 
6 – No modo de disputa aberto, após o encerramento dos lances, a microempresa ou a empresa de pequeno 
porte melhor classificada deve ser convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) 
minutos por item em situação de empate, sob pena de preclusão. 
7 – No modo de disputa fechado, o prazo para os licitantes apresentarem nova proposta deve ser estabelecido 
pelo edital. 
8 – Nas licitações do tipo técnica e preço, o empate deve ser aferido levando em consideração o resultado 
da ponderação entre a técnica e o preço na proposta apresentada pelos licitantes, sendo facultada à 
microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada a possibilidade de apresentar proposta de 
preço inferior. 
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Artigo 59
Desempate 
1 – Nas licitações em que após o exercício de preferência de que trata o Artigo 58 esteja configurado empate 
em primeiro lugar, deve ser realizada disputa final entre os licitantes empatados, que podem apresentar nova 
proposta fechada, em prazo definido pelo Presidente da CPLJ ou pelo pregoeiro. 
2 – Mantido o empate após a disputa final de que trata o item 1 deste Artigo, as propostas devem ser 
ordenadas segundo o desempenho contratual prévio dos respectivos licitantes, desde que haja sistema 
objetivo de avaliação instituído. 
3 – Persistindo o empate, ou não havendo microempresa ou empresa de pequeno porte na disputa, deve ser 
dada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 
a) produzidos no País; 
b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras; e 
c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 
no País. 
4 – Na hipótese do item 3 deste Artigo, em se tratando de bem ou serviço de informática e automação, 
nesta ordem: 
a) aos bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; 
b) aos bens e serviços produzidos de acordo com o processo produtivo básico definido pelo Decreto nº 
5.906, de 26 de setembro de 2006; 
c) produzidos no País; 
d) produzidos ou prestados por empresas brasileiras; e 
e) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 
no País. 
5 – Persistindo o empate, deve ser realizado sorteio. 

SEÇÃO 8 – VERIFICAÇÃO DE EFETIVIDADE DOS LANCES OU PROPOSTAS 
Artigo 60
Conformidade em relação às especificações técnicas, aos documentos e às formalidades
1 – O Presidente da CPLJ, auxiliado por sua equipe de apoio, deve avaliar se a proposta do licitante melhor 
classificado atende às especificações técnicas, demais documentos e formalidades exigidas no edital, 
podendo ser subsidiado por outras Divisões da empresa no que se referir ao atendimento das questões 
técnicas relacionadas ao objeto da licitação ou de documentos com informações de ordem técnica que 
podem impactar a sua execução. 
2 – O Presidente da CPLJ, com os subsídios técnicos de sua equipe de apoio ou de outras Divisões da 
empresa, pode realizar prova de conceito ou analisar amostras, com a finalidade de aferir a conformidade 
da proposta do licitante melhor classificado com as especificações técnicas exigidas no edital. 
3 – Nos casos de prova de conceito ou de amostras, o Presidente da CPLJ, com os subsídios técnicos de sua 
equipe de apoio ou de outras Divisões da empresa, deve observar o seguinte: 
a) a avaliação deve ser realizada e é vinculada aos requisitos técnicos expressamente exigidos no termo de 
referência, anteprojeto ou projeto básico para a prova de conceito ou amostras; 
b) a avaliação deve ser tecnicamente motivada. 
4 – O Presidente da CPLJ dispõe de competência discricionária para conceder prazo para a reapresentação 
ou correção de defeitos identificados na avaliação da prova de conceito e das amostras. 
5 – A decisão do Presidente da CPLJ prevista no item 4 deste Artigo deve levar em consideração o tempo 
necessário para as correções em contraste com a celeridade processual, a natureza e a dimensão dos defeitos 
identificados, especialmente se é viável tecnicamente que sejam corrigidos com agilidade, e a obtenção da 
melhor proposta técnica e econômica. 

Artigo 61
Conformidade do preço 
1 – Nos casos em que o julgamento ocorrer pelo modo de disputa aberto ou por qualquer combinação de 
modos de disputa, nas licitações de obras ou serviços, o licitante autor da melhor proposta deve apresentar 
ao Presidente da CPLJ, conforme condições e prazo estabelecidos no edital, planilha com os valores 
adequados ao lance vencedor ou à proposta final, em que deve constar, conforme o caso: 
a) indicação dos quantitativos e dos custos unitários; 
b) composição dos custos unitários quando diferirem daqueles constantes dos sistemas de referências 
adotados nas licitações; e 
c) detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos encargos sociais. 
2 – Nos casos em que o julgamento ocorrer pelo modo de disputa fechado, nas licitações de obras ou 
serviços, o licitante deve apresentar junto com a sua proposta a planilha contendo as informações referidas 
nas alíneas do item 1 deste Artigo. 
3 – Nos casos de contratação integrada, o licitante que ofertou a melhor proposta deve apresentar o valor 
do lance ou proposta vencedora distribuído pelas etapas do cronograma físico, de acordo com o critério de 
aceitabilidade por etapas que deve ser previsto no edital. 
4 – Encerrada a etapa competitiva do processo, o Presidente da CPLJ pode divulgar os custos dos itens ou 
das etapas do orçamento estimado que estiverem abaixo dos custos ou das etapas ofertadas pelo licitante 
autor da melhor proposta, para fins de reelaboração da planilha com os valores adequados ao lance vencedor. 
5 – Nas licitações de obras e serviços de engenharia, a economicidade da proposta deve ser aferida com 
base nos custos globais e unitários. 
6 – O valor global da proposta, após a negociação, não pode superar o orçamento estimado pela empresa, 
sob pena de desclassificação. 
7 – No caso de adoção do regime de empreitada por preço unitário ou de contratação por tarefa, os 
custos unitários dos itens materialmente relevantes das propostas não podem exceder os custos unitários 
estabelecidos no orçamento da empresa, observadas as seguintes condições:
a) são considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior impacto no valor total da proposta e 
que, somados, representem, pelo menos, 80% (oitenta por cento) do valor total do orçamento estimado ou 
que sejam considerados essenciais à funcionalidade da obra ou do serviço; 
b) em situações especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatório técnico, podem ser aceitos 
custos unitários superiores àqueles constantes do orçamento estimado em relação aos itens materialmente 
relevantes, e
c) o relatório técnico, apresentado pelo licitante, deve ser avaliado pelo Presidente da CPLJ, com o apoio 
de sua equipe técnica e/ou outras Divisões da empresa, e caso rejeitado, a proposta do licitante deve ser 
desclassificada, salvo se o licitante apresentar nova proposta, com adequação dos custos unitários sem 
majoração do valor global da proposta. 

8 – No caso de adoção do regime de empreitada por preço global, de empreitada integral ou de contratação 
semi-integrada, devem ser observadas as seguintes condições: 
a) no cálculo do valor da proposta podem ser utilizados custos unitários diferentes daqueles previstos no 
orçamento da empresa, desde que o valor global da proposta e o valor de cada etapa prevista no cronograma 
físico-financeiro seja igual ou inferior ao orçado pela empresa; 
b) em situações especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatório técnico, os valores das 
etapas do cronograma físico-financeiro podem exceder o limite referido na alínea “a”; e 
c) o relatório técnico, apresentado pelo licitante, deve ser avaliado pelo Presidente da CPLJ, com o auxílio 
de sua equipe de apoio e/ou outras Divisões. Caso rejeitado, a proposta do licitante deve ser desclassificada, 
salvo se o licitante apresentar nova proposta, com adequação dos custos unitários sem majoração do valor 
global da proposta. 
9 – Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes 
para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida. 
10 – A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da planilha de custos, desde que não 
contrariem instrumentos legais, não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta. 
11 – A análise de exequibilidade da proposta não deve considerar materiais e instalações a serem fornecidos 
pelo licitante em relação aos quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração, desde que a 
renúncia esteja expressa na proposta. 
12 – O cálculo para aferir a inexequibilidade de proposta em licitações de obras e serviços de engenharia 
previsto no § 3º do Artigo 56 da Lei nº 13.303/2016 gera presunção relativa, pelo que o licitante cuja 
proposta encontrar-se abaixo dos percentuais estabelecidos no referido dispositivo tem a prerrogativa de 
comprovar a exequibilidade de sua proposta.
13 – O Presidente da CPLJ pode realizar diligências para aferir a exequibilidade da proposta ou exigir do 
licitante que ela seja demonstrada, cabendo-lhe, conforme o caso, verificar ou requisitar que lhe sejam 
apresentados pelo licitante: 
a) acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas em dissídios coletivos de trabalho; 
b) informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e junto ao Ministério da Previdência Social; 
c) consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares; 
d) pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 
e) verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração Pública ou com a 
iniciativa privada; 
f) pesquisa de preço com agentes econômicos dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de 
suprimentos, supermercados e fabricantes; 
g) verificação de notas fiscais dos produtos cotados na proposta e anteriormente adquiridos pelo proponente; 
h) levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa; 
i) estudos setoriais; 
j) consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal; 
k) análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o licitante 
disponha para a prestação dos serviços. 
14 – Qualquer licitante pode requerer motivadamente que se realizem diligências para aferir a exequibilidade 
e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

Artigo 62
Negociação 
1 – O Presidente da CPLJ deve negociar com o licitante autor da melhor proposta condições mais vantajosas, 
que podem abranger os diversos aspectos da proposta, desde preço, prazos de pagamento e de entrega. 
2 – O Presidente da CPLJ não pode, a pretexto da negociação, relativizar ou atenuar as exigências e 
condições estabelecidas no edital e nos seus documentos anexos.
3 – A negociação deve ser motivada pelo Presidente da CPLJ. 
4 – O Presidente da CPLJ deve negociar com o licitante autor da melhor proposta antes de desclassificá-lo 
em razão de preço excessivo. 

Artigo 63
Desclassificação das propostas 
1 – Após a fase de julgamento, o Presidente da CPLJ deve verificar a efetividade dos lances ou propostas, 
devendo desclassificar, em decisão motivada, apenas as propostas que contenham vícios insanáveis. 
2 – São vícios sanáveis, entre outros, os defeitos materiais atinentes à descrição do objeto da proposta e 
suas especificações técnicas, incluindo aspectos relacionados à execução do objeto, às formalidades, aos 
requisitos de representação, às planilhas de composição de preços, à inexequibilidade ou ao valor excessivo 
de preços unitários quando o julgamento não é realizado sob o regime de empreitada por preço unitário 
e, de modo geral, aos documentos de conteúdo declaratório sobre situações pré-existentes, desde que não 
alterem a substância da proposta. 
3 – O Presidente da CPLJ não deve permitir o saneamento de defeitos em propostas apresentadas com má-
fé ou intenção desonesta, como aqueles contaminados por falsidade material ou intelectual ou que tentem 
induzir o Presidente da CPLJ a erro. 
4 – O Presidente da CPLJ deve conceder prazo adequado, recomendando-se 2 (dois) dias úteis, prorrogáveis 
por igual período, para que o licitante corrija os defeitos de sua proposta, podendo o edital dispor de prazo 
distinto, de acordo com o objeto.
5 – O Presidente da CPLJ, na hipótese do item 4 deste Artigo, deve indicar expressamente quais aspectos 
da proposta ou documentos apresentados junto à proposta devem ser corrigidos. 
6 – A correção dos defeitos sanáveis não autoriza alteração do valor final da proposta, exceto para oferecer 
preço mais vantajoso para a empresa. 
7 – Se a proposta não for corrigida de modo adequado, o Presidente da CPLJ dispõe de competência 
discricionária para decidir pela concessão de novo prazo para novas correções. 
8 – O Presidente da CPLJ deve verificar a efetividade das propostas dos demais licitantes, de acordo com 
a ordem de classificação e aplicando-se os mesmos critérios, acaso a proposta vencedora do julgamento 
seja desclassificada. 
9 – Se todos os licitantes forem desclassificados, dada a constatação de defeitos insanáveis em todas as 
propostas apresentadas, o Presidente da CPLJ deve declarar a licitação fracassada.

SEÇÃO 9 – HABILITAÇÃO 
Artigo 64 
Habilitação Jurídica 
1 – Os licitantes devem comprovar a possibilidade da aquisição de direitos e da contratação de obrigações 
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por meio de carteira de identificação, contrato social, estatuto ou outro documento constitutivo compatível 
com o objeto da licitação, bem como, documento que comprova os poderes de seus representantes e decreto 
de autorização de funcionamento para empresas estrangeiras, conforme exigido no edital. 
2 – Em licitações que têm por objeto a terceirização de serviços, com dedicação exclusiva de mão-de-
obra, os licitantes devem, quando solicitado no instrumento convocatório, apresentar as certidões de 
Regularidade Federal, de Regularidade do empregador para com o Fundo de Garantia: CRF – FGTS, e 
Negativa de Débitos Trabalhistas: CNDT. 

Artigo 65 
Qualificação Técnica 
1 – A qualificação técnica é restrita às parcelas do objeto técnica ou economicamente relevantes, que devem 
ser indicadas expressamente no edital, podendo-se exigir os seguintes documentos: 
a) inscrição na entidade profissional competente nos casos que envolvam profissões e atividades 
regulamentadas e apenas nas situações em que o objeto do contrato for pertinente à sua atividade básica; 
b) atestados de capacidade técnica profissional e operacional; 
c) comprovação de disponibilidade de equipamentos, máquinas e qualquer sorte de instrumento, com 
suporte técnico no Brasil, que sejam necessários para a execução das parcelas técnica ou economicamente 
relevantes, por meio de declarações, contratos ou documentos de registro; 
d) certificados, autorizações ou documentos equivalentes exigidos por legislação especial como condição 
para o desempenho de atividades abrangidas no objeto do contrato; 
e) atestado de visita, quando justificada a necessidade. 
2 – Os atestados de capacidade técnica profissional e operacional, conforme previsto no edital, devem 
comprovar experiência na execução de objeto com quantitativos de 50% (cinquenta por cento) ou outro 
percentual superior do objeto definido no edital e seus documentos anexos. 
3 – É permitido o somatório de quantitativos havidos em mais de um atestado nos casos em que a 
complexidade e a técnica empregadas não variem em razão da dimensão ou da quantidade do objeto. 
4 – Em licitações de alta complexidade técnica, que envolvem riscos técnicos e econômicos elevados, 
assim qualificadas pelo gestor de contratos mediante as devidas justificativas técnicas, é permitido exigir 
que os atestados de capacidade técnica profissional e operacional comprovem experiência contínua ou não 
na execução de atividades semelhantes ao objeto licitado, observado o item 2 deste Artigo, pelo período de 
até 5 (cinco) anos. 
5 – É permitido que os atestados de capacidade técnica profissional e operacional demandem comprovação 
de execução de objeto similar em tempo compatível ao previsto no termo de referência, no anteprojeto ou 
no projeto básico para a execução do objeto da licitação. 
6 – Os atestados de capacidade técnica profissional e operacional devem ser emitidos ou visados por 
entidade profissional competente nos casos em que envolvam profissões e atividades regulamentadas. 
7 – A comprovação da qualificação técnico-profissional deve ser realizada por meio de documentos 
hábeis que demonstrem que o licitante possui vínculo com o profissional a que faz referência o atestado, 
admitindo-se contrato social, estatuto social ou documento constitutivo, ata de eleição de diretores, carteira 
de trabalho, contrato ou declaração de contratação. 
8 – É proibida a apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos em nome de empresa coligada 
ou pertencente ao mesmo grupo econômico do licitante, salvo se devidamente justificado pelo gestor de 
contratos ou pelo Presidente da CPLJ e permitido expressamente no edital. 
9 – É permitida a apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos em nome de outra empresa 
da qual o licitante seja subsidiária integral e/ou de subsidiária integral pertencente ao licitante, desde que 
pertencente à mesma atividade econômica. 
10 – Nos casos de consórcios, cada um dos consorciados deve apresentar a integralidade dos documentos 
de qualificação técnica exigidos no edital, à exceção dos atestados de capacidade técnica profissional e 
operacional, que podem ser somados, sob as seguintes condições: 
a) nas hipóteses em que o edital exigir a apresentação de atestados diferentes ou relativos a parcelas do 
objeto da licitação diferentes, os consorciados podem somar os seus atestados; 
b) em relação à mesma parcela do objeto da licitação, os consorciados podem somar os quantitativos 
havidos nos seus atestados, desde que atendidas as condições do item 3 deste Artigo, ou seja, desde que a 
complexidade e a técnica empregadas para a execução daquela parcela do objeto não variem em razão da 
dimensão ou da quantidade do objeto. 
11 – Os atestados emitidos em favor de consórcio ou de sociedade de propósitos específicos decorrente 
de participação em licitação de empresas reunidas em consórcio podem ser aproveitados integralmente 
por todas as empresas dele participantes sem qualquer distinção ou fragmentação de quantitativos. 
Excepcionalmente, se o consórcio é do tipo vertical, distinguidas as participações de cada consorciado, 
conforme alínea “b” do item 5 do Artigo 43, o atestado deve aproveitar o consorciado em relação à parte do 
objeto realmente executada por ele. 
12 – O Presidente da CPLJ pode exigir, em diligência, que os atestados de capacidade técnica profissional 
e operacional sejam acompanhados de documentos que corroborem o seu teor, como cópias de contratos, 
medições, notas fiscais, registros em órgãos oficiais ou outros documentos idôneos. 
13 – Somente devem ser aceitos atestados de capacidade técnica expedidos após a conclusão do contrato 
ou, tratando-se de prestação de serviços contínuos, se decorrido, no mínimo, um ano do início de sua 
execução, exceto se houver sido firmado para ser executado em prazo inferior. 
14 – A exigência de atestado de visita é excepcional e deve ser justificada pelo gestor de contratos e/
ou Presidente da CPLJ no sentido de que o conhecimento físico e presencial das peculiaridades do local 
da execução do objeto do contrato é de utilidade relevante para a compreensão dos encargos técnicos e 
para a formulação das propostas, sendo insuficiente a descrição escrita dessas peculiaridades no termo de 
referência, no anteprojeto ou no projeto básico. Nos demais casos, a visita pode ser sugerida, porém, não 
considerada obrigatória. 

Artigo 66
Capacidade econômica e financeira 
1 – É permitido exigir no edital, conforme a complexidade e os riscos envolvidos na contratação, para 
avaliar a capacidade econômica e financeira dos licitantes, dentre outros documentos e informações: 
a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último exercício social, exigíveis na forma 
da lei e devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial ou Registro Civil das Pessoas Jurídicas 
da sede ou domicílio do licitante, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais 
de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta, comprovando índices de liquidez geral (LG), liquidez 
corrente (LC) e solvência geral (SG) iguais ou superiores a 1 (um); 
b) licitante constituído no exercício em curso ou a menos de 01 ano  deve apresentar balanço de abertura, 

se ainda sem movimentação, ou balanço intermediário, se em movimentação, contendo as assinaturas do 
contador/técnico em contabilidade regularmente habilitado e pelo sócio-gerente, devidamente registrado ou 
autenticado na Junta Comercial ou Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Sede ou domicílio do licitante;
c) comprovação de patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, 
calculado com base no valor da proposta do licitante multiplicado pelo número de meses da vigência do 
contrato.
2 – Empresa em recuperação judicial ou extrajudicial pode participar de licitação, desde que atenda às 
condições para comprovação da capacidade econômica e financeira previstas no edital. 
3 – Microempresas e empresas de pequeno porte devem atender a todas as exigências para comprovação da 
capacidade econômica e financeira previstas no edital. 
4 – Nos casos de consórcios, cada um dos consorciados deve apresentar a integralidade dos documentos 
sobre as condições econômicas e financeiras exigidos no edital, à exceção da alínea “c” do item 1 deste 
Artigo, em que se permite o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva 
participação no consórcio.
5 - Se adotado o critério de julgamento maior oferta de preço, a habilitação pode ser limitada à comprovação 
do recolhimento de quantia como garantia de até 5% (cinco por cento) do valor mínimo de arrematação, 
dispensando-se qualquer outro tipo de exigência, inclusive de habilitação jurídica, qualificação técnica ou 
econômica financeira. Nessa hipótese, o licitante vencedor deve perder a quantia em favor da empresa caso 
não efetue o pagamento do valor ofertado no prazo fixado. 

Artigo 67
Inabilitação 
1 – O Presidente da CPLJ deve motivar a decisão de habilitação ou inabilitação. 
2 – Os licitantes somente devem ser inabilitados em razão de defeitos em seus documentos de habilitação 
que sejam insanáveis, aplicando-se os mesmos procedimentos e critérios prescritos no Artigo 63 deste 
Regulamento. 
3 – Consideram-se sanáveis defeitos relacionados a documentos que declaram situações pré-existentes ou 
concernentes aos seus prazos de validade. 
4 – O Presidente da CPLJ pode realizar diligência para esclarecer o teor ou sanar defeitos constatados nos 
documentos de habilitação. 
5 – O Presidente da CPLJ deve conceder prazo adequado, recomendando-se 2 (dois) dias úteis prorrogáveis 
por igual período, para que o licitante corrija os defeitos constatados nos seus documentos de habilitação, 
apresentando, se for o caso, nova documentação, podendo o edital dispor de prazo distinto, de acordo com 
o objeto. 
6 – O Presidente da CPLJ, na hipótese do item 5 deste Artigo, deve indicar expressamente quais documentos 
devem ser reapresentados ou quais informações devem ser corrigidas. 
7 – Se os defeitos não forem corrigidos de modo adequado, o Presidente da CPLJ dispõe de competência 
discricionária para decidir pela concessão de novo prazo para novas correções. 
8 – Acaso o licitante autor da melhor proposta seja inabilitado, o Presidente da CPLJ deve verificar a 
efetividade das propostas dos demais licitantes e o atendimento às condições de habilitação, de acordo com 
a ordem de classificação e aplicando-se os mesmos critérios. 
9 – Se todos os licitantes forem inabilitados, dada a constatação de defeitos insanáveis nos documentos de 
todos eles, o Presidente da CPLJ deve declarar a licitação fracassada. 

SEÇÃO 10 – RECURSO 
Artigo 68
Procedimentos para os recursos em geral 
1 – O Presidente da CPLJ deve declarar vencedor o licitante autor da melhor proposta e que atenda a todas 
as condições do edital. 
2 – Declarado o vencedor, durante a sessão pública, por meio presencial ou eletrônico, qualquer licitante 
pode manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando deve ser concedido a ele o prazo 
de 5 (cinco) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo 
intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que devem começar a correr do término 
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
3 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importa a decadência do direito de recurso e a 
adjudicação do objeto da licitação pelo Presidente da CPLJ ao vencedor. 
4 – Entende-se por manifestação motivada da intenção de recorrer a indicação sucinta dos fatos e das 
razões do recurso, sem a necessidade de indicação de dispositivos legais ou regulamentares violados ou de 
argumentação jurídica articulada. 
5 – O Presidente da CPLJ pode não conhecer o recurso já nesta fase em situação excepcional e restrita, 
acaso a manifestação referida no item 2 deste Artigo seja apresentada fora do prazo ou por pessoa que não 
represente o licitante ou se o motivo apontado não guardar relação de pertinência com a licitação. É vedado 
ao Presidente da CPLJ rejeitar o recurso de plano em razão de discordância de mérito com os motivos 
apresentados pelo licitante. 
6 – As razões do recurso podem trazer outros motivos não indicados expressamente na sessão pública. 
7 – As razões e contrarrazões do recurso devem ser apresentadas ao Presidente da CPLJ, que dispõe 
de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por iguais períodos, para reavaliar sua decisão e dar os seguintes 
encaminhamentos, conforme o caso: 
a) se acolher as razões recursais, deve retomar a sessão pública para, revista a decisão nela tomada, dar 
prosseguimento à licitação, garantindo, depois de nova declaração de vencedor, o direito à interposição de 
recurso, inclusive por parte de licitante que tenha sido impedido de participar da licitação, que teve sua 
proposta desclassificada ou que foi inabilitado; 
b) se não acolher as razões recursais, deve produzir relatório e encaminhar o recurso para o Diretor 
Presidente da empresa, para decisão definitiva, que deve ser produzida em 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis 
por iguais períodos. 
8 – Na hipótese da alínea “a” do item 7 deste Artigo, a decisão de acolhimento do recurso deve ser publicada 
no sítio eletrônico da empresa e no Diário Oficial do Município de Bauru, estabelecendo-se o prazo de 2 
(dois) dias úteis para a retomada da sessão pública. 
9 – A decisão definitiva referida no item 7, alínea “b” deste Artigo, deve ser publicada no sítio eletrônico da 
empresa e publicada no Diário Oficial do Município de Bauru. 
10 – O acolhimento de recurso importa a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
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Artigo 69
Procedimentos para os recursos com inversão das fases 
1 – No caso de inversão das fases, conforme § 2º do Artigo 59 da Lei nº 13.303/2016, os licitantes podem 
interpor dois recursos, um contra a decisão sobre a habilitação e outro contra a decisão sobre as propostas. 
2 – As decisões referidas no item 1 deste Artigo devem ser publicadas no sítio eletrônico da empresa e no 
Diário Oficial do Município de Bauru, quando, então, contar-se-á o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a 
interposição dos recursos, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões 
em igual número de dias, que devem começar a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 
3 – As razões e contrarrazões do recurso devem ser apresentadas ao Presidente da CPLJ, que dispõe 
de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por iguais períodos, para reavaliar sua decisão e dar os seguintes 
encaminhamentos, conforme o caso: 
a) se acolher as razões recursais, deve retomar a sessão pública para, revista a decisão recorrida, dar 
prosseguimento à licitação; 
b) se não acolher as razões recursais, deve produzir relatório e encaminhar o recurso para o Diretor 
Presidente da empresa, para decisão definitiva, que deve ser produzida em 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis 
por iguais períodos. 
4 – Aplicam-se os itens 8, 9 e 10 do Artigo anterior. 

SEÇÃO 11 – FASE INTEGRATIVA 
Artigo 70
Adjudicação e homologação 
1 – Se não houver recurso, a declaração de vencedor realizada pelo Presidente da CPLJ equivale e faz as 
vezes da adjudicação, cabendo a homologação ao Diretor Presidente da empresa. 
2 – Se houver recurso, a autoridade competente deve realizar a adjudicação e a homologação da licitação.
3 – Na fase de homologação, o Diretor Presidente pode: 
a) homologar a licitação; 
b) revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente que constitua óbice 
manifesto e incontornável; 
c) anular a licitação por ilegalidade, salvo as situações em que: 
i) o vício de legalidade for convalidável; ou 
ii) o vício de legalidade não causar dano ou prejuízo à empresa ou a terceiro; ou 
iii) o vício de legalidade não contaminar a totalidade do processo de licitação, caso em que deve determinar 
ao Presidente da CPLJ o refazimento do ato viciado e o prosseguimento da licitação. 
4 – O vício de legalidade é convalidável se o ato por ele contaminado puder ser repetido sem o referido 
vício, o que ocorre, dentre outros casos, com vícios de competência e tocante às formalidades. 
5 – A revogação ou anulação da licitação, depois da fase de apresentação de lances ou propostas, depende 
da concessão de prazo de 5 (cinco) dias úteis para que os licitantes interessados ofereçam manifestação. 
6 – A revogação ou anulação da licitação, ainda que parcial, deve ser motivada, abordando-se todos os 
fundamentos apresentados pelos licitantes que ofereceram manifestação. 

SEÇÃO 12 – PROCEDIMENTOS AUXILIARES 
Artigo 71
Pré-qualificação permanente 
1 – A pré-qualificação permanente, na forma do Artigo 64 da Lei nº 13.303/2016, objetiva identificar 
agentes econômicos habilitados e/ou bens que atendam às necessidades da empresa. 
2 – A pré-qualificação deve observar os seguintes procedimentos: 
a) o gestor de contratos deve elaborar termo de referência ou projeto básico, descrevendo o objeto e suas 
características técnicas e/ou as condições de habilitação dos agentes econômicos consideradas pertinentes; 
b) a CPLJ deve elaborar edital de pré-qualificação permanente, em acordo com as disposições do termo de 
referência, indicando: 
i) os bens que são objetos da pré-qualificação permanente, remetendo às especificações técnicas do termo 
de referência; 
ii) as exigências de qualificação técnica e econômico-financeira que devem ser cumpridas pelos agentes 
econômicos; 
iii) as formalidades, os procedimentos e os prazos para a pré-qualificação permanente, apresentação ou não 
de amostras, impugnação ao edital e para recursos. 
c) o edital de pré-qualificação deve ser objeto de parecer jurídico e aprovado pela CPLJ; 
d) a CPLJ deve publicar o edital de pré-qualificação permanente no Diário Oficial do Município de Bauru 
e no sítio eletrônico da empresa;
e) os pedidos para a pré-qualificação permanente podem ser feitos a qualquer tempo, sem prazos mínimos 
ou máximos, com a apresentação dos documentos e informações exigidas no edital; 
f) O Presidente da CPLJ, com sua equipe técnica, deve avaliar os documentos apresentados pelos agentes 
econômicos e também, se pedido, as amostras, emitindo decisão, devidamente motivada, pela pré-
qualificação ou não; 
g) o resultado sobre o pedido de pré-qualificação permanente deve ser comunicado ao agente econômico; 
h) o agente econômico que teve seu pedido de pré-qualificação permanente indeferido pode apresentar 
novos pedidos, quando lhe aprouver; 
i) a CPLJ deve publicar, no sítio eletrônico da empresa, e manter atualizada lista com a indicação dos 
agentes econômicos e/ou bens que sejam aprovados em processo de pré-qualificação permanente. 
3 – O Presidente da CPLJ, com o auxílio de sua equipe técnica, pode considerar, de ofício, pré-qualificado 
permanentemente agente econômico que participou anteriormente de processo de licitação e foi habilitado 
ou fornecedor de bem que foi contratado pela empresa anteriormente e demonstrou que atende às condições 
estabelecidas no edital de pré-qualificação. Nesse caso, deve comunicar o agente econômico, licitante ou 
fornecedor do bem, e incluí-lo na lista a que faz referência a alínea “i” do item 2 deste Artigo. 
4 – A pré-qualificação permanente tem validade de 1 (um) ano e pode ser renovada, por sucessivos períodos, 
devendo-se observar os seguintes 
procedimentos: 
a) o gestor de contratos deve avaliar se as condições dispostas no termo de referência para a pré-qualificação 
encontram-se atualizadas e, se for o caso, recomendar ao Presidente da CPLJ a sua renovação; 
b) o Presidente da CPLJ, auxiliado por sua equipe de apoio, decide pela renovação da pré-qualificação 
permanente, publicando comunicado no sítio eletrônico da empresa. 
5 – Caso a pré-qualificação permanente não seja renovada, é permitido que se abra novo processo com 
o mesmo objetivo. Nesses casos, os agentes econômicos ou fornecedores de bens pré-qualificados em 

procedimentos anteriores podem aproveitar os documentos e avaliações técnicas realizadas anteriormente, 
sem que haja necessidade de repeti-las. 
6 – Em razão da pré-qualificação permanente, a empresa pode realizar licitação limitada aos agentes 
econômicos pré-qualificados ou lançar licitação aberta a qualquer interessado, considerando os pré-
qualificados habilitados ou os bens aprovados como adequados ao exigido no edital, dispensando-os de 
apresentar novos documentos, e aos licitantes que cotarem bens anteriormente aprovados da necessidade 
de avaliação de amostras. 

Artigo 72 
Cadastramento 
1 – O cadastro geral e integrado deve ser organizado e mantido pela empresa, devendo as regras e 
procedimentos pertinentes à lista dos agentes econômicos cadastrados serem publicadas em seu sítio 
eletrônico. 
2 – O agente econômico interessado deve solicitar o cadastramento nas suas áreas de atuação, devendo 
apresentar documento constitutivo, documento que comprova os poderes de seu representante, balanço 
patrimonial, certidão negativa de falência, inscrição na entidade profissional competente, atestados técnicos 
operacionais e profissionais que considere pertinentes e demais documentos necessários para a habilitação. 
3 – O cadastro tem validade de 1 (um) ano e pode ser renovado, por sucessivos períodos. 
4 – Os agentes econômicos devem manter as informações e documentos apresentados para o cadastro 
atualizados e nos seus prazos de validade. 
5 – O agente econômico cadastrado não precisa apresentar novamente os documentos constantes do 
cadastro por ocasião de licitações e procedimentos de contratação direta promovidos pela empresa. 
6 – O agente econômico cadastrado deve ser comunicado diretamente, através de e-mail, sobre: 
a) procedimentos de contratação direta e licitações nas suas áreas de atuação; 
b) pré-qualificação permanente nas suas áreas de atuação. 
7 – Agente econômico que participou de licitação na empresa e foi habilitado deve ser cadastrado de ofício 
na categoria cadastral pertinente ao objeto da contratação. Nesse caso, deve ser comunicado por e-mail. 

Artigo 73 
Registro de Preços  
1 – O registro de preços, na forma do que determina o Artigo 66 da Lei nº 13.303/2016, rege-se, no 
âmbito do município de Bauru, pelo disposto no  Decreto nº 13.093 de 10 de junho de 2.016, aplicando-se, 
adicionalmente, as normas deste Regulamento. 
2 –  A adesão à ata de registro de preços deve observar os seguintes procedimentos: 
a) o processo administrativo para manifestação de interesse em participar do registro de preços será 
gerenciado pelo gestor de contratos, que deverá instruí-lo com a estimativa de consumo, local de entrega 
e, quando couber, do cronograma de contratação e respectivas especificações ou termo de referência ou 
projeto básico, adequado ao registro de preços do qual a empresa pretende fazer parte, devendo ainda: 
i) garantir que os atos relativos a inclusão da empresa no registro de preços estejam formalizados e 
aprovados pelo Diretor Presidente da empresa;
ii) manifestar, junto ao órgão gerenciador, sua concordância com o objeto a ser licitado, antes da realização 
do procedimento licitatório; e
iii) tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto 
cumprimento de suas disposições.
b) o processo para apurar o descumprimento do pactuado na ata de registro de preço ou das obrigações 
contratuais, em relação às contratações da COHAB BAURU, será instaurado pelo gestor de contratos,  que 
observará o procedimento do artigo 96 deste regulamento, informando, ao final, as ocorrências ao órgão 
gerenciador.
c) o termo de referência ou projeto básico mencionados na letra “a” devem conter, no mínimo, as seguintes 
informações: 
i) necessidade da empresa, com as especificações técnicas do produto ou dos serviços que ela pretende 
contratar; 
ii)  indicação do preço considerado adequado, precedido por pesquisa de preço realizada no mercado de 
acordo com os Artigos 28 e 29 deste Regulamento. 
3- após a instrução do processo de manifestação de interesse, o gestor de contratos deverá abrir vista para a 
CPLJ, para apuração de sua regularidade.
4- se constatada eventual irregularidade ou necessitando de maiores esclarecimentos, a CPLJ deverá 
devolver o processo ao gestor de contratos. Se apurada a regularidade do processo, a CPLJ encaminhá-lo-á 
ao Diretor Presidente para aprovação.

CAPÍTULO V – CONTRATO

SEÇÃO 1 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
Artigo 74 
Regime Jurídico 
1 – Os contratos firmados pela empresa são regidos por suas cláusulas, que devem ser fundamentadas nas 
disposições da Lei nº 13.303/2016, neste Regulamento e na legislação civil. 
2 – Aplicam-se princípios gerais de contratos, dentre os quais o da obrigatoriedade dos contratos, 
da relatividade dos contratos, do consensualismo, da função social do contrato, da boa-fé objetiva, do 
equilíbrio econômico e do adimplemento substancial.

Artigo 75
Comunicação entre empresa e contratado 
1 – Qualquer comunicação pertinente ao contrato, a ser realizada entre a empresa e o contratado, inclusive 
para manifestar-se, oferecer defesa ou receber ciência de decisão sancionatória ou sobre rescisão contratual, 
deve ocorrer por escrito, preferencialmente por e-mail. 
2 - As partes contratantes devem indicar no instrumento de contrato ou documento equivalente os seus 
e-mails, por meio dos quais receberão as comunicações referidas no item 1, devendo comunicar eventuais 
alterações. 

Artigo 76 
Assinatura digital 
1 – Todos os documentos pertinentes ao contrato, inclusive o próprio instrumento de contrato e aditivos, 
podem ser assinados digitalmente, com autenticidade reconhecida pelo certificado digital ICP-Brasil, e 
enviados, entre as partes, por meio eletrônico. 
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SEÇÃO 2 – FORMAÇÃO DO CONTRATO 
Artigo 77 
Celebração do contrato 
1 – O instrumento de contrato é obrigatório, salvo para contratos cujos valores não ultrapassam os limites 
previstos nos incisos I e II do Artigo 29 da Lei nº 13.303/2016 e para contratos cujos objetos sejam o 
fornecimento de bens para pronta entrega. Nesses casos, salvo se o contrato não for formalizado por meio 
de instrumento de contrato, deve ser formalizado por Autorização de Fornecimento, por Autorização de 
Serviço ou documento equivalente. 
2 – É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, 
assim entendidas aquelas de valor não superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), que sejam executadas 
imediatamente e sem obrigações futuras, como assistência técnica, realizadas sob regime de adiantamento. 
3 – Homologada a licitação, o adjudicatário deve ser convocado para assinar o termo de contrato em até 10 
(dez) dias úteis, prorrogável por igual período. 
4 – Nas hipóteses em que os vencedores de licitação são empresas constituídas em consórcio, o prazo do 
item 3 do Artigo anterior deve ser ampliado, de modo a viabilizar a constituição definitiva do consórcio ou 
formação de sociedade de propósito específico. 
5 – Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocação para a contratação, ficam 
os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 
6 – A recusa injustificada do adjudicatário em celebrar o contrato no prazo estabelecido pela empresa 
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente 
estabelecidas. 
7 – A assinatura do contrato, de seus aditivos e de qualquer outro documento pertinente à sua execução pode 
ser realizada eletronicamente. 
8 – Os extratos dos contratos e seus aditivos devem ser publicados no Diário Oficial do Município de Bauru 
e a integralidade dos instrumentos no sítio eletrônico da empresa em até 30 (trinta) dias a contar das datas 
das suas assinaturas. 
9 – Admite-se a manutenção em sigilo de contratos e aditamentos nos termos da legislação que regula o 
acesso à informação e diante de cláusula de confidencialidade empresarial. 
10 – Assinado o instrumento de contrato, a sua execução e a execução de suas etapas podem ser submetidas 
à condição suspensiva, como a apresentação de garantia, liberação de área e obtenção de licenças ambientais 
e urbanísticas. 
11 – Em casos de obras e serviços, pode-se condicionar a execução do contrato e de suas etapas à expedição 
de ordens de serviços. 

Artigo 78
Duração do contrato 
1 – A duração do contrato deve ser fixada expressamente no instrumento de contrato ou documento 
equivalente, de acordo com as práticas de mercado, no interesse da empresa, conforme decisão do gestor 
de contratos. 
2 – O edital deve distinguir: 
a) prazo de execução: prazo que o contratado dispõe para executar a sua obrigação; 
b) prazo de vigência: prazo do contrato, contado do momento em que ele é considerado apto a produzir 
efeitos até que todos os seus efeitos sejam consumidos, inclusive recebimento e pagamento por parte da 
empresa, excetuando-se o prazo de garantia técnica. 
3 – Deve-se adotar, como padrão, o prazo de execução de até 5 (cinco) anos. O gestor de contratos deve 
justificar prazos de execução superiores a 5 (cinco) anos. 
4 – Admite-se, de antemão, prazos de execução superiores a 5 (cinco) anos nas seguintes hipóteses: 
a) na forma dos incisos do caput do Artigo 71 da Lei nº 13.303/2016, em contratos que fazem parte de 
projetos contemplados no plano de investimento da empresa e nas situações em que prazo mais alargado 
corresponde à prática rotineira de mercado, sendo que o prazo limitado a 5 (cinco) anos causa gravames à 
empresa; 
b) em contratos cuja remuneração ocorre em razão do maior retorno econômico; 
c) em contratos que geram receita para a empresa; 
d) em contratos que prevejam a operação continuada de sistemas estruturantes de tecnologia da informação; 
e) em contratos em que a empresa é usuária de serviços públicos; e 
f) nos casos em que a empresa for locatária. 
5 – As renovações contratuais, sejam por extensão do prazo de execução ou prorrogação do prazo de 
vigência, bem como, os reajustes e repactuações, acaso previstas no instrumento de contrato ou documento 
equivalente e com a aquiescência do contratado, devem ocorrer por decisão do gestor de contratos, e devem 
ser formalizadas por apostilamento, sem necessidade da celebração de termo aditivo. 
6 – No contrato que previr a conclusão de um escopo predefinido, o prazo de vigência deve ser 
automaticamente prorrogado, por apostilamento, quando seu objeto não for concluído no período firmado 
no contrato. 
7 – Na hipótese do item 6 deste Artigo, quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado: 
a) o contratado deve ser constituído em mora, devendo ser aplicada, se prevista no instrumento de contrato 
ou documento equivalente, multa de mora; 
b) o contratado, no período de mora, não faz jus ao reajuste, à repactuação ou à revisão contratual; 
c) a empresa pode optar pela rescisão do contrato, respeitando os termos e parâmetros eventualmente 
estabelecidos no instrumento de contrato ou documento equivalente. 
8 – O exaurimento do prazo de vigência não impede nem prejudica o processamento do pagamento das 
parcelas ou dos objetos devidamente executados. 

SEÇÃO 3 – CONTEÚDO DO CONTRATO 
Artigo 79
Disposições Gerais 
1 – As cláusulas obrigatórias dos contratos são as previstas no Artigo 69 da Lei nº 13.303/2016, esclarecendo 
que os seus termos vinculam-se ao edital e seus documentos anexos, ou ao termo de dispensa ou contratação 
direta, e as propostas apresentadas pelo contratado. 
2 – Antes da celebração do contrato, o agente econômico selecionado pela empresa pode apresentar 
sugestões sobre o instrumento de contrato, que podem ser acatadas, conforme avaliação motivada do gestor 
de contratos  e/ou da CPLJ, sob as seguintes condições: 
a) sejam vantajosas para a empresa e não eximam nem atenuem as obrigações contraídas pelo agente 
econômico em razão da licitação ou do procedimento de dispensa ou contratação direta; ou 
b) visem a melhorar e esclarecer a compreensão sobre cláusulas contratuais. 

3 – A contradição involuntária entre, por um lado, o instrumento de contrato ou documento equivalente, 
e, de outro, as condições licitadas, configuradas pelo edital e seus documentos anexos, ou ao termo de 
dispensa ou contratação direta, e as propostas apresentadas pelo contratado, resolvem-se em prol das 
condições licitadas, preservado o princípio da boa-fé objetiva. 

Artigo 80 
Responsabilidade das partes 
1 – O contratado é responsável pelos danos causados direta ou indiretamente à empresa ou a terceiros 
em razão da execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pela empresa, devendo prevalecer, quando houver, o disposto em matriz de risco. 
2 – O instrumento de contrato ou documento equivalente pode prever cláusula com limitação de 
responsabilidade para as partes, prevendo teto de indenização. 
3- Nos serviços de natureza continuada, o contrato deverá prever a retenção pela empresa de pagamentos 
devidos à contratada em valores correspondentes às obrigações trabalhistas e previdenciárias inadimplidas, 
relativas aos empregados dedicados à execução do contrato.

Artigo 81 
Remuneração variável 
1 – A remuneração variável deve ocorrer por meio da adoção de Acordo de Níveis de Serviços, prevista no 
edital e detalhada no termo de referência, anteprojeto ou projeto básico, que deve ser elaborado com base 
nas seguintes diretrizes: 
a) deve-se definir os objetos e os resultados esperados, diferenciando-se as atividades consideradas críticas 
das secundárias; 
b) os indicadores e metas devem ser realistas, construídos com base nos objetos e resultados esperados, 
de forma sistemática, de modo que possam contribuir cumulativamente para o resultado global e não 
interfiram negativamente uns nos outros; 
c) os indicadores devem refletir fatores que estão sob controle do contratado; 
d) os indicadores devem ser objetivamente mensuráveis, de preferência facilmente coletáveis, relevantes e 
adequados à natureza e características do objeto do contrato e compreensíveis; 
e) devem-se evitar indicadores complexos ou sobrepostos; 
f) os pagamentos devem ser proporcionais ao atendimento das metas estabelecidas no Acordo de Níveis de 
Serviço, observando-se o seguinte: 
i) as adequações nos pagamentos devem ser limitadas a uma faixa específica de tolerância, abaixo da qual 
o contratado deve sujeitar-se às sanções legais; 
ii) na determinação da faixa de tolerância de que trata o item anterior, deve-se considerar a relevância da 
atividade, com menor ou nenhuma margem de tolerância para as atividades consideradas críticas; 
iii) o não atendimento das metas, por ínfima ou pequena diferença, em indicadores não críticos, pode ser 
objeto apenas de notificação nas primeiras ocorrências, de modo a não comprometer a continuidade da 
contratação. 
2 – O recebimento deve ser realizado com base no Acordo de Níveis de Serviço. 
3 – O contratado pode apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, 
que pode ser aceita pelo gestor de contratos, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, 
resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do contratado. 
4 – O gestor de contratos deve monitorar constantemente o nível de qualidade da execução do objeto para 
evitar a sua degeneração, devendo intervir para que sejam feitas correções, podendo aplicar sanções quando 
verificar desconformidade reiterada. 

Artigo 82
Garantia 
1 – A empresa pode exigir prestação de garantia de execução do contrato, nos moldes do Artigo 70 da Lei nº 
13.303/2016, com validade durante a execução do contrato e até 3 (três) meses após o término da vigência 
contratual, que deve ser renovada a cada prorrogação ou renovação contratual e complementada em casos 
de aditivos e apostilas para reajustes e repactuações, observados ainda os seguintes requisitos: 
a) a contratada deve apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a 
critério do órgão contratante, contado da assinatura do instrumento de contrato ou documento equivalente, 
comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro, seguro-garantia ou fiança 
bancária; 
b) a garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deve assegurar o pagamento de: 
i) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; 
ii) prejuízos diretos causados à empresa decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato; 
iii) multas moratórias e compensatórias aplicadas pela empresa à contratada; e 
iv) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada, quando 
couber. 
c) a inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarreta a aplicação de multa a ser definida 
em edital e/ou contrato; 
d) o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a empresa a: 
i) promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas obrigações, 
aplicando, se for o caso, a hipótese de dispensa de licitação prevista no inciso VI do Artigo 29 da Lei nº 
13.303/2016; ou 
ii) reter o valor da garantia dos pagamentos eventualmente devidos ao contratado até que a garantia seja 
apresentada. 
e) a garantia deve ser considerada extinta: 
i) com a devolução da apólice, carta-fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas 
em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da empresa, mediante termo circunstanciado, 
de que a contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; 
ii) após o término da vigência do contrato, devendo o instrumento de contrato ou documento equivalente 
estabelecer o prazo de extinção da garantia, que pode ser estendido em caso de ocorrência de sinistro; 
f) empresa deve executar a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria; 
g) nos casos de contratos de terceirização de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra ou em 
que haja a possibilidade de responsabilização da empresa pelo inadimplemento por parte da contratada 
de encargos trabalhistas ou previdenciários, deve haver previsão expressa no contrato de que a garantia 
somente deve ser liberada com a comprovação de que a contratada pagou todas as verbas rescisórias 
trabalhistas decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês 
após o encerramento da vigência contratual, a garantia pode ser utilizada para o pagamento dessas verbas 
trabalhistas. 
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Artigo 83 
Solução de Controvérsia 
1 – O contrato ou documento equivalente deve indicar expressamente mecanismo de solução de 
controvérsia, podendo-se prever: 
a) a autocomposição de conflitos, nos termos da Lei nº 13.140/2015; 
b) a arbitragem dos conflitos que versarem sobre direitos patrimoniais disponíveis, inclusive quando 
envolver o equilíbrio econômico-financeiro do contrato; 
c) o foro da sede da Administração como competente para dirimir conflitos; 
d) a Jurisdição Judiciária, em especial, para: 
i) julgar as causas cujo baixo valor torne o custo do procedimento arbitral proibitivo;
ii) tutela provisória e para instalar a arbitragem, havendo resistência imotivada de parte; 
iii) executar sentenças e decisões arbitrais; 
iv) para dirimir os conflitos para os quais a autocomposição não seja cabível ou não logre dirimir 
suficientemente conflitos a ela submetidos ou, ainda, para se buscar tutela provisória e para executar 
eventual acordo entre as partes. 
2 –  A existência nos contratos de cláusula prevendo a autocomposição ou indicando a jurisdição judiciária 
para solução de controvérsias não impede as partes de firmarem compromisso arbitral para dirimir conflitos 
específicos, ainda que não haja previsão no edital e no instrumento de contrato ou documento equivalente. 
3 – A nomeação de árbitros e indicação de Câmaras Arbitrais que tenham reconhecida experiência e 
notoriedade pode ser contratada com fundamento no caput do Artigo 30 da Lei nº 13.303/2016. 
4 – Em contratações internacionais é permitido prever a adoção de foro e de legislação internacional. 

SEÇÃO 4 – EXECUÇÃO DO CONTRATO 
Artigo 84
Gestão e Fiscalização 

1 – A fiscalização da execução do contrato consiste na verificação do cumprimento das obrigações 
contratuais por parte do contratado, com a alocação dos recursos, pessoal qualificado, técnicas e materiais 
necessários. A fiscalização deve ser administrativa e técnica. 
2 – A gestão administrativa do contrato abrange o encaminhamento de providências, devidamente instruídas 
e motivadas, identificadas em razão da fiscalização da execução do contrato, suas alterações, aplicação de 
sanções, rescisão contratual e outras medidas que importem disposição sobre o contrato.
3 – O gestor de contratos nomeará um fiscal de contratos, para acompanhar a execução de determinado 
contrato, com a incumbência de relatar seus trabalhos.
4- O fiscal de contratos poderá ser nomeado com a incumbência de exercer fiscalização técnica, como, no 
caso, de engenheiro nomeado para acompanhar a execução de determinada obra, ou, então, ser nomeado 
para exercer fiscalização administrativa, como, por exemplo, na execução de uma obra, acompanhar a 
regularidade trabalhista do contratado.
5 – O gestor de contratos deve selecionar para a fiscalização, sempre que possível,  empregado/s com 
conhecimento técnico, experiência e que tenham sido capacitados. 
6 – O empregado designado para atuar como fiscal de contratos não pode recusar a designação, porém, pode 
pedir, motivadamente, a sua revisão ao gestor de contratos. 
7 – O fiscal de contratos, sem prejuízo de relatórios ou informativos com periodicidade previamente 
estabelecida, deve comunicar imediatamente ao gestor de contratos sobre ocorrências que possam ensejar, 
na sua avaliação, alterações, aplicação de sanções, rescisão contratual e outras medidas que importem 
disposição sobre o contrato. 
8 – Recomenda-se que o gestor de contratos, após a assinatura do contrato e antes do início da sua execução, 
promova reunião inicial e, posteriormente, reuniões de acompanhamento obrigatoriamente registradas em 
ata, com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam preferencialmente presentes os 
responsáveis pela elaboração do termo de referência ou projeto básico, os fiscais de contrato e o preposto 
da contratada. 
9 – A empresa pode contratar, excepcionalmente, agente econômico para atuar junto à fiscalização técnica 
ou administrativa, assessorando o fiscal de contratos e o gestor de contratos. Para tanto, o contrato da 
terceirizada deve prever: 
a) quais as responsabilidades atribuídas ao agente econômico; 
b) como o fiscal deve proceder em relação às informações e relatórios provenientes da empresa terceirizada; 
c) como o fiscal deve acompanhar os trabalhos e interagir com a empresa terceirizada; 
d) ressalva de que o fiscal não deve ser responsabilizado pelas informações recebidas do agente econômico. 
10 – O contratado deve manter preposto aceito pela empresa no local da obra ou do serviço para representá-
lo na execução do contrato. 

Artigo 85 
Recebimento do Objeto 
1 – O recebimento pode ser: 
a) provisório: no caso de aquisição de equipamentos e outros objetos em que seja necessário, para sua 
avaliação, que a posse dos mesmos seja transferida à empresa, sem representar qualquer tipo de aceite ou 
consideração sobre o adimplemento das obrigações pelo contratado; 
b) parcial: relativo a etapas ou parcelas do objeto, definidas no contrato ou nos documentos que lhe 
integram, representando aceitação da execução da etapa ou parcela; 
c) definitivo: relativo à integralidade do contrato, representando aceitação da integralidade do contrato e 
liberação do contratado tocante a vícios aparentes. 
2 – Se o instrumento de contrato não dispuser de forma diferente, os recebimentos devem ocorrer, a contar 
da comunicação por parte da contratada direcionada ao gestor de contratos, nos seguintes prazos: 
a) até 5 (cinco) dias úteis para o recebimento provisório; 
b) até 5 (cinco) dias úteis para o recebimento parcial; 
c) até 30 (trinta) dias úteis para o recebimento definitivo. 
3 – O gestor de contratos é responsável pelos recebimentos, respeitando-se os prazos do item 2 deste Artigo. 
4 – Os recebimentos de materiais de estoque devem ser realizados por empregado indicado pelo gestor de 
contratos e devem ser ratificados pelo fiscal de contratos, quando couber. 
5 – Acaso o fiscal de contratos verifique o descumprimento de obrigações por parte do contratado, deve 
comunicar o preposto deste, indicando, expressamente, o que deve ser corrigido e o prazo máximo para a 
correção. 
6 – O tempo para a correção referido no item 5 deste Artigo deve ser computado no prazo de execução de 
etapa, parcela ou do contrato, para efeito de configuração da mora e suas cominações. 

7 – Realizada a correção pelo contratado, abrem-se novamente os prazos para os recebimentos estabelecidos 
no item 2 deste Artigo ou os pactuados em contrato, conforme dispõe o mesmo item, que podem, no 
entanto, ser reduzidos pela metade. 

Artigo 86
Pagamento 
1 – O pagamento é condicionado ao recebimento parcial ou definitivo, conforme previsto no instrumento de 
contrato ou documento equivalente, e deve ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura ou 
documento equivalente pela contratada, que deve conter o detalhamento do objeto executado. 
2 – O prazo para pagamento da Nota Fiscal/Fatura ou documento equivalente deve ser indicado 
expressamente no instrumento de contrato ou documento equivalente, recomendando-se que seja em, no 
máximo, 30 (trinta) dias úteis. 
3 – Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela empresa, o 
valor devido deve ser acrescido de atualização financeira, que deve ser definida em contrato. 
4 – A retenção ou glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, só deve ocorrer quando o 
contratado: 
a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as 
atividades contratadas; ou 
b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com 
qualidade ou quantidade inferior à demandada; ou 
c) não arcar com as obrigações trabalhistas e previdenciárias dos seus empregados, quando dedicados 
exclusivamente à execução do contrato. 
5 – O contratado faz jus ao pagamento pelos préstimos executados e recebidos, ainda que o contrato ou 
aditivo seja nulo ou ainda que o contratado não mantenha as condições de habilitação. 
6 – Os pagamentos devidos à contratada, quando couber e de acordo com a legislação tributária, estão 
sujeitos à retenção na fonte. 
7 – O contrato pode prever o pagamento em conta vinculada. 
8 – Havendo controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, à qualidade e à quantidade, o 
montante correspondente à parcela incontroversa deve ser pago no prazo previsto e o relativo à parcela 
controvertida depositado em conta vinculada ou na forma estipulada em contrato. 
9 – Não é permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas 
ao fornecimento de bens, à execução de obras ou à prestação de serviços, salvo nas hipóteses previstas 
em contrato e devidamente justificadas, em que o pagamento antecipado propiciar sensível economia de 
recursos ou representar condição indispensável para a obtenção do bem ou para assegurar a prestação do 
serviço. 
10 – É permitido descontar dos créditos da contratada qualquer valor relativo à multa, ressarcimentos e 
indenizações, sempre observado o contraditório e a ampla defesa. 

Artigo 87
Suspensão da execução do contrato 
1 – A suspensão da execução do contrato pode ser determinada pelo Diretor Presidente da empresa em casos  
excepcionais e motivados tecnicamente pelo gestor de contratos. 
2 – Na hipótese do item 1 deste Artigo, o gestor de contratos deve comunicar a suspensão da execução do 
contrato ao preposto do contratado, indicando: 
a) o prazo da suspensão, que pode ser prorrogado, se as razões que a motivaram não estão sujeitas ao 
controle ou à vontade do Diretor Presidente; 
b) se deve ou não haver desmobilização, total ou parcial, e quais as atividades devem ser mantidas pela 
contratada; 
c) o montante que deve ser pago à contratada a título de indenização em relação a eventuais danos já 
identificados e o procedimento e metodologia para apurar valor de indenização de novos danos que podem 
ser gerados à contratada. 
3 – Constatada qualquer irregularidade na licitação ou na execução contratual, o gestor de contratos deve, 
se possível, saneá-la, evitando-se a suspensão da execução do contrato ou outra medida, como decretação 
de nulidade ou rescisão contratual. 

Artigo 88 
Disposições especiais sobre empregados terceirizados 
1 – As disposições do contrato de serviços a serem prestados por meio da disponibilização de empregados 
terceirizados, na forma de postos de trabalho, com ou sem fornecimento do material e/ou equipamentos 
necessários à perfeita prestação dos serviços, serão objeto de normativos internos da COHAB BAURU.

Artigo 89
Subcontratação
1 – A empresa, desde que previsto no instrumento de contrato ou documento equivalente, pode autorizar a 
subcontratação de parcelas do objeto de contrato. 
2 – A subcontratação não pode importar na transferência de parcela do objeto do contrato sobre a qual 
a empresa exigiu atestado de capacidade técnica durante o processo licitatório. A subcontratação pode 
abranger aspectos acessórios e instrumentais de tais parcelas. 
3 – A subcontratação não exonera a contratada de todas as suas obrigações, atinentes à integralidade do 
contrato. 
4 – O instrumento de contrato ou documento equivalente pode prever que o pagamento seja realizado 
diretamente pela empresa à subcontratada. 
5 – A empresa pode exigir a subcontratação de microempresas e empresas de pequeno porte, de acordo com 
os termos previstos no inciso II do Artigo 48 da Lei Complementar nº 123/2006. 

Artigo 90
Alteração da composição de consórcio ou sociedade de propósito específico 
1 – É permitida a alteração da composição do consórcio sob as seguintes condições: 
a) o edital e o instrumento de contrato ou documento equivalente não vedem expressamente; 
b) o consórcio, com a alteração, permanece atendendo a todos os quesitos de habilitação; 
c) sejam mantidas todas as condições contratuais originais, sem prejuízo para a empresa; 
d) autorização expressa da autoridade competente. 
2 – As disposições do item 1 deste Artigo aplicam-se para a extinção de consórcio, quando o consórcio é 
formado por dois agentes econômicos e um deles retira-se do consórcio, bem como, para a formação do 
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consórcio no curso do contrato, quando o contrato é firmado por uma pessoa e durante a execução uma ou 
mais pessoas passam a figurar como contratada juntamente com o original, formando-se consórcio entre os 
mesmos, desde que ele tenha sido permitido no edital. 

SEÇÃO 5 – ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
Artigo 91 
Alteração incidente no objeto do contrato 
1 – A alteração deve ser consensual. 
2 – A alteração incidente sobre o objeto do contrato pode ser: 
a) quantitativa, quando importa acréscimo ou diminuição quantitativa do objeto do contrato; 
b) qualitativa, quando a alteração diz respeito a características e especificações técnicas do objeto do 
contrato. 
3 – A alteração da planilha para substituir ou readequar itens não é suficiente para caracterizar a alteração 
como quantitativa. 
4 – A alteração quantitativa sujeita-se aos limites previstos nos § 1º e 2º do Artigo 81 da Lei nº 13.303/2016, 
devendo observar o seguinte: 
a) a aplicação dos limites deve ser realizada separadamente para os acréscimos e para as supressões, sem 
que haja compensação entre os mesmos; 
b) deve ser mantida a diferença, em percentual, entre o valor global do contrato e o valor orçado pela 
empresa, salvo se o gestor de contratos apontar justificativa técnica ou econômica, que deve ser ratificada 
pelo Diretor Presidente da empresa; 
c) em contratos cujos valores são estimados, os limites devem ser calculados sobre os valores estimados; 
d) os limites devem ser calculados pelo preço unitário dos itens se o julgamento da licitação ocorreu pelo 
preço unitário e devem ser calculados pelo preço global do contrato se o julgamento ocorreu pelo preço 
global; 
e) em contratos sujeitos à renovação, os limites devem ser calculados por cada período de renovação em 
separado. 
5 – A alteração qualitativa não se sujeita aos limites previstos nos § 1º e 2º do Artigo 81 da Lei nº 
13.303/2016, devendo observar o seguinte: 
a) os encargos decorrentes da continuidade do contrato devem ser inferiores aos da rescisão contratual e aos 
da realização de um novo procedimento licitatório; 
b) as consequências da rescisão contratual, seguida de nova licitação e contratação, devem importar 
prejuízo relevante ao interesse coletivo a ser atendido pela obra ou pelo serviço; 
c) as mudanças devem ser necessárias ao alcance do objetivo original do contrato, à otimização do 
cronograma de execução e à antecipação dos benefícios sociais e econômicos decorrentes; 
d) a capacidade técnica e econômico-financeira da contratada deve ser compatível com a qualidade e a 
dimensão do objeto contratual aditado; 
e) a motivação da mudança contratual deve ter decorrido de fatores supervenientes não previstos e que não 
configurem burla ao processo licitatório; 
f) a alteração não deve ocasionar a transfiguração do objeto originalmente contratado em outro de natureza 
ou propósito diverso.

Artigo 92
Alteração para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato 
1 – O equilíbrio econômico-financeiro do contrato deve ocorrer por meio de: 
a) reajuste: instrumento para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato diante de variação de 
preços e custos que sejam normais e previsíveis, relacionadas com o fluxo normal da economia e com o 
processo inflacionário, devido ao completar 1 (um) ano a contar da data da proposta; 
b) repactuação: espécie de reajuste destinado aos contratos de terceirização de serviços com dedicação 
exclusiva de mão de obra, em que os custos de mão de obra são calculados ao completar 1 (um) ano a contar 
da data do orçamento a que se refere a proposta, ou seja, da data base da categoria ou de quando produzirem 
efeitos: acordo, convenção ou dissídio coletivo; 
c) revisão: instrumento para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato diante de variação de 
preços e custos decorrentes de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém, com consequências incalculáveis, e 
desde que se configure álea econômica extraordinária e extracontratual, sem a necessidade de periodicidade 
mínima. 
2 – O reajuste deve observar: 
a) a empresa deve estabelecer no instrumento de contrato ou documento equivalente índice ou combinação 
de índice para o reajuste; 
b) o reajuste não deve ser concedido de ofício, haja vista a necessidade de garantir a manifestação de 
concordância da contratada com todos os termos do reajuste. 
3 – A repactuação deve observar: 
a) a repactuação pode ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias, podendo ser realizada 
em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas 
diferenciadas, tais como, os custos decorrentes da mão de obra, quando deve ser considerada a data do 
acordo, convenção ou dissídio coletivo, e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução do 
serviço, quando deve ser considerada a data da apresentação da proposta; 
b) quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas-bases diferenciadas, a 
repactuação deve ser dividida em tantas quanto forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das 
categorias envolvidas na contratação; 
c) a repactuação em razão de novo acordo, dissídio ou convenção coletiva deve repassar integralmente 
o aumento de custos da mão de obra decorrentes desses instrumentos, inclusive novos benefícios não 
previstos na proposta original que tenham se tornado obrigatórios por força deles; 
d) a repactuação deve ser precedida de solicitação da contratada, acompanhada de demonstração analítica 
da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços e do novo 
acordo, convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a repactuação, conforme for a variação de custos 
objeto da repactuação; e 
e) a contratada, para fazer jus à repactuação, deve comprovar: 
i) os preços praticados no mercado ou em outros contratos da COHAB BAURU, de estatais ou da 
Administração Pública; 
ii) as particularidades do contrato em vigência; 
iii) a nova planilha com variação dos custos apresentada; e 
iv) indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros 
equivalentes. 

4 – A revisão deve ser precedida de solicitação da contratada, acompanhada de comprovação: 
i) dos fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém, com consequências incalculáveis; 
ii) da alteração de preços ou custos, por meio de notas fiscais, faturas, tabela de preços, orçamentos, 
notícias divulgadas pela imprensa e por publicações especializadas e outros documentos pertinentes, 
preferencialmente com referência à época da elaboração da proposta e do pedido de revisão; 
iii) de demonstração analítica, por meio de planilha de custos e formação de preços, sobre os impactos da 
alteração de preços ou custos no total do contrato. 
5 – Quando houver, a matriz de riscos define o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e é vinculante 
para pedidos de repactuação e revisão. 
6 – O contrato pode sofrer reajuste, repactuação ou revisão diante de fatos ocorridos depois da publicação do 
edital ou do oferecimento das propostas e antes da assinatura do próprio contrato, nas seguintes condições: 
a) o reajuste deve ser concedido se entre a data da apresentação da proposta e a assinatura do contrato 
transcorreram mais de 12 (doze) meses; 
b) a repactuação deve ser concedida se entre a data da publicação do edital e a assinatura do contrato 
sobreveio novo acordo, convenção ou dissídio coletivo; 
c) a revisão deve ser concedida se entre a data da apresentação da proposta e a assinatura do contrato 
ocorreu fato imprevisível ou previsível, porém, com consequências incalculáveis, que configura álea 
econômica e extracontratual. 
7 – Nas hipóteses previstas no item 6 deste Artigo, o próprio instrumento contratual deve ser firmado com 
os valores reajustados, repactuados ou revistos, que deve ser antecedido de parecer jurídico e de autorização 
do Presidente da CPLJ, cumpridos os demais requisitos prescritos neste Artigo, tudo juntado aos autos do 
processo do contrato. 

Artigo 93
Formalização das alterações contratuais 
1 – As alterações incidentes sobre o objeto devem ser: 
a) instruídas com memória de cálculo e justificativas que devem avaliar os seus pressupostos e condições 
e, quando for o caso, calcular os limites; 
b) as justificativas devem ser ratificadas pelo gestor de contratos; 
c) submetidas a análise jurídica e, quando for o caso, à área financeira; 
d) formalizadas por termo aditivo; e 
e) o extrato do termo aditivo deve ser publicado no sítio eletrônico da empresa. 
2 – Não caracterizam alteração do contrato e podem ser registrados por simples apostila, dispensando a 
celebração de termo aditivo: 
a) a variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços e repactuação previstos no próprio 
contrato; 
b) as atualizações, as compensações ou as penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento 
previstas no contrato; 
c) a correção de erro material havido no instrumento de contrato ou documento equivalente; e 
d) as alterações na razão ou na denominação social da contratada; 
e) as alterações na legislação tributária que produza efeitos nos valores contratados; 
f) e renovações contratuais, sejam por extensão do prazo de execução ou prorrogação do prazo de vigência. 
3 – A decisão sobre o pedido de aditivo contratual ou de repactuação deve ser feita no prazo máximo de 
60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitação. O prazo é suspenso quando realizar-se diligência para 
requerer comprovações ou informações complementares. 
4 – Desde que previsto expressamente no instrumento de contrato ou documento equivalente, as repactuações 
e revisões que não forem solicitadas durante a vigência do contrato devem ser objeto de preclusão com a 
assinatura da prorrogação ou renovação ou com o encerramento do contrato. 
5 – Os aditivos contratuais ou apostilamentos devem ser firmados dentro da vigência do respectivo contrato. 
Se o encerramento da vigência do contrato ocorrer em dia não útil ou sem expediente, os aditivos ou 
apostilamentos podem ser firmados no dia útil subsequente. 

SEÇÃO 6 – RESCISÃO DO CONTRATO E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
Artigo 94
Rescisão 
1 – O desinteresse na continuidade contratual de ambas as partes contratantes pode ser formalizada por 
distrato. O inadimplemento por parte da contratada autoriza a rescisão no interesse da empresa, que deve 
ser antecedida do processo administrativo prescrito no Artigo 96. 
2 – Aplica-se a teoria do adimplemento substancial, devendo-se ponderar, no que couber, antes de decisão 
pela rescisão: 
a) impactos econômicos e financeiros decorrentes do atraso na fruição dos benefícios do empreendimento; 
b) riscos sociais, ambientais e à segurança da população local decorrentes do atraso na fruição dos 
benefícios do empreendimento; 
c) motivação social e ambiental do empreendimento; 
d) custo da deterioração ou da perda das parcelas executadas; 
e) despesa necessária à preservação das instalações e dos serviços já executados; 
f) despesa inerente à desmobilização e ao posterior retorno às atividades; 
g) possibilidade de saneamento dos descumprimentos contratuais; 
h) custo total e estágio de execução física e financeira dos contratos; 
i) empregos diretos e indiretos perdidos em razão da paralisação do contrato; 
j) custo para realização de nova licitação ou celebração de novo contrato; 
k) custo de oportunidade do capital durante o período de paralisação. 
3 – O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação pelo 
contratado pode dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções. 
4 – Na hipótese do item 3 deste Artigo, a empresa pode conceder prazo para que a contratada regularize 
suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não 
identificar má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir a situação. 

Artigo 95
Sanções administrativas 
1 – As sanções administrativas devem ser aplicadas diante dos seguintes comportamentos dos licitantes e 
contratados: 
i) dar causa à inexecução parcial ou total do contrato; 
ii) deixar de entregar a documentação exigida para o certame, salvo na hipótese de inversão de fases 
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prevista; 
iii) não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente justificado; 
iv) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado 
dentro do prazo de validade de sua proposta; 
v) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
vi) apresentar documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou 
a execução do contrato; 
vii) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
viii) comportar-se com má-fé ou cometer fraude fiscal; 
ix) praticar atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação. 
2 – A sanção de suspensão, referida no inciso III do Artigo 83 da Lei nº 13.303/2016, deve observar os 
seguintes parâmetros: 
i) se não se caracterizar má-fé, a pena base deve ser de 1 ano; 
ii) caracterizada a má-fé ou intenção desonesta, a pena base deve ser de 1 ano e 6 meses. 
3 – As penas bases definidas no item 2 deste Artigo podem ser qualificadas nos seguintes casos: 
i) acréscimo de 6 meses, se o apenado for reincidente; 
ii) acréscimo de 6 meses, se a falta do apenado tiver produzido prejuízos relevantes para a empresa. 
4 –  O prazo de  suspensão não poderá ser superior a 2 anos.
5- As penas bases definidas no item 2 deste Artigo podem ser atenuadas nos seguintes casos: 
i) em 3 meses, se o apenado não for reincidente; 
ii) em 3 meses, se a falta do apenado não tiver produzido prejuízos relevantes para a empresa; 
iii) em 6 meses, se o apenado tiver reconhecido a falta e  tomar medidas para corrigi-la.
6 – Na hipótese do item 5 deste Artigo, se não caracterizada má-fé ou intenção desonesta e se o apenado 
contemplar  todos os requisitos para as atenuantes previstos nos seus números “I”, “II” e “III”, a pena de 
suspensão poderá ser substituída pela de advertência, prevista no inciso I do Artigo 83 da Lei nº 13.303/2016. 
7 – A multa, prevista no inciso II do Artigo 83 da Lei nº 13.303/2016, obrigatoriamente estabelecida no 
instrumento de contrato ou em documento equivalente, deve observar as seguintes condições: 
i) pode referir-se à inexecução completa da obrigação, à de alguma cláusula especial ou simplesmente à 
mora; 
ii) a multa moratória não poderá superar  20% do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação 
direta; 
iii) a multa moratória deve ser apurada por dia de atraso; 
iv) se a multa moratória alcançar o seu limite e a mora não se cessar, o contrato pode ser rescindido, salvo 
decisão em contrário, devidamente motivada, do gestor de contratos, hipótese em que, ocorrendo a rescisão, 
também será devida a multa rescisória, a ser cobrada de forma acumulada à moratória, no importe de 30% 
do valor do contrato; 
v) se a multa for aplicada em decorrência de inadimplemento parcial, os percentuais devem ser apurados 
em razão do valor da obrigação inadimplida; 
vi) o instrumento de contrato ou documento equivalente deve prever que, acaso as multas moratória e 
rescisória não cubram os prejuízos causados pelo contratado, que a empresa pode exigir indenização 
suplementar, valendo as multas como mínimo de indenização, na forma do preceituado no parágrafo único 
do Artigo 416 do Código Civil; e 
vii) as multas podem ser descontadas da garantia, dos pagamentos devidos à contratada em razão do 
contrato em que houve a aplicação das multas ou de eventual outro contrato havido entre a empresa e a 
contratada, aplicando-se a compensação prevista nos Artigos 368 e seguintes do Código Civil. 
8 – O instrumento de contrato ou documento equivalente pode prever que os valores devidos a título de 
multa de mora estabelecida em razão de etapas ou fases de execução seja depositado em conta vinculada 
e que, acaso o cronograma geral do contrato seja recuperado nas etapas ou fases subsequentes, ocorra a 
elisão da multa.

Artigo 96
Processo administrativo para a rescisão e/ou aplicação de sanção 
1 – O processo administrativo para a rescisão e/ou aplicação de sanção é o seguinte: 
a) o processo administrativo deve ser instaurado por decisão do Presidente da CPLJ ou pelo gestor 
de contratos, conforme o caso, por meio de documento intitulado “ato de instauração de processo 
administrativo”, que deve: 
i) descrever os fatos e as faltas imputadas ao licitante ou contratado; 
ii) indicar as penas a que ele está sujeito e, se for o caso, a rescisão contratual e demais cominações legais; 
iii) determinar a notificação do licitante ou contratado para apresentar defesa, no prazo de  10  dias úteis e 
para indicar as provas que pretende produzir; 
b) poderá ser designado empregado ou comissão formada por empregados da empresa para realizar o 
processo administrativo; 
c) a intimação deve ser realizada na forma prevista no Artigo 75 ou por qualquer outro meio, desde que haja 
a confirmação de recibo por parte do licitante ou contratado; 
d) a defesa deve ser apresentada eletronicamente, por meio de e-mail; 
e) o empregado ou comissão deve analisar eventual pedido de produção de prova realizado pelo licitante 
ou contratado, podendo, mediante decisão fundamentada, recusar as provas quando sejam ilícitas, 
impertinentes, desnecessárias ou protelatórias; 
f) o licitante ou contratado tem o direito de acompanhar e participar da produção da prova, sendo 
comunicado de quaisquer diligências, vistorias, avaliações ou oitivas de testemunhas com antecedência 
mínima de 3 (três) dias úteis, que devem ser levadas a termo e reduzidas em ata; 
g) produzida a prova, o licitante ou contratado dispõe de 5 (cinco) dias úteis para a apresentação de 
alegações finais; 
h) o processo, devidamente instruído, deve ser enviado ao Diretor Presidente da empresa, para que tome a 
decisão final, devidamente motivada, podendo-se utilizar como motivação o parecer do advogado; 
i) a decisão deve ser publicada no sítio eletrônico da empresa e no cadastro de apenados do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, além de comunicada diretamente ao licitante ou ao contratado; 
j) o licitante ou contratado pode interpor recurso, em até 5 dias úteis, sem efeito suspensivo, salvo se 
concedido excepcionalmente pelo Diretor Presidente da empresa; 
l) O recurso deve ser objeto de decisão motivada, que deve ser publicada nos mesmos meios previstos na 
alínea “i” desde item. 
2 – Nos casos em que a falta imputada ao licitante ou contratado seja qualificada como atos lesivos à 
administração pública, nacional ou estrangeira, conforme o Artigo 5º da Lei nº 12.846/2013, o processo 
administrativo deve seguir as regras da Lei nº 12.846/2013 e do Decreto nº 8.420/2015. 

CAPÍTULO VI – DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 97 
Vigência 
1 – O presente Regulamento entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Município de 
Bauru.
Artigo 98
Disposições Gerais e Transitórias 
1 – Permanecem regidos pela legislação e regulamentação anterior os processos licitatórios, os contratos, 
acordos, ajustes, projetos de financiamento e outros instrumentos congêneres iniciados ou celebrados em 
data anterior à vigência deste Regulamento. 
2 – A contratação de serviços de publicidade por intermédio de agências de propaganda deve observar as 
disposições da Lei nº 12.232/2010, consideradas não conflitantes com as disposições da Lei nº 13.303/2016. 
3 – A celebração de convênio com pessoa física ou com pessoa jurídica para promoção de atividades 
culturais, sociais, esportivas, educacionais e de inovação tecnológica, desde que comprovadamente 
vinculadas ao fortalecimento da marca da empresa, deve observar as normas de licitação e contratação 
previstas na Lei nº13.303/2016 e neste Regulamento, no que couber. 

DAE
Departamento de Água e Esgoto

Eric Édir Fabris
Presidente

CONCURSO PÚBLICO AJUDANTE DE OBRAS
DESCLASSIFICAÇÃO

O Serviço de Recursos Humanos informa a Desclassificação do Sr. Geraldo Ferreira, portador do RG 
nº 11.971.907-1-SSP-SP, convocado em 31/05/2018, através de publicação no Diário Oficial de Bauru, 
impossibilitando sua nomeação e posse no cargo de Ajudante de Obras por não atendimento às condições previstas 
na letra “e” do Capítulo X – Do Provimento do Cargo, do Edital nº 009/2014-DAE do referido Edital do Concurso 
Público realizado através do processo nº 6114/2013-DAE, neste Departamento de Água e Esgoto de Bauru, pois 
a Péricia Médica pré-admissional realizada, considerou o candidato inapto para o cargo de Ajudante de Obras.
Bauru, 18 de outubro de 2018.

SERVIÇO DE RECEITA
NOTIFICAÇÃO DE DEBITOS

Em atendimento à Resolução DAE nº 21/2009 – artigo 3º, NOTIFICAMOS os responsáveis pelos 
imóveis dos endereços abaixo relacionados, DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO e para comparecerem no 
POUPA TEMPO, Posto de Atendimento - DAE, sito Avenida Nações Unidas, nº 04-44, esquina com a 
Rua Inconfidência, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a partir da publicação desta, a fim de promoverem 
a regularização de DÉBITO, sob o Processo Administrativo e Códigos indicados. O não comparecimento 
implicará na Inscrição do Débito em Dívida Ativa e Execução Fiscal:

Código/Inscrição NºProcesso Ano
4.015.312-80 5902 2002
4.420.040-64 12252 2004
4.425.628-29 7182 2005
5.371.889-26 7215 2008
4.413.085-83 2504 2009
7.011.233-79 6025 2009
Sem cadastro 6054 2009
4.422.058-16 6716 2009
5.510.573-14 6519 2011
Sem cadastro 6762 2013
4.825.760-75 472 2015
3.700.376-18 754 2015

Sem Cadastro - SQL 5/1431/22 4502 2015
2.355.700-22 4580 2015
4.107.811-13 5716 2015
2.600.595-78 728 2016
5.228.664-62 2931 2016
1.231.100-10 5348 2016
4.885.885-62 798 2017
4.014.935-17 1706 2017
4.947.513-63 2263 2017
4.358.802-88 6293 2017
5.443.607-68 8265 2017
4.425.628-29 1501 2018
4.409.470-35 2868 2018
5.194.220-51 5227 2018
3.965.473-39 5273 2018
3.805.678-68 5796 2018
3.114.800-66 5897 2018

SERVIÇO DE RECEITA
NOTIFICAÇÕES PROCESSUAIS

DEFERIDOS:
Processo Requerente Observação
2624/2017 Valdir Mateus Análise de conta
4102/2017 Flavio Henrique Sabino Peres Análise de Vazamento
1658/2018 Anilson Barboza Thereza Análise de Vazamento
1696/2018 Luis Fausto Martins Análise de Vazamento
1932/2018 Julio Jacintho de Deus Análise de Vazamento
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Processo Requerente Observação
1975/2018 Washigton Luis Alves de Lima Análise de Vazamento
1982/2018 Daniel Ramos Análise de Vazamento
4847/2018 Regiane Wrobel Duarte Análise de Vazamento
5145/2018 Leopoldo Sormani Junior Análise de Vazamento
5200/2018 Sonia Maria Ferreira Gonçalves Costa Análise de Vazamento
5202/2018 Alex da Silva Dourado Análise de Vazamento
5217/2018 Karla Regina Bueno Braga Vitagliano Análise de Vazamento
5290/2018 Francisco Rouberto de Souza Análise de Vazamento
5296/2018 Alesandro Aparecido Roberto Análise de Vazamento
5315/2018 Maria Rita de Cassia Manino Vaz Análise de Vazamento
5316/218 Joana Paula Soares Gomes Análise de Vazamento
5331/2018 Rosemeire Rosa Cabral Análise de Vazamento
5351/2018 Claudia Santana Análise de Vazamento
5353/2018 Mariana Pereira Grijo Análise de Vazamento
5389/2018 Florinda Rodrigues Gomes Análise de Vazamento
5445/2018 Graciana Silva de Souza Viudes Análise de Vazamento
5460/2018 Jacinto Alves Junior Análise de Vazamento
5463/2018 Claudia Andreia Bernardes da Silva Análise de Vazamento
5526/2018 Ednilson Pereira Análise de Vazamento
5534/2018 Alisson Sena Análise de Vazamento
5585/2018 Maria Elvira de Paula Cavalieri Análise de Vazamento
6247/2018 Mayara Nunes de Morais Análise de Vazamento
6380/2018 Silvio Jose Del Preti Análise de Vazamento
6454/2018 Jaqueline Guedes Chagas Alteração Cadastral
6554/2018 Beatriz de Barros Mello Alteração Cadastral
7542/2017 Cleise Terezinha Leite de Moura Tarifa de Isenção

INDEFERIDOS:

Processo Requerente Observação
6721/2009 Silvanir Francisco Lino de Souza Recurso

DEFERIDOS PARCIALMENTE:

Processo Requerente Observação
6386/2018 Erika Amaro da Costa Análise de Vazamento

SERVIÇO DE RECEITA
SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO

Sr(a). Consumidor(a), informamos que deverão ser apresentados os documentos abaixo listados para 
prosseguimento da solicitação protocolada nos referidos processos. O prazo para manifestação é de até 5 
(cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido.
PROCESSO INTERESSADO DOCUMENTO

7288/2014 Zenilda de Oliveira Silva

Resolução 13/2017 – Artigo 1º – Inciso:
II – Nota fiscal ou recibo com identificação do prestador 
do serviço (CPF ou CNPJ), acompanhado de relatório 
descrevendo o serviço executado, com a indicação dos 
materiais utilizados;

7446/2017 Rosineide de 
Carvalho

Apresentar: Documentação que comprove vínculo com o 
imóvel e comprovante de pagamento da referência 10/2017.

5432/2018 Leonardo Gonçalves Melo

Resolução 13/2017 – Artigo 1º – Inciso:
 I - Declaração descrevendo a ocorrência do vazamento 
interno não aparente, bem como as providências adotadas 
para a correção do problema;
II – Nota fiscal ou recibo com identificação do prestador 
do serviço (CPF ou CNPJ), acompanhado de relatório 
descrevendo o serviço executado, com a indicação dos 
materiais utilizados;
III – Laudo fotográfico que demonstre o reparo do 
vazamento.

5705/2018 Lazaro Augusto Lipu

Solicitação de escritura/matrícula do imóvel, autorização 
da proprietária para transferência da dívida e contrato de 
locação para prossegumento do processo de transferência 
de débito.

EMDURB - Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural

Elizeu Eclair Teixeira Borges
Presidente

COMUNICADO
A primeira Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Bauru /SP COMUNICA, em 
face a Lei nº. 4.566/00, que os recursos administrativos abaixo discriminados, serão apreciados em Reunião 
25 dia  de outubro de 2018 (quinta-feira), partir das 17:30 horas, na ordem relacionada, no TERMINAL 
RODOVIÁRIO, Praça João Paulo II, s/n°, a saber:

01 29324/2018 06 29329/2018
02 29325/2018 07 29331/2018
03 29326/2018 08 29334/2018
04 29327/2018 09 29335/2018
05 29328/2018

Bauru, 15 de outubro de 2018
Presidente da JARI

COMUNICADO 
A primeira Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Bauru /SP COMUNICA, que 
os recursos administrativos Intempestivos abaixo discriminados, ou seja, foram protocolados fora do 
prazo legal, conforme art. 285,parágrafo 2º do CTB, constará na pauta da reunião 25 de outubro de 2018 
(quinta-feira), partir das 17:30 horas, no TERMINAL RODOVIÁRIO, Praça João Paulo II, s/n°, a saber: 

01 29323/2018 04 29332/2018

Bauru, 15 de outubro de 2018                                                                                                                       
Presidente da JARI

Ordem Cronológica de Pagamentos
Atendendo ao disposto o artigo 5º da Lei 8.666/93 e suas alterações, a EMPRESA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU, através de sua Contabilidade, publica as 
justificativas para quebra da ordem cronológica de pagamento, referente o mês de Setembro/2018:
Informamos que no mês Setembro/2018 houve pagamentos fora da ordem cronológica referente aos 
processos nº: 8741/16, 3598/17, 5116/17, 7195/17, 4647/17, 8886/16, 5529/17, 1442/18, 1147/17, 9182/17, 
5395/17, 5714/17, 9137/17, 7890/17, 0230/18, 2855/18, 5399/17, 11113/17, 3968/17, 2712/12, 4892/17, 
3653/18, 5388/17, 9998/17, 5485/17, 6620/17, 8569/17, 5940/17, 3115/18, 5134/17, 4892/17, 10694/17, 
10075/17, 4301/17, 0190/18, 7661/17, 4082/18, 9738/17, 2654/18, 11014/17, 3598/17 e 5153/17.
Justificamos o pagamento fora da ordem cronológica, tendo em vista que houve um desencontro de 
datas nas análises e conferências executadas pelas Secretarias da Prefeitura Municipal de Bauru, a quem 
efetuamos serviços e, cujo pagamento, os nossos compromissos estão intimamente ligados.
Bauru, 15 de outubro de 2018.
Presidente da EMDURB.

NOTIFICAÇÃO VEÍCULO ABANDONADO
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB, NOTIFICA  o Sr. 
Proprietário:
PUBLICA NOVAMENTE SEM O CUMPRIMENTO DO AR:
- Veículo marca IM/.BENZ, modelo ACTROS 2646 LS6X4, de placas ATR 5039, que encontra-se 
estacionado na rua. Francisco Rodrigues Borges, quarteirão 03, Vila Maracy, neste Município.
- Veículo marca I/CITROEN, modelo XSARA GLX 1.61, de placas CZV 4345, que encontra-se 
estacionado na rua Célio Daibem, quarteirão 09, Altos da Cidade, neste Município, para que proceda 
a remoção do mesmo ou apresente defesa, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa e 
apreensão do veículo, conforme disposto na Lei 6.404/2013 e Dec. 12.258/2013.
Bauru, 20 de Outubro de 2018.
Presidente da EMDURB.

Em cumprimento à emenda n° 45 de 22/09/1999 à Lei Municipal, vem publicar os valores referentes aos 
vales-compra fornecidos pela EMDURB no mês OUTUBRO de 2018.

Beneficiários Atendidos Valor
Funcionário 771 R$ 347.721,00

Menor Aprendiz 10 R$ 3.006,60
Total 781 R$ 350.727,60

ELIZEU ECLAIR TEIXEIRA BORGES
PRESIDENTE - EMDURB

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/18 – PERMISSÃO ONEROSA DE 
USO DE ESPAÇO COMERCIAL DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE BAURU
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB torna público e para 
conhecimento dos interessados que fará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 
002/18, Processo nº 8230/18, regime maior oferta por ponto comercial. Abertura da sessão em 22/11/2018 
às 9h, na Praça João Paulo II s/nº, Jd. Santana, Bauru – SP, sala de reunião, quando se dará recebimento 
e abertura dos envelopes de documentos e propostas para a PERMISSÃO ONEROSA DE USO DE 
ESPAÇOS COMERCIAIS Nº 01, 03, 04 E 05 DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE BAURU, conforme 
especificações do edital. 
O edital está disponível no site: www.emdurb.com.br, licitações e na EMDURB, Praça João Paulo II, s/nº, 
Terminal Rodoviário, Jd. Santana, Bauru – SP, piso superior, setor de compras, das 8h às 12h e das 13h às 
17h, informações sobre o edital no e-mail: martasouza@emdurb.com.br, ou pelo telefone (0xx14) 3233-
9040.
Bauru, 20 de outubro de 2018. 
Comissão Permanente 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 PREÇOS Nº 071/18
Processo nº 209/18 – Pregão Registro de Preços nº 004/18
Contratante: EMDURB – Compromissária: CARMEN LUCIA REQUENA – ME.
Objeto: O objeto da presente licitação, tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
de adaptador, cano de chuveiro, cap, cotovelo, engate, joelho, luva, TE e tubo, conforme especificação 
abaixo descrita:
Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:

COTA PRINCIPAL
ITEM QTDE UN DESCRIÇÃO PRODUTO Marca Valor 

unitário Valor Total

1 113 Unid. Adaptador pvc 3/4” marrom Corr-
Plastik R$ 0,35 R$ 39,55

2 128 Unid. Adaptador soldável c/ flange anel 
50mm Viqua R$ 12,00 R$ 1.536,00

3 113 Unid. Cap 3/4 Corr-
Plastik R$ 0,60 R$ 67,80
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4 113 Unid. Cap 4” pvc Corr-
Plastik R$ 4,50 R$ 508,50

5 113 Unid. Cotovelo 3 /4” marrom Corr-
Plastik R$ 0,35 R$ 39,55

6 113 Unid. Cotovelo 90 pvc azul sr 25 x 1/2” Viqua R$ 3,20 R$ 361,60
7 113 Unid. Cotovelo 90 pvc azul sr 25 x 3/4” Viqua R$ 3,40 R$ 384,20

8 113 Unid. Cotovelo de pvc esgoto 90º de 50mm Corr-
Plastik R$ 1,50 R$ 169,50

9 113 Unid. Cotovelo pvc branco 4” Corr-
Plastik R$ 3,20 R$ 361,60

 10 128 Unid. Engate flex 1/2 x 40cm Luconi R$ 2,50 R$ 320,00

11 113 Unid. Joelho 40mm de 90º de esgoto Corr-
Plastik R$ 0,95 R$ 107,35

12 113 Unid. Joelho 45 pvc esgoto de 2” Corr-
Plastik R$ 1,60 R$ 180,80

13 113 Unid. Joelho 45 esgoto de 4” Corr-
Plastik R$ 4,90 R$ 553,70

14 113 Unid. Joelho pvc 90º 4” esgoto Corr-
Plastik R$ 4,30 R$ 485,90

15 113 Unid. Luva de correr 3/4” Corr-
Plastik R$ 6,45 R$ 728,85

16 113 Unid. Luva pvc 3/4” azul Corr-
Plastik R$ 3,80 R$ 429,40

17 113 Unid. Luva pvc 3/4” marrom Corr-
Plastik R$ 0,41 R$ 46,33

18 113 Unid. Luva soldável 50mm Corr-
Plastik R$ 2,40 R$ 271,20

19 113 Unid. Te pvc 3/4” marrom Corr-
Plastik R$ 0,60 R$ 67,80

20 113 Unid. Te azul 3/4” Corr-
Plastik R$ 5,40 R$ 610,20

21 113 Unid. Te branco 4” Corr-
Plastik R$ 7,50 R$ 847,50

22 113 Unid. Te branco 40mm Corr-
Plastik R$ 1,50 R$ 169,50

23 113 Unid. Te pvc redução 1 1/2 x 3/4 marrom Corr-
Plastik R$ 4,85 R$ 548,05

30 38 Unid. Registro de esfera 2”

Corr-
Plastik 
PVC 

Soldável

R$ 53,00 R$ 2.014,00

32 150 Unid. Torneira p/ lavatório 1/2 cromada
Ema 
1193 
C23

R$ 31,00 R$ 4.650,00

33 38 Unid. Bolsa p/ vedação de vaso sanitário Simplas 
Preta R$ 2,90 R$ 110,20

34 38 Unid. Válvula de descarga 1 1/2 L&C BC 
FT15 R$ 105,00 R$ 3.990,00

35 75 Unid. Reparo de válvula p/descarga 1 ½ ( 
ou 50mm)

Ceni 
90689 R$ 28,00 R$ 2.100,00

36 113 Unid. Te 90º soldável 50mm Corr-
Plastik R$ 5,90 R$ 666,70

38 113 Unid. Te 90º redução 50 x 25 mm Corr-
Plastik R$ 4,85 R$ 548,05

40 75 Unid. Redução de 2” para 3/4” Krona R$ 4,80 R$ 360,00
41 75 Unid. Cano alumínio chuveiro 30 cm Marmetal R$ 3,90 R$ 292,50

VALOR TOTAL R$ 23.566,33

Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:
COTA RESERVADA PARA EMPRESAS ME/EPP

ITEM QTDE UN DESCRIÇÃO PRODUTO Marca Valor 
unitário Valor Total

1 37 Unid. Adaptador pvc 3/4” marrom Corr-
Plastik R$ 0,35 R$ 12,95

2 42 Unid. Adaptador soldável c/ flange anel 
50mm Viqua R$ 12,00 R$ 504,00

3 37 Unid. Cap 3/4 Corr-
Plastik R$ 0,60 R$ 22,20

4 37 Unid. Cap 4” pvc Corr-
Plastik R$ 4,50 R$ 166,50

5 37 Unid. Cotovelo 3 /4” marrom Corr-
Plastik R$ 0,35 R$ 12,95

6 37 Unid. Cotovelo 90 pvc azul sr 25 x 1/2” Viqua R$ 3,20 R$ 118,40
7 37 Unid. Cotovelo 90 pvc azul sr 25 x 3/4” Viqua R$ 3,40 R$ 125,80

8 37 Unid. Cotovelo de pvc esgoto 90º de 50mm Corr-
Plastik R$ 1,50 R$ 55,50

9 37 Unid. Cotovelo pvc branco 4” Corr-
Plastik R$ 3,20 R$ 118,40

10 42 Unid. Engate flex 1/2 x 40cm Luconi R$ 2,50 R$ 105,00

11 37 Unid. Joelho 40mm de 90º de esgoto Corr-
Plastik R$ 0,95 R$ 35,15

12 37 Unid. Joelho 45 pvc esgoto de 2” Corr-
Plastik R$ 1,60 R$ 59,20

13 37 Unid. Joelho 45 esgoto de 4” Corr-
Plastik R$ 4,90 R$ 181,30

14 37 Unid. Joelho pvc 90º 4” esgoto Corr-
Plastik R$ 4,30 R$ 159,10

15 37 Unid. Luva de correr 3/4” Corr-
Plastik R$ 6,45 R$ 238,65

16 37 Unid. Luva pvc 3/4” azul Corr-
Plastik R$ 3,80 R$ 140,60

17 37 Unid. Luva pvc 3/4” marrom Corr-
Plastik R$ 0,41 R$ 15,17

18 37 Unid. Luva soldável 50mm Corr-
Plastik R$ 2,40 R$ 88,80

19 37 Unid. Te pvc 3/4” marrom Corr-
Plastik R$ 0,60 R$ 22,20

20 37 Unid. Te azul 3/4” Corr-
Plastik R$ 5,40 R$ 199,80

21 37 Unid. Te branco 4” Corr-
Plastik R$ 7,50 R$ 277,50

22 37 Unid. Te branco 40mm Corr-
Plastik R$ 1,50 R$ 55,50

23 37 Unid. Te pvc redução 1 1/2 x 3/4 marrom Corr-
Plastik R$ 4,85 R$ 179,45

30 12 Unid. Registro de esfera 2”

Corr-
Plastik 
PVC 

Soldável

R$ 53,00 R$ 636,00

32 50 Unid. Torneira p/ lavatório 1/2 cromada
Ema 
1193 
C23

R$ 31,00 R$ 1.550,00

33 12 Unid. Bolsa p/ vedação de vaso sanitário Simplas 
Preta R$ 2,90 R$ 34,80

34 12 Unid. Válvula de descarga 1 1/2 L&C BC 
FT15 R$ 105,00 R$ 1.260,00

35 25 Unid. Reparo de válvula p/descarga 1 ½ ( 
ou 50mm)

Ceni 
90689 R$ 28,00 R$ 700,00

36 37 Unid. Te 90º soldável 50mm Corr-
Plastik R$ 5,90 R$ 218,30

38 37 Unid. Te 90º redução 50 x 25 mm Corr-
Plastik R$ 4,85 R$ 179,45

40 25 Unid. Redução de 2” para 3/4” Krona R$ 4,80 R$ 120,00
41 25 Unid. Cano alumínio chuveiro 30 cm Marmetal R$ 3,90 R$ 97,50

VALOR TOTAL R$ 7.690,17
VALOR TOTAL GERAL (COTA PRINCIPAL + RESERVADA) R$ 31.256,50

Empresa classificada em 2º lugar para os itens abaixo:
COTA PRINCIPAL

ITEM QTDE UN DESCRIÇÃO PRODUTO Marca Valor 
unitário Valor Total

24 113 Br Tubo de pvc rígido esgoto sanitário 
2” Kitubo R$ 33,50 R$ 3.785,50

Empresa classificada em 2º lugar para os itens abaixo:
COTA RESERVADA PARA EMPRESAS ME/EPP

ITEM QTDE UN DESCRIÇÃO PRODUTO Marca Valor 
unitário Valor Total

24 37 Br Tubo de pvc rígido esgoto sanitário 
2” Kitubo R$ 33,50 R$ 1.239,50

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Assinatura: 11/07/2018
Bauru, 20 de outubro de  2018.
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 072/18
Processo nº 209/18 – Pregão Registro de Preços nº 004/18
Contratante: EMDURB – Compromissária: MADEREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA. - ME.
Objeto: O objeto da presente licitação, tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
de tubo, conforme especificação abaixo descrita:
Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:

COTA PRINCIPAL
ITEM QTDE UN DESCRIÇÃO PRODUTO Marca Valor 

unitário Valor Total

24 113 Br Tubo de pvc rígido esgoto sanitário 2” Amanco R$ 33,50 R$ 3.785,50
25 113 M Tubo pvc 3/4” marrom Amanco R$ 2,40 R$ 271,20
26 113 Br Tubo pvc 50mm marrom Amanco R$ 51,00 R$ 5.763,00
27 113 Br Tubo pvc rígido esgoto sanitário 4” Amanco R$ 49,50 R$ 5.593,50
28 113 Br Tubo pvc rígido esgoto sanitário 1 ½ ” Amanco R$ 21,00 R$ 2.373,00
29 38 Unid. Cano branco 6” Amanco R$ 138,50 R$ 5.263,00

31 38 Unid. Registro de gaveta 1 ½ com 
acabamento Kelly R$ 82,00 R$ 3.116,00

37 113 Br Tubo pvc 1 1/2” marrom Amanco R$ 51,00 R$ 5.763,00
39 38 Br Tubo esgoto branco 6” Amanco R$ 138,50 R$ 5.263,00

VALOR TOTAL R$ 37.191,20

Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:
COTA RESERVADA PARA EMPRESAS ME/EPP

ITEM QTDE UN DESCRIÇÃO PRODUTO Marca Valor 
unitário Valor Total

24 37 Br Tubo de pvc rígido esgoto sanitário 2” Amanco R$ 33,50 R$ 1.239,50
25 37 M Tubo pvc 3/4” marrom Amanco R$ 2,40 R$ 88,80
26 37 Br Tubo pvc 50mm marrom Amanco R$ 51,00 R$ 1.887,00 



43DIÁRIO OFICIAL DE BAURU SÁBADO, 20  DE OUTUBRO DE 2.018

27 37 Br Tubo pvc rígido esgoto sanitário 4” Amanco R$ 49,50 R$ 1.831,50
28 37 Br Tubo pvc rígido esgoto sanitário 1 ½ ” Amanco R$ 21,00 R$ 777,00
29 12 Unid. Cano branco 6” Amanco R$ 138,50 R$ 1.662,00 

31 12 Unid. Registro de gaveta 1 ½ com 
acabamento Kelly R$ 82,00 R$ 984,00

37 37 Br Tubo pvc 1 1/2” marrom Amanco R$ 51,00 R$ 1.887,00
VALOR TOTAL R$ 12.018,80

VALOR TOTAL GERAL (COTA PRINCIPAL + RESERVADA) R$ 49.210,00

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Assinatura: 11/07/2018
Bauru, 20 de outubro de  2018.
Presidente da EMDURB.

3ª 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 025/2018.
Processo nº 9525/17 – Pregão Registro de Preços nº 082/17
Contratante: EMDURB - Compromissária: ALBANO BAURU COMÉRCIO DE GLP LTDA - ME
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
de gás doméstico (botijão 13 Kg), com a entrega do mesmo, conforme especificação abaixo descrita:

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

Unitário Valor Total

Único 198 un.
Fornecimento e entrega de 
gás doméstico (botijão de 13 
quilos)

ULTRAGAZ R$ 68,00 R$ 13.464,00

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Assinatura: 31/01/2018.
Bauru,  20 de outubro de  2018.
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 Nº 125/17
Processo nº 7661/17 - Pregão Registro de Preços nº 056/17
Contratante: EMDURB – Compromissária: 2S SOLUÇÕES E SOFTWARE LTDA – EPP.
Objeto: O objeto da presente licitação, tem como finalidade a contratação de empresa para 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:
Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:

COTA PRINCIPAL

GRUPO
Quant. Anual 

Estimada
LOTE/ITEM

Tipo de Exame Valor 
unitário Valor total

01 525
Hemograma completo, Glicemia, 
Colesterol total, HDL, LDL, Fezes, 
Urina I e Trigliceris.

R$ 27,56 R$ 14.469,00

02 113
Hemograma completo, Glicemia, 
Colesterol total, HDL, LDL, Fezes, 
Urina I, Trigliceris e PSA.

R$ 43,89 R$ 4.959,57

03 038
Hemograma completo, Glicemia, 
Colesterol total, HDL, LDL, Fezes, 
Urina I, Trigliceris, T.C. e T.S..

R$ 30,97 R$ 1.176,86

04 023
Hemograma completo, Glicemia, 
Colesterol total, HDL, LDL, Fezes, 
Urina I, Trigliceris, T.C., T.S. e PSA.

R$ 53,32 R$ 1.226,36

05 038
Hemograma completo, Glicemia, 
Colesterol total, HDL, LDL, Fezes, 
Urina I, Trigliceris e BAAR.

R$ 28,68 R$ 1.089,84

06 019
Hemograma completo, Glicemia, 
Colesterol total, HDL, LDL, Fezes, 
Urina I, Trigliceris, BAAR e PSA.

R$ 51,36 R$ 975,84

07 023 Hemograma completo. R$ 4,12 R$ 94,76
09 023 Glicemia. R$ 2,16 R$ 49,68

10 023 Colesterol total, HDL, LDL e 
Trigliceris. R$ 15,60 R$ 358,80

VALOR TOTAL R$ 24.400,71

Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:
COTA RESERVADA A ME E EPP

GRUPO
Quant. Anual 

Estimada
LOTE/ITEM

Tipo de Exame Valor 
unitário Valor total

01 175
Hemograma completo, Glicemia, 
Colesterol total, HDL, LDL, Fezes, 
Urina I e Trigliceris.

R$ 27,56 R$ 4.823,00

02 037
Hemograma completo, Glicemia, 
Colesterol total, HDL, LDL, Fezes, 
Urina I, Trigliceris e PSA.

R$ 43,89 R$ 1.623,93

03 012
Hemograma completo, Glicemia, 
Colesterol total, HDL, LDL, Fezes, 
Urina I, Trigliceris, T.C. e T.S..

R$ 30,97 R$ 371,64

04 007
Hemograma completo, Glicemia, 
Colesterol total, HDL, LDL, Fezes, 
Urina I, Trigliceris, T.C., T.S. e PSA.

R$ 53,32 R$ 373,24

05 012
Hemograma completo, Glicemia, 
Colesterol total, HDL, LDL, Fezes, 
Urina I, Trigliceris e BAAR.

R$ 28,68 R$ 344,16

06 006
Hemograma completo, Glicemia, 
Colesterol total, HDL, LDL, Fezes, 
Urina I, Trigliceris, BAAR e PSA.

R$ 51,36 R$ 308,16

07 007 Hemograma completo. R$ 4,12 R$ 28,84
08 007 Urina I. R$ 2,82 R$ 19,74
09 007 Glicemia. R$ 2,16 R$ 15,12
10 007 Colesterol total, HDL, LDL e 

Trigliceris. R$ 15,60 R$ 109,20

16 006
Exame toxicológico com ampla 
janela de detecção através de 
creatina no cabelo.

R$ 269,73 R$ 1.618,38

VALOR TOTAL R$ 9.635,41
VALOR TOTAL GERAL (COTA PRINCIPAL + COTA 

RESERVADA)
R$ 34.036,12

Condições de Pagamento: 10 (décimo) dia útil da emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Assinatura: 09/11/2017
Bauru, 20 de outubro de 2018.
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 Nº 126/17
Processo nº 7661/17 - Pregão Registro de Preços nº 056/17
Contratante: EMDURB – Compromissária: LABORATÓRIO SOBRINHO LTDA.
Objeto: O objeto da presente licitação, tem como finalidade a contratação de empresa para 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:
Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:

COTA PRINCIPAL
GRUPO Quant. Anual Estimada

LOTE/ITEM Tipo de Exame Valor unitário Valor total
08 023 Urina I. R$ 2,68 R$ 61,64

16 019
Exame toxicológico com ampla 
janela de detecção através de 
creatina no cabelo.

R$ 256,22 R$ 4.868,18

VALOR TOTAL R$ 4.929,82

Empresa classificada em 2º lugar para os itens abaixo:
COTA PRINCIPAL

GRUPO Quant. Anual Estimada
LOTE/ITEM Tipo de Exame Valor unitário Valor total

01 525

Hemograma completo, 
Glicemia, Colesterol total, 
HDL, LDL, Fezes, Urina I e 
Trigliceris.

R$ 27,56 R$ 14.469,00

03 038

Hemograma completo, 
Glicemia, Colesterol total, 
HDL, LDL, Fezes, Urina I, 
Trigliceris, T.C. e T.S..

R$ 30,97 R$ 1.176,86

Condições de Pagamento: 10 (décimo) dia útil da emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Assinatura: 09/11/2017
Bauru, 20 de outubro de 2018.
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 Nº 127/17
Processo nº 7661/17 - Pregão Registro de Preços nº 056/17
Contratante: EMDURB – Compromissária: LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA CLÍNICA – 
POLICLÍNICA EM SERVIÇOS AUXILIARES AO DIAGNÓSTICO E TERAPIA LTDA.
Objeto: O objeto da presente licitação, tem como finalidade a contratação de empresa para 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:
Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:

COTA PRINCIPAL

GRUPO
Quant. Anual 

Estimada
LOTE/ITEM

Tipo de Exame Valor unitário Valor total

12 150 Exame ECG–Eletrocardiograma 
com Laudo. R$ 33,21 R$ 4.981,50

13 075 Exame Audiometria Tonal com 
Laudo. R$ 27,00 R$ 2.025,00

14 023 Exame EEG – Eletroencefalograma 
com Laudo. R$ 74,78 R$ 1.719,94
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15 075 Exame Raio-X Coluna Lombo-
Sacra+Bacia com Laudo. R$ 80,00 R$ 6.000,00

VALOR TOTAL R$ 14.726,44

Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:
COTA RESERVADA A ME E EPP

GRUPO
Quant. Anual 

Estimada
LOTE/ITEM

Tipo de Exame Valor unitário Valor total

12 050 Exame ECG–Eletrocardiograma 
com Laudo. R$ 33,21 R$ 1.660,50

13 025 Exame Audiometria Tonal com 
Laudo. R$ 27,00 R$ 675,00

14 007 Exame EEG – Eletroencefalograma 
com Laudo. R$ 74,78 R$ 523,46

15 025 Exame Raio-X Coluna Lombo-
Sacra+Bacia com Laudo. R$ 80,00 R$ 2.000,00

VALOR TOTAL R$ 4.858,96
VALOR TOTAL GERAL (COTA PRINCIPAL + COTA 

RESERVADA)
R$ 19.585,40

Empresa classificada em 3º lugar para os itens abaixo:
COTA PRINCIPAL

GRUPO
Quant. Anual 

Estimada
LOTE/ITEM

Tipo de Exame Valor unitário Valor total

01 525
Hemograma completo, Glicemia, 
Colesterol total, HDL, LDL, Fezes, 
Urina I e Trigliceris.

R$ 27,56 R$ 14.469,00

02 113
Hemograma completo, Glicemia, 
Colesterol total, HDL, LDL, Fezes, 
Urina I, Trigliceris e PSA.

R$ 43,89 R$ 4.959,57

03 038
Hemograma completo, Glicemia, 
Colesterol total, HDL, LDL, Fezes, 
Urina I, Trigliceris, T.C. e T.S..

R$ 30,97 R$ 1.176,86

04 023

Hemograma completo, Glicemia, 
Colesterol total, HDL, LDL, Fezes, 
Urina I, Trigliceris, T.C., T.S. e 
PSA.
.

R$ 53,32 R$ 1.226,36

05 038

Hemograma completo, Glicemia, 
Colesterol total, HDL, LDL, Fezes, 
Urina I, Trigliceris e BAAR.
Exames aplicados aos funcionários 
que mantém contato com cadáveres 
– periódicos e admissionais.

R$ 28,68 R$ 1.089,84

06 019

Hemograma completo, Glicemia, 
Colesterol total, HDL, LDL, Fezes, 
Urina I, Trigliceris, BAAR e PSA.
Exames aplicados aos funcionários 
(homens) com idade acima de 45 
anos de idade que mantém contato 
com cadáveres – periódicos e 
admissionais.

R$ 51,36 R$ 975,84

07 023

Hemograma completo.
Investigação de patologia em 
alteração de exames laboratoriais 
periódicos, por solicitação do 
Médico do Trabalho. 

R$ 4,12 R$ 94,76

09 023

Glicemia.
Investigação de patologia em 
alteração de exames laboratoriais 
periódicos, por solicitação do 
Médico do Trabalho.

R$ 2,16 R$ 49,68

10 023

Colesterol total, HDL, LDL e 
Trigliceris.
Investigação de patologia em 
alteração de exames laboratoriais 
periódicos, por solicitação do 
Médico do Trabalho.

R$ 15,60 R$ 358,80

Condições de Pagamento: 10 (décimo) dia útil da emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Assinatura: 09/11/2017
Bauru, 20 de outubro de 2018.
Presidente da EMDURB.

3ª 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 004/2018.
Processo nº 9739/17 – Pregão Registro de Preços nº 068/17
Contratante: EMDURB - Compromissária: CARMEN LUCIA REQUENA – ME.
Objeto: O objeto da presente licitação, tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
de serrote, brocha, lápis de carpinteiro, enxadão, pincel, espátula, cavadeira, pá, picareta, cabo, facão, 
escada, mangueira, cone, lona plástica, nível e colher de pedreiro, conforme especificação abaixo descrita:
Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:

AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor unitário Valor Total

1 19 Un. Serrote ramada 
nº 24 HOBBY R$ 21,50 R$ 408,50

2 1.275 Un.
Brocha retangular 
165 x 57 x 60 mm 
c/ cabo

COMPEL R$ 2,50 R$ 3.187,50

3 23 Un. Lápis de 
carpinteiro BRASFORT R$ 0,65 R$ 14,95

4 45 Un. Pincel nº 2 CONDOR R$ 1,90 R$ 85,50

7 23 Un.
C a v a d e i r a 
articulada com 
cabo longo

MAX R$ 39,20 R$ 901,60

8 23 Un.
C a v a d e i r a 
articulada com 
cabo médio

MAX R$ 25,00 R$ 575,00

11 488 Un. Pá c/ cabo reto – 
longo – 120 cm PANDOLFO R$ 17,00 R$ 8.296,00

12 30 Un. Picareta estreita 5 
libras c/ cabo TENACE R$ 35,00 R$ 1.050,00

13 45 Un. Cabo de picareta GARA-PEIRA R$ 5,40 R$ 243,00

16 57 Un. Facão para cortar 
cana - largo SCHNEIDER R$ 19,38 R$ 1.104,66

18 12 Un.
Escada em 
madeira com 13 
degraus

ELITE R$ 400,00 R$ 4.800,00

21 195 Un.
Mangueira de 
água para jardim 
1/2”

KCC R$ 1,50 R$ 292,50

24 638 Un.
Cone de 
sinalização 50cm 
laranja e branco

KCC R$ 6,50 R$ 4.147,00

26 38 Rl Lona plástica 
preta 4 x 100 PLASTSUL R$ 120,00 R$ 4.560,00

30 225 M Mangueira de 
jardim 3/4” CRISTAL R$ 3,38 R$ 760,50

31 15 Un. Nível de mão 10” BRASFORT R$ 6,50 R$ 97,50

32 23 Un. Colher de pedreiro 
nº 8 média BRASFORT R$ 6,00 R$ 138,00

34 27 Un. Espátula nº 06 MAX R$ 1,90 R$ 51,30

35 15 Un. Nível de Alumínio 
imantado 14” BRASFORT R$ 13,40 R$ 201,00

VALOR TOTAL R$ 30.914,51

Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:

COTA RESERVADA PARA EMPRESAS ME E EPP

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor unitário Valor Total

1 6 Un. Serrote ramada 
nº 24 HOBBY R$ 21,50 R$ 129,00

2 425 Un.
Brocha retangular 
165 x 57 x 60 mm 
c/ cabo

COMPEL R$ 2,50 R$ 1.062,50

3 7 Un. Lápis de 
carpinteiro BRASFORT R$ 0,65 R$ 4,55

4 15 Un. Pincel nº 2 CONDOR R$ 1,90 R$ 28,50

7 7 Un.
C a v a d e i r a 
articulada com 
cabo longo

MAX R$ 39,20 R$ 274,40

8 7 Un.
C a v a d e i r a 
articulada com 
cabo médio

MAX R$ 25,00 R$ 175,00

11 162 Un. Pá c/ cabo reto – 
longo – 120 cm PANDOLFO R$ 17,00 R$ 2.754,00

12 10 Un. Picareta estreita 5 
libras c/ cabo TENACE R$ 35,00 R$ 350,00

13 15 Un. Cabo de picareta GARA-PEIRA R$ 5,40 R$ 81,00

16 18 Un. Facão para cortar 
cana - largo SCHNEIDER R$ 19,38 R$ 348,84

18 3 Un.
Escada em 
madeira com 13 
degraus

ELITE R$ 400,00 R$ 1.200,00

21 65 Un.
Mangueira de 
água para jardim 
1/2”

KCC R$ 1,50 R$ 97,50

24 212 Un.
Cone de 
sinalização 50cm 
laranja e branco

KCC R$ 6,50 R$ 1.378,00

26 12 Rl Lona plástica 
preta 4 x 100 PLASTSUL R$ 120,00 R$ 1.440,00
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30 75 M Mangueira de 
jardim 3/4” CRISTAL R$ 3,38 R$ 253,50

31 5 Un. Nível de mão 10” BRASFORT R$ 6,50 R$ 32,50

32 7 Un. Colher de pedreiro 
nº 8 média BRASFORT R$ 6,00 R$ 42,00

34 8 Un. Espátula nº 06 MAX R$ 1,90 R$ 15,20

35 5 Un. Nível de Alumínio 
imantado 14” BRASFORT R$ 13,40 R$ 67,00

VALOR TOTAL R$ 9.733,49
VALOR TOTAL GERAL (COTA PRINCIPAL + RESERVADA) R$ 40.648,00

Empresa classificada em 2º lugar para os itens abaixo:

AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor unitário Valor Total

6 30 Un. Espátula de 
pedreiro

MAX CABO 
PLAST R$ 2,15 R$ 64,50

10 38 Un. Enxadão com 
cabo RAMADA R$ 17,50 R$ 665,00

19 12 Un.
Escada em 
madeira modelo 
pintor 08

ELITE R$ 179,00 R$ 2.148,00

22 600 Un.
Cone de 
sinalização 75cm 
laranja e branco

KCC R$ 16,80 R$ 10.080,00

28 75 Un.
Carrinho de 
pedreiro c/ pneu 
e câmara

DLUCCA R$ 79,50 R$ 5.962,50

Empresa classificada em 2º lugar para os itens abaixo:

COTA RESERVADA PARA EMPRESAS ME E EPP

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor unitário Valor Total

6 10 Un.
Espátula de 
pedreiro

MAX CABO 
PLAST R$ 2,15 R$ 215,00

10 12 Un.
Enxadão com 
cabo RAMADA R$ 17,50 R$ 210,00

19 3 Un.

Escada em 
madeira modelo 
pintor 08

ELITE R$ 179,00 R$ 537,00

22 200 Un.

Cone de 
s i n a l i z a ç ã o 
75cm laranja e 
branco

KCC R$ 16,80 R$ 3.360,00

28 25 Un.

Carrinho de 
pedreiro c/ pneu 
e câmara

DLUCCA R$ 79,50 R$ 1.987,50

Empresa classificada em 3º lugar para os itens abaixo:

AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor unitário Valor Total

9 488 Un.
Enxada tipo larga 
2.1/2” lb c/ peso 
1.100kg

PANDOLFO R$ 19,10 R$ 9.320,80

14 713 Un. Cabo para enxada GARAPEIRA R$ 4,70 R$ 3.351,10

15 713 Un. Cabo para pá GARAPEIRA R$ 4,80 R$ 3.422,40

Empresa classificada em 3º lugar para os itens abaixo:

COTA RESERVADA PARA EMPRESAS ME E EPP

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor unitário Valor Total

9 162 Un.
Enxada tipo larga 
2.1/2” lb c/ peso 
1.100kg

PANDOLFO R$ 19,10 R$ 3.094,20

14 237 Un. Cabo para enxada GARAPEIRA R$ 4,70 R$ 1.113,90

15 237 Un. Cabo para pá GARAPEIRA R$ 4,80 R$ 1.137,60

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Assinatura: 22/01/2018.
Bauru, 20 de outubro de 2018.
Presidente da EMDURB.

3ª 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 005/2018.
Processo nº 9739/17 – Pregão Registro de Preços nº 068/17
Contratante: EMDURB - Compromissária: GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E 

FERRAMENTAS LTDA. EPP.
Objeto: O objeto da presente licitação, tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
de cavadeira, enxada, enxadão, pá , cabo e aspirador soprador, conforme especificação abaixo descrita:
Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:

AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

unitário Valor Total

9 488 Un.
Enxada tipo larga 
2.1/2” lb c/ peso 
1.100kg

PARABONI R$ 19,10 R$ 9.320,80

10 38 Un. Enxadão com cabo PARABONI R$ 17,50 R$ 665,00

28 75 Un. Carrinho de pedreiro 
c/ pneu e câmara

METAL-
PAMA R$ 79,50 R$ 5.962,50

33 45 Un. Aspirador soprador 
profissional motor

KAWA-
SHIMA-
KWB26

R$ 717,00 R$ 32.265,00

VALOR TOTAL R$ 48.213,30

Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:

COTA RESERVADA PARA EMPRESAS ME E EPP

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

unitário Valor Total

9 162 Un.
Enxada tipo larga 
2.1/2” lb c/ peso 
1.100kg

PARABONI R$ 19,10 R$ 3.094,20

10 12 Un. Enxadão com cabo PARABONI R$ 17,50 R$ 210,00

28 25 Un. Carrinho de pedreiro c/ 
pneu e câmara METAL-PAMA R$ 79,50 R$ 1.987,50

33 15 Un. Aspirador soprador 
profissional motor

KAWASHIMA-
KWB26 R$ 717,00 R$ 10.755,00

VALOR TOTAL R$ 16.046,70
VALOR TOTAL GERAL (COTA PRINCIPAL + RESERVADA) R$ 64.260,00

Empresa classificada em 2º lugar para os itens abaixo:

AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

unitário Valor Total

8 23 Un. Cavadeira articulada 
com cabo médio PARABONI R$ 25,00 R$ 575,00

14 713 Un. Cabo para enxada VOLMAFI R$ 4,70 R$ 3.351,10

15 713 Un. Cabo para pá VLMAFI R$ 4,80 R$ 3.422,40

Empresa classificada em 2º lugar para os itens abaixo:

COTA RESERVADA PARA EMPRESAS ME E EPP

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

unitário Valor Total

8 7 Un. Cavadeira articulada com 
cabo médio PARABONI R$ 25,00 R$ 175,00

14 237 Un. Cabo para enxada VOLMAFI R$ 4,70 R$ 1.113,90

15 237 Un. Cabo para pá VLMAFI R$ 4,80 R$ 1.137,60

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Assinatura: 22/01/2018.
Bauru, 20 de outubro de 2018
Presidente da EMDURB.

3ª 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 006/2018.
Processo nº 9739/17 – Pregão Registro de Preços nº 068/17
Contratante: EMDURB - Compromissária: ELETRIFICAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA 
E HIDRÁULICA LTDA. - ME.
Objeto: O objeto da presente licitação, tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
de serrote, brocha, lápis de carpinteiro, pincel, espátula, cavadeira, enxada, enxadão, pá , picareta, cabo, 
facão, garrafão, escada, mangueira, cone, lona plástica, pneu para carrinho de pedreiro, câmara de ar para 
carriola, nível, colher de pedreiro e aspirador soprador, conforme especificação abaixo descrita:
Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:

AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

unitário Valor Total

5 38 Un. Pincel nº 04 ATLAS R$ 2,30 R$ 87,40

6 30 Un. Espátula de pedreiro SPARTA R$ 2,15 R$ 64,50

14 713 Un. Cabo para enxada VOLMAFI R$ 4,70 R$ 3.351,10
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15 713 Un. Cabo para pá VOLMAFI R$ 4,80 R$ 3.422,40

17 150 Un. Garrafão térmico 5lts OBBA R$ 25,70 R$ 3.855,00

19 12 Un. Escada em madeira modelo 
pintor 08 ELITE R$ 179,00 R$ 2.148,00

20 12 Un. Escada de alumínio comercial 
12 degraus BOTAFOGO R$ 516,79 R$ 6.201,48

22 600 Un. Cone de sinalização 75cm 
laranja e branco KTELI R$ 16,80 R$ 10.080,00

23 600 Un. Cone de sinalização refletivo 
75cm KTELI R$ 24,50 R$ 14.700,00

25 270 Kg Corda de polipropileno de 
12mm branca ITAVCORDA R$ 17,50 R$ 4.725,00

27 75 Un. Pneu p/ carrinho pedreiro AJAX R$ 16,04 R$ 1.203,00

29 45 Un. Câmara de ar carriola 3/25/8 AJAX R$ 9,54 R$ 429,30

VALOR TOTAL R$ 50.267,18

Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:

COTA RESERVADA PARA EMPRESAS ME E EPP

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

unitário Valor Total

5 12 Un. Pincel nº 04 ATLAS R$ 2,30 R$ 27,60

6 10 Un. Espátula de pedreiro SPARTA R$ 2,15 R$ 21,50

14 237 Un. Cabo para enxada VOLMAFI R$ 4,70 R$ 1.113,90

15 237 Un. Cabo para pá VOLMAFI R$ 4,80 R$ 1.137,60

17 50 Un. Garrafão térmico 5lts OBBA R$ 25,70 R$ 1.285,00

19 3 Un.
Escada em madeira modelo 
pintor 08 ELITE R$ 179,00 R$ 537,00

20 3 Un.
Escada de alumínio comercial 
12 degraus BOTAFOGO R$ 516,79 R$ 1.550,37

22 200 Un.
Cone de sinalização 75cm 
laranja e branco KTELI R$ 16,80 R$ 3.360,00

23 200 Un.
Cone de sinalização refletivo 
75cm KTELI R$ 24,50 R$ 4.900,00

25 90 Kg
Corda de polipropileno de 
12mm branca ITAVCORDA R$ 17,50 R$ 1.575,00

27 25 Un. Pneu p/ carrinho pedreiro AJAX R$ 16,04 R$ 401,00

29 15 Un. Câmara de ar carriola 3/25/8 AJAX R$ 9,54 R$ 143,10

VALOR TOTAL R$ 16.052,07
VALOR TOTAL GERAL (COTA PRINCIPAL + RESERVADA) R$ 66.319,25

Empresa classificada em 2º lugar para os itens abaixo:

AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

unitário Valor Total

1 19 Un. Serrote ramada nº 24 RAMADA R$ 21,50 R$ 408,50

3 23 Un. Lápis de carpinteiro SPARTA R$ 0,65 R$ 14,95

4 45 Un. Pincel nº 2 ATLAS R$ 1,90 R$ 85,50

11 488 Un. Pá c/ cabo reto – longo – 120 cm MAX R$ 17,00 R$ 8.296,00

12 30 Un. Picareta estreita 5 libras c/ cabo PACETTA R$ 35,00 R$ 1.050,00

24 638 Un.
Cone de sinalização 50cm 
laranja e branco KTELI R$ 6,50 R$ 4.147,00

33 45 Un.
Aspirador soprador profissional 
motor GARTHEN R$ 717,00 R$ 32.265,00

34 27 Un. Espátula nº 06 SPARTA R$ 1,90 R$ 51,30

Empresa classificada em 2º lugar para os itens abaixo:

COTA RESERVADA PARA EMPRESAS ME E EPP

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

unitário Valor Total

1 6 Un. Serrote ramada nº 24 RAMADA R$ 21,50 R$ 129,00

3 7 Un. Lápis de carpinteiro SPARTA R$ 0,65 R$ 4,55

4 15 Un. Pincel nº 2 ATLAS R$ 1,90 R$ 28,50

11 162 Un.
Pá c/ cabo reto – 
longo – 120 cm MAX R$ 17,00 R$ 2.754,00

12 10 Un.
Picareta estreita 5 
libras c/ cabo PACETTA R$ 35,00 R$ 350,00

24 212 Un.

Cone de sinalização 
50cm laranja e 
branco

KTELI R$ 6,50 R$ 1.378,00

33 15 Un.
Aspirador soprador 
profissional motor GARTHEN R$ 717,00 R$ 10.755,00

34 8 Un. Espátula nº 06 SPARTA R$ 1,90 R$ 15,20

Empresa classificada em 3º lugar para os itens abaixo:,

AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

unitário Valor Total

26 38 Rl
Lona plástica preta 
4 x 100 PRIMAVERA R$ 120,00 R$ 4.560,00

Empresa classificada em 3º lugar para os itens abaixo:

COTA RESERVADA PARA EMPRESAS ME E EPP

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

unitário Valor Total

26 12 Rl
Lona plástica preta 
4 x 100 PRIMAVERA R$ 120,00 R$ 1.440,00

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Assinatura: 22/01/2018.
Bauru, 20 de outubro de 2018
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 076/18
Processo nº 4912/18 – Pregão Registro de Preços nº 038/18
Contratante: EMDURB – Compromissária: PONTEPEDRAS – MINERAÇÃO E BRITAGEM LTDA.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade a AQUISIÇÃO de pedras nº 02, 03 e amarroada, 
conforme especificação abaixo descrita:
Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:

COTA PRINCIPAL

Item Qtd Unid. Descrição do 
Produto Marca Valor 

Unitário Valor Total

01 375 m³ Pedra nº 03 PONTEPEDRAS R$ 68,00 R$ 25.500,00
02 150 m³ Pedra nº 02 PONTEPEDRAS R$ 68,00 R$ 10.200,00

VALOR TOTAL R$ 35.700,00

Empresa classificada em 2º lugar para os itens abaixo:

COTA PRINCIPAL

Item Qtd Unid. Descrição do 
Produto Marca Valor Unitário Valor Total

03 525 m³ Pedra amarroada PONTEPEDRAS R$ 68,00 R$ 35.700,00

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Assinatura: 24/07/2018
Bauru, 20 de outubro de 2018.
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 077/18
Processo nº 4912/18 – Pregão Registro de Preços nº 038/18
Contratante: EMDURB – Compromissária: PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade a AQUISIÇÃO de pedras nº 02, 03 e amarroada, 
conforme especificação abaixo descrita:
Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:

COTA PRINCIPAL

Item Qtd Unid. Descrição do 
Produto Marca Valor 

Unitário Valor Total

03 525 m³ Pedra amarroada Nova Fortaleza R$ 68,00 R$ 35.700,00

Empresa classificada em 2º lugar para os itens abaixo:
COTA PRINCIPAL

Item Qtd Unid. Descrição do 
Produto Marca Valor 

Unitário Valor Total

01 375 m³ Pedra nº 03 Nova Fortaleza R$ 68,00 R$ 25.500,00
02 150 m³ Pedra nº 02 Nova Fortaleza R$ 68,00 R$ 10.200,00

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Assinatura: 24/07/2018
Bauru, 20 de outubro de 2018.
Presidente da EMDURB.
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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 078/18
Processo nº 4912/18 – Pregão Registro de Preços nº 038/18
Contratante: EMDURB – Compromissária: MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA. - ME.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade a AQUISIÇÃO de pedras nº 02, 03 e amarroada, 
conforme especificação abaixo descrita:
Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:

COTA RESERVADA A ME E EPP
Item Qtd Unid. Descrição do 

Produto Marca Valor 
Unitário Valor Total

01 125 m³ Pedra nº 03 Pederneiras R$ 71,50 R$ 8.937,50
02 050 m³ Pedra nº 02 Pederneiras R$ 71,50 R$ 3.575,00
03 175 m³ Pedra amarroada Pederneiras R$ 73,00 R$ 12.775,00

VALOR TOTAL R$ 25.287,50

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Assinatura: 24/07/2018
Bauru, 20 de outubo de 2018.
Presidente da EMDURB.

3ª 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 011/2018
Processo nº 9998/17 – Pregão Registro de Preços nº 073/17
Contratante: EMDURB – Compromissária: R. D. VELANI – ELÉTRICA – ME.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
de abraçadeira, arruela, bucha, eletroduto, disjuntor, curva 90º graus, cabeçote, cabo pp, interruptor, 
mangueira lisa, cabo 25 mm e cabo de cobre, conforme especificação abaixo descrita:
Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:

Item Qtd. 
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

unitário Valor Total

03 130 UN

ARRUELA DE 
ALUMINIO PARA 
ELETRODUTO DE 
1/2”

INCA R$ 0,24 R$ 31,20

04 130 UN
BUCHA DE 
ALUMINIO PARA 
ELETRODUTO DE 1”

INCA R$ 0,58 R$ 75,40

05 130 UN

BUCHA DE 
ALUMINIO PARA 
ELETRODUTO DE 
1/2”

INCA R$ 0,32 R$ 41,60

06 140 PC
E L E T R O D U T O 
GALVANIZADO DE 
1” X 3,0M

STEEL R$ 12,80 R$ 1.792,00

07 140 PC
E L E T R O D U T O 
GALVANIZADO DE 
1/2” X 3,0M

STEEL R$ 8,30 R$ 1.162,00

08 125 PC
D I S J U N T O R 
TERMOMAGNÉTICO 
32 A MODELO DIN

SOPRANO R$ 4,10 R$ 512,50

11 70 UN DISJUNTOR DIN 
TRIPOLAR 50A SOPRANO R$ 25,70 R$ 1.799,00

12 60 UN
D I S J U N T O R 
TERMOMAGNETICO 
60A  1 POLO

SOPRANO R$ 4,48 R$ 268,80

13 300 M CABO PP 8 X 1,50 MM 
FLEX MEGA R$ 10,17 R$ 3.051,00

17 400 M CABO 25 MM 
FLEXÍVEL

COBRE-
COM R$ 8,02 R$ 3.208,00

18 250 M CABO DE COBRE NU 
10MM2

SANTA 
LUZIA R$ 3,58 R$ 895,00

19 4000 M CABO PP 4 x 1,5mm2 COBRE-
BOM R$ 2,87 R$ 11.480,00

20 600 M CABO DE COBRE 
ISOLADO 25 MM2

COBRE-
BOM R$ 8,02 R$ 4.812,00

21 800 M
CABO DE COBRE 
ISOLADO 750V 
1,5MM²

RN R$ 0,50 R$ 400,00

22 900 M
CABO DE COBRE 
ISOLADO 750V 
10,0MM2

RN R$ 3,29 R$ 2.961,00

23 300 M
CABO DE COBRE 
ISOLADO 750V 
16,0MM2

RN R$ 4,82 R$ 1.446,00

24 300 M
CABO DE COBRE 
ISOLADO 750V 
2,5MM2

RN R$ 0,72 R$ 216,00

25 900 M
CABO DE COBRE 
ISOLADO 750V 4,0 
MM2

RN R$ 1,19 R$ 1.071,00

26 900 M CABO DE COBRE 
ISOLADO 750V 6MM² RN R$ 1,79 R$ 1.611,00

VALOR TOTAL R$ 36.833,50

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir de sua assinatura.
Assinatura: 25/01/2018
Bauru, 20 de outubro de 2018.
Presidente da EMDURB.

3ª 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 012/2018.
Processo nº 9998/17 – Pregão Registro de Preços nº 073/17
Contratante: EMDURB - Compromissária: CARMEN LUCIA REQUENA – ME.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
de abraçadeira, arruela, bucha, eletroduto,  curva 90º graus, cabeçote, interruptor, mangueira lisa e cabo 25 
mm, conforme especificação abaixo descrita:
Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:

Item Qtd. Estimada Un. Descrição Marca Valor 
unitário Valor Total

01 100 UN ABRACADEIRA CABO 
Nº 3 BAP telcris R$ 10,78 R$ 1.078,00

02 130 UN
ARRUELA DE 
ALUMINIO PARA 
ELETRODUTO DE 1”

inca R$ 0,48 R$ 62,40

09 130 UN CURVA 90 GRAUS X 1” 
GALVANIZADA

zetone 
zincado R$ 1,94 R$ 252,20

10 140 UN CABEÇOTE 1” 
GALVANIZADO zetone R$ 2,05 R$ 287,00

14 130 UN INTERRUPTOR 1 TECLA 
SIMPLES SISTEMA X radial R$ 3,62 R$ 470,60

15 130 UN
INTERRUPTOR 01 
TECLA PARALELO 
SISTEMA X

radial R$ 5,34 R$ 694,20

16 1250 M MANGUEIRA LISA  
PRETA- 1 POLEGADA rogui R$ 1,00 R$ 1.250,00

VALOR TOTAL R$ 4.094,40

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Assinatura: 25/01/2018.
Bauru, 20 de outubro de 2018.
Presidente da EMDURB.

3ª 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 024/2018.
Processo nº 10.563/17 – Pregão Registro de Preços nº 077/17
Contratante: EMDURB - Compromissária: R. D. VELANI – ELÉTRICA – ME.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
de interruptor, lâmpada, projetor, soquete, contator, fita isolante e conector, conforme especificação abaixo 
descrita:

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

unitário Valor total

05 110 Un. Interruptor 1 tecla  simples sistema 
X ILUMI R$ 4,75 R$ 522,50

09 60 Un. Projetor branco em led bivolt 10 
wats LCQ R$ 21,00 R$ 1.260,00

10 60 Un. Projetor branco em led bivolt 20 
wats LCQ R$ 34,00 R$ 2.040,00

11 60 Un. Projetor branco em led bivolt 30 
wats LCQ R$ 50,00 R$ 3.000,00

13 200 Un. Soquete pressão para lampada LUMI-
BRAS R$ 1,20 R$ 240,00

19 120 Un. Contador 3ts3411- 0an200 ina + 
1nf 32a 220v

SOPRA-
NO R$ 78,00 R$ 9.360,00

21 350 Un. Fita isolante 20 mts para isolação 
até 750v

SOPRA-
NO R$ 3,90 R$ 1.365,00

22 80 Un. Lampada led 10w x 127v OL R$ 12,50 R$ 1.000,00

24 110 Un. Conector p/ haste 5/8” MCI R$ 1,00 R$ 110,00

25 130 Un. Conector split bolt para cabo de 
16mm MCI R$ 3,00 R$ 390,00
VALOR TOTAL R$ 19.287,50

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Assinatura: 30/01/2018.
Bauru, 20 de outubro de 2018.
Presidente da EMDURB.
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3ª 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 023/2018.
Processo nº 10.563/17 – Pregão Registro de Preços nº 077/17
Contratante: EMDURB - Compromissária: CARMEN LUCIA REQUENA – ME.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
de caixa de medição, interruptor, lâmpada, projetor, refletor, soquete, tomada, contator, braquete, fita 
isolante, conector, haste terra e massa para calafetar, conforme especificação abaixo descrita:
Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

unitário Valor total

01 82 Pc.

Caixa de medição monofásica 
com lente para leitura e caixa do 
disjuntor separada (conforme 
desenho)

Plasti-max R$ 127,00 R$ 10.414,00

02 110 Un. Interruptor 2 teclas bipolar 
sistema X Radial R$ 12,00 R$ 1.320,00

03 110 Un. Interruptor simples interno com 
espelho Radial CZ R$ 2,69 R$ 295,90

04 110 Un. Interruptor 1 tecla paralelo 
sistema X Radial R$ 4,90 R$ 539,00

06 200 Un. Lampada incandescente 15w x 
127v verde Brasfort R$ 2,59 R$ 518,00

07 200 Un. Lampada incandescente 15w x 
127v vermelha Brasfort R$ 2,59 R$ 518,00

08 200 Un. Lampada incandescente 15w x 
127V amarela Brasfort R$ 2,59 R$ 518,00

12 100 Un. Refletor para lampada de 500w 
completo JMV R$ 39,90 R$ 3.990,00

14 130 Un. Tomada comum Radial R$ 3,15 R$ 409,50

15 110 Un. Tomada interna universal 4 x 2 Radial CZ R$ 3,15 R$ 346,50

16 110 Un. Tomada para computador Radial CZ R$ 3,15 R$ 346,50

17 110 Un. Tomada universal 2p + t s/placa Radial R$ 3,15 R$ 346,50

18 100 Un. Tomada universal interna c/
espelho Radial CZ R$ 3,15 R$ 315,00

20 120 Un. Braquete de 1 polo pesado c/ 
roldana porcelana

Rex/
Germer R$ 11,20 R$ 1.344,00

23 80 Un. Lampada led 25w x 127v OL R$ 37,95 R$ 3.036,00

26 150 Pc. Haste terra 5/8” x 2,44 metros 
com conector 

Olivo/
Ferrari R$ 17,98 R$ 2.697,00

27 104 Un. Massa para calafetar em 
embalagens de 0,350kg Interfix R$ 4,80 R$ 499,20

VALOR TOTAL R$ 27.453,10

Empresa classificada em 2º lugar para os itens abaixo:

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

unitário Valor total

05 110 Un. Interruptor 1 tecla  simples 
sistema X Radial R$ 4,75 R$ 522,50

09 60 Un. Projetor branco em led bivolt 
10 wats Dwans R$ 21,00 R$ 1.260,00

10 60 Un. Projetor branco em led bivolt 
20 wats Dwans R$ 34,00 R$ 2.040,00

11 60 Un. Projetor branco em led bivolt 
30 wats Dwans R$ 50,00 R$ 3.000,00

13 200 Un. Soquete pressão para lampada Redy R$ 1,20 R$ 240,00

22 80 Un. Lampada led 10w x 127v OL R$ 12,50 R$ 1.000,00

24 110 Un. Conector p/ haste 5/8” Ferrari R$ 1,00 R$ 110,00

Empresa classificada em 3º lugar para os itens abaixo:

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

unitário Valor total

21 350 Un. Fita isolante 20 mts para 
isolação até 750v Impe-rial R$ 3,90 R$ 1.365,00

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Assinatura: 30/01/2018.
Bauru, 20 de outubro de 2018.
Presidente da EMDURB.

3ª 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 007/2018
Processo nº 10.694/17 – Pregão Registro de Preços nº 078/17
Contratante: EMDURB – Compromissária: AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA – EPP.
Objeto: O objeto da presente licitação, tem como finalidade a contratação de empresa para eventual 
AQUISIÇÃO de óleo hidráulico, óleo ATF, óleo SAE, óleo para diferencial, óleo de múltiplas aplicações, 
óleo lubrificantes,  óleo sintético para motores, óleo de embreagem, óleo de cambio, óleo para compressor, 
destinados a atender aos veículos da frota da EMDURB, conforme especificação abaixo descrita:
Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:

AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

unitário Valor total

01 15.000 Litros

Óleo hidráulico 68 – 
classificação ISO VG 
– tipo AW – 68 – cor 
vermelha, não podendo ser 
re-refinado ou recuperado, 
de fabricação de 
companhias, embalagem 
balde de 20 litros

LUCHETI 
HIDRA 
AW68

R$ 4,89 R$ 73.350,00

02 750 Frascos 
de 500 ml

Óleo ATF para 
transmissão automática 
– classificação ATF tipo 
DEXRON II de fabricação 
de companhias, não 
podendo ser recuperado 
ou re-refinado, frasco de 
500 ml.

LUCHETI 
DEITON 

ATF R$ 5,20 R$ 3.900,00

03 700 Litros

Óleo SAE 90 para câmbio 
e diferencial classificação 
API-GL5 – hipóide, de 
fabricação de companhias, 
não podendo ser 
recuperado ou re-refinado, 
embalagem balde de 20 
litros.

LUCHETI 
DEITON 
ESTRA 

GEAR 90

R$ 7,40 R$ 5.180,00

04 750 Litros

Óleo para diferencial SAE 
140, nível de desempenho 
API-GL-5, de fabricação 
de companhias, não 
podendo ser recuperado ou 
re-refinado, embalagem 
balde de 20 litros. 

LUCHETI 
DEITON 
EXTRA 

GEAR 140

R$ 8,00 R$ 6.000,00

05 525 Litros

Óleo de múltiplas 
aplicações para tratores 
agrícolas, o qual atende 
tanto as especificações 
tratores Massey 
Ferguson, Ford, John 
Deere e Case, como 
também os requisitos de 
desempenho para sistema 
de transmissão API GL-4, 
embalagem balde de 20 
litros. 

LUCHETI 
DEITON 

TRAT
R$ 7,00 R$ 3.675,00

06 7.500 Litros

Óleo lubrificante 
15W 40 motor diesel, 
classificação API CI-4 / 
CH-4 ou superior, mineral 
multiviscoso, de 1ª linha 
especialmente para 
motores turbinados, de 
fabricação de companhias, 
não podendo ser re-
refinado ou recuperado, 
embalagem balde de 20 
litros. 

LUCHETI 
DEITON 
ORION 

15W40 CI4

R$ 6,40 R$ 48.000,00

08 225 Litros

Óleo lubrificante 20W 50 
– classificação API – SJ 
– de 1ª linha e que atenda 
as especificações das 
montadoras: Ford, GM 
Volkswagen e Fiat, não 
podendo ser recuperado ou 
re-refinado, embalagem 
frasco de 1 litro.

LUCHETI 
DEITON 
SUPER 

PREMIUM 
20W50

R$ 8,05 R$ 1.811,25

09 225 Litros

Óleo lubrificante 5W30, 
classificação API – SJ – 
de 1ª linha e que atenda 
as especificações das 
montadoras: Ford, GM 
Volkswagen e Fiat, 
embalagem frasco de 1 
litro. 

LUCHETI 
DEITON 

PLUS 5W30
R$ 10,60 R$ 2.385,00
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10 135 Litros

Óleo lubrificante para 
moto 4 tempos 20W50 
– classificação API-SF, 
multiviscoso, embalagem 
frasco de 1 litro.

LUCHETI 
DEITON 4 
TEMPOS

R$ 7,50 R$ 1.012,50

 12 750 Frascos 
de 500 ml

Óleo lubrificante 2 TP, 
classificação API TC, 
JASO FC, de fabricação 
de companhias, não 
podendo ser refinado e/ou 
recuperado, embalagem 
frasco de 500 ml.

LUCHETI 
DEITON 2 
TEMPOS

R$ 4,90 R$ 3.675,00

13 300 Litros

Óleo lubrificante 5W 
40, classificação API 
– SL, de 1ª linha e que 
atenda as especificações 
das montadoras: Ford, 
GM Volkswagen e Fiat 
Ford, não podendo 
ser recuperado ou re-
refinado, de fabricação por 
companhias, embalagem 
frasco de 1 litro.

LUCHETI 
DEITON 

NEW 
FORCE 
5W40

R$ 13,89 R$ 4.167,00

15 188 Frascos 
de 500 ml

Óleo de embreagem/freio 
DOT 4, embalagem frasco 
de 500 ml.

RAQNAQ 
DOT 4 R$ 7,00 R$ 1.316,00

18 150 Litros

Óleo câmbio 80W – óleo 
lubrificante mineral para 
transmissões automotivas 
engrenagens hipoides – 
classificação API GL-4 
de 1ª linha e que atenda 
as especificações das 
montadoras: Ford, GM 
Volkswagen e
Fiat, não podendo ser 
recuperado ou re-refinado, 
de fabricação por 
companhias, embalagem 
frasco de 1 litro.

LUCHETI 
DEITON 
HIPOIDE

R$ 8,10 R$ 1.215,00

VALOR TOTAL R$ 155.686,75

Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:

COTA RESERVADA PARA ME E EPP

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

unitário Valor total

01 5.000 Litros

Óleo hidráulico 68 – 
classificação ISO VG – tipo 
AW – 68 – cor vermelha, 
não podendo ser re-
refinado ou recuperado, de 
fabricação de companhias, 
embalagem balde de 20 
litros

LUCHETI 
HIDRA 
AW68

R$ 4,89 R$ 24.450,00

02 250
Frascos 
de 500 

ml

Óleo ATF para transmissão 
automática – classificação 
ATF tipo DEXRON II de 
fabricação de companhias, 
não podendo ser recuperado 
ou re-refinado, frasco de 
500 ml.

LUCHETI 
DEITON 

ATF
R$ 5,20 R$ 1.300,00

03 300 Litros

Óleo SAE 90 para câmbio 
e diferencial classificação 
API-GL5 – hipóide, de 
fabricação de companhias, 
não podendo ser recuperado 
ou re-refinado, embalagem 
balde de 20 litros.

LUCHETI 
DEITON 
ESTRA 

GEAR 90

R$ 7,40 R$ 2.220,00

04 250 Litros

Óleo para diferencial SAE 
140, nível de desempenho 
API-GL-5, de fabricação de 
companhias, não podendo 
ser recuperado ou re-
refinado, embalagem balde 
de 20 litros.

LUCHETI 
DEITON 
EXTRA 

GEAR 140

R$ 8,00 R$ 2.000,00

05 175 Litros

Óleo de múltiplas 
aplicações para tratores 
agrícolas, o qual atende 
tanto as especificações 
tratores Massey Ferguson, 
Ford, John Deere e Case, 
como também os requisitos 
de desempenho para 
sistema de transmissão API 
GL-4, embalagem balde de 
20 litros.

LUCHETI 
DEITON 

TRAT
R$ 7,00 R$ 1.225,00

06 2.500 Litros

Óleo lubrificante 15W 40 
motor diesel, classificação 
API CI-4 / CH-4 ou superior, 
mineral multiviscoso, de 1ª 
linha especialmente para 
motores turbinados, de 
fabricação de companhias, 
não podendo ser re-refinado 
ou recuperado, embalagem 
balde de 20 litros.

LUCHETI 
DEITON 
ORION 

15W40 CI4

R$ 6,40 R$ 16.000,00

08
75 Litros

Óleo lubrificante 20W 
50 – classificação API 
– SJ – de 1ª linha e que 
atenda as especificações 
das montadoras: Ford, GM 
Volkswagen e Fiat, não 
podendo ser recuperado 
ou re-refinado, embalagem 
frasco de 1 litro.

LUCHETI 
DEITON 
SUPER 

PREMIUM 
20W50

R$ 8,05 R$ 603,75

09 75 Litros

Óleo lubrificante 5W30, 
classificação API – SJ – 
de 1ª linha e que atenda 
as especificações das 
montadoras: Ford, GM 
Volkswagen e Fiat, 
embalagem frasco de 1 
litro.

LUCHETI 
DEITON 

PLUS 5W30
R$ 10,60 R$ 795,00

10 45 Litros

Óleo lubrificante para 
moto 4 tempos 20W50 
– classificação API-SF, 
multiviscoso, embalagem 
frasco de 1 litro.

LUCHETI 
DEITON 4 
TEMPOS

R$ 7,50 R$ 337,50

12 250
Frascos 
de 500 

ml

Óleo lubrificante 2 TP, 
classificação API TC, 
JASO FC, de fabricação de 
companhias, não podendo 
ser refinado e/ou
recuperado, embalagem 
frasco de 500 ml.

LUCHETI 
DEITON 2 
TEMPOS

R$ 4,90 R$ 1.225,00

13 100 Litros

Óleo lubrificante 5W 
40, classificação API 
– SL, de 1ª linha e que 
atenda as especificações 
das montadoras: Ford, 
GM Volkswagen e Fiat 
Ford, não podendo 
ser recuperado ou re-
refinado, de fabricação por 
companhias, embalagem 
frasco de 1 litro.

LUCHETI 
DEITON 

NEW 
FORCE 
5W40

R$ 13,89 R$ 1.389,00

15 62
Frascos 
de 500 

ml

Óleo de embreagem/freio 
DOT 4, embalagem frasco 
de 500 ml.

RAQNAQ 
DOT 4

R$ 7,00 R$ 434,00

18 50 Litros

Óleo câmbio 80W – óleo 
lubrificante mineral para 
transmissões automotivas 
engrenagens hipoides – 
classificação API GL-4 
de 1ª linha e que atenda 
as especificações das 
montadoras: Ford, GM 
Volkswagen e
Fiat, não podendo ser 
recuperado ou re-refinado, 
de fabricação por 
companhias, embalagem 
frasco de 1 litro.

LUCHETI 
DEITON 
HIPOIDE

R$ 8,10 R$ 405,00

VALOR TOTAL R$ 52.384,25
VALOR TOTAL GERAL (AMPLA PARTICIPAÇÃO + COTA 

RESERVADA)
R$ 208.071,00

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir de sua assinatura.
Assinatura: 24/01/2018
Bauru, 20 de outubro de 2018.
Presidente da EMDURB.
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3ª 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 008/2018.
Processo nº 10.694/17 – Pregão Registro de Preços nº 078/17
Contratante: EMDURB - Compromissária: MARCOS ANTÔNIO CHAVES EIRELI – EPP.
Objeto: O objeto da presente licitação, tem como finalidade a contratação de empresa para eventual 
AQUISIÇÃO de óleo hidráulico, descarbonizador,   aditivo para radiador, aditivo reagente, óleo para 
compressor, destinados a atender aos veículos da frota da EMDURB, conforme especificação abaixo 
descrita:
Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:

AMPLA PARTICIPAÇÃO
Item Qte

Estimada Un. Descrição Marca Valor 
unitário Valor total

07 188 Litros

Aditivo para radiador semi 
sintético, anti-fervura, anti-
congelante, anti-oxidante, 
embalagem frasco de 1 litro.

RADNAQ R$ 6,56 R$ 1.233,28

16 188 Lata de 
300 ml

Descarbonizador - lubrificante 
em spray – para limpeza 
e descarbonização de 
carburadores e bico injetores, 
embalagem de 300 ml.

RADNAQ R$ 8,90 R$ 1.673,20

19 11.250 Litros
Aditivo reagente para diesel 
S-10 (arla 32), embalagem 
balde de 20 litros.

FERTI-
BOM R$ 1,95 R$ 21.937,50

20 38 Litros
Óleo para compressor tipo 
ISO VG150 sem detergente, 
embalagem frasco de 01 litro.

INCOL R$ 8,90 R$  338,20

VALOR TOTAL R$ 25.182,18

Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:
COTA RESERVADA PARA ME E EPP

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

unitário Valor total

07 62 Litros

Aditivo para radiador semi 
sintético, anti-fervura, anti-
congelante, anti-oxidante, 
embalagem frasco de 1 litro.

RADNAQ R$ 6,56 R$ 406,72

16 62 Lata de 
300 ml

Descarbonizador - lubrificante 
em spray – para limpeza e
descarbonização de 
carburadores e bico injetores, 
embalagem de 300 ml.

RADNAQ R$ 8,90 R$ 551,80

19 3.750 Litros
Aditivo reagente para diesel 
S-10 (arla 32), embalagem 
balde de 20 litros.

FERTI-
BOM R$ 1,95 R$ 

7.312,50

20 12 Litros
Óleo para compressor tipo 
ISO VG150 sem detergente, 
embalagem frasco de 01 litro.

INCOL R$ 8,90 R$ 106,80

VALOR TOTAL R$ 8.377,82
VALOR TOTAL GERAL (AMPLA PARTICIPAÇÃO + COTA RESERVADA) R$ 33.560,00

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Assinatura: 24/01/2018.
Bauru, 20 de outubro de 2018.
Presidente da EMDURB.

3ª 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 009/2018
Processo nº 10.694/17 – Pregão Registro de Preços nº 078/17
Contratante: EMDURB – Compromissária: JM LUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. - EPP.
Objeto: O objeto da presente licitação, tem como finalidade a contratação de empresa para eventual 
AQUISIÇÃO de óleo sintético para motores, estopa,  desengripante, destinados a atender aos veículos da 
frota da EMDURB, conforme especificação abaixo descrita:
Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:

AMPLA PARTICIPAÇÃO
Item Qte

Estimada Un. Descrição Marca Valor 
unitário Valor total

11 120 Litros

Óleo sintético para motores 
diesel SAE 5W30 – API CF 
– ACEA E3, embalagem 
frasco de 1 litro

PETRO-
BRAS R$ 18,55 R$ 2.226,00

14 375 Quilo-
gramas

Estopa de 2ª (cor) com 
marca do fabricante, data 
de validade, fardo de 25kg.

ESTOVAL R$ 2,50 R$ 937,50

17 375 Latas de 
300 ml

Desengripante – lubrificante 
em spray – óleo de base 
sintética biodegradável, 
possui a ação lubrificante, 
desengripante e 
anticorrosivo, embalagem 
de 300 ml.

WHITE 
LUB R$ 6,15 R$ 2.306,25

VALOR TOTAL R$ 5.469,75

Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:
COTA RESERVADA PARA ME E EPP

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

unitário Valor total

11 40 Litros

Óleo sintético para motores 
diesel SAE 5W30 – API CF 
– ACEA E3, embalagem 
frasco de 1 litro

PETRO-
BRAS R$ 18,55 R$ 742,00

14 125 Quilo-
gramas

Estopa de 2ª (cor) com 
marca do fabricante, data 
de validade, fardo de 25kg.

ESTOVAL R$ 2,50 R$ 312,50

17 125 Latas de 
300 ml

Desengripante – lubrificante 
em spray – óleo de base 
sintética biodegradável, 
possui a ação lubrificante, 
desengripante e 
anticorrosivo, embalagem 
de 300 ml.

WHITE 
LUB R$ 6,15 R$ 768,75

VALOR TOTAL R$ 1.823,25
VALOR TOTAL GERAL (AMPLA PARTICIPAÇÃO + COTA RESERVADA) R$ 7.293,00

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir de sua assinatura.
Assinatura: 24/01/2018
Bauru, 20 de outubro de 2018.
Presidente da EMDURB.

3ª 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 010/2018
Processo nº 10.694/17 – Pregão Registro de Preços nº 078/17
Contratante: EMDURB – Compromissária: ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO – EPP.
Objeto: O objeto da presente licitação, tem como finalidade a contratação de empresa para eventual 
AQUISIÇÃO de graxa de rolamento, destinados a atender aos veículos da frota da EMDURB, conforme 
especificação abaixo descrita:
Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:

AMPLA PARTICIPAÇÃO
Item Qte

Estimada Un. Descrição Marca Valor 
unitário Valor total

21 05
Tambores 

de 170 
Kg

Graxa rolamento, classificação 
NLGI - 2 – a base de sabão de 
lítio/rolamentos. De fabricação 
de companhias. Não podendo 
ser recuperado ou re-finado, 
embalagem Tambor de 170 Kg.

INCOL R$ 1.680,00 R$ 8.400,00

Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:
COTA RESERVADA PARA ME E EPP

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

unitário Valor total

21 01 Tambores 
de 170 

Kg

Graxa rolamento, classificação 
NLGI - 2 – a base de sabão de 
lítio/rolamentos. De fabricação 
de companhias. Não podendo 
ser recuperado ou re-finado, 
embalagem Tambor de 170 Kg.

INCOL R$ 1.680,00 R$ 1.680,00

VALOR TOTAL GERAL (AMPLA PARTICIPAÇÃO + COTA RESERVADA)
R$ 10.080,00

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir de sua assinatura.
Assinatura: 24/01/2018
Bauru, 20 de outubro de 2018.
Presidente da EMDURB.

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

Donizete do Carmo dos Santos
Presidente 

Criada pela Lei 4830 de 17 de maio de 2002, tem como objetivo gerir Regime de Previdência Social dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru da Administração Direta Autarquia Fundacional e da 
Câmara e os recursos Previdenciários.
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HORÁRIOS E LOCAL DE ATENDIMENTO
Rua Rio Branco, nº 19-31, Vila América, CEP 17014-037

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

Atendimento Presencial e Telefônico da Divisão Previdenciária

- Seção de Aposentadoria e Pensões e Seção de Benefícios - Atendimento presencial:

Segunda, Quarta e Sexta-Feira:
Período da Manhã das 8h Às 12h.

Terça e Quinta-Feira:
Período da Tarde das 13h Às 16h30min.

- Seção de Aposentadoria e Pensões e Seção de Benefícios - Atendimento telefônico:
Segunda à Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h.

- Seção de Perícia Médica e Serviço Social:
Segunda à Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h.

www.funprevbauru.sp.gov.br

TELEFONE
(14) 3009-5500

EMAILS

Presidência
-donizetesantos@funprevbauru.sp.gov.br

Controladoria Interna
-tamiriscardoso@funprevbauru.sp.gov.br

Procuradoria
-eduardorala@funprevbauru.sp.gov.br
-marcossilva@funprevbauru.sp.gov.br

Divisão Administrativa
-louisecandido@funprevbauru.sp.gov.br

Divisão Previdenciária
-robertamoraes@funprevbauru.sp.gov.br

Divisão Financeira
-diogopereira@funprevbauru.sp.gov.br

OUVIDORIA
-ouvidoria@funprevbauru.sp.gov.br – Canal condutor de opiniões, reclamações e denúncias, garantindo o 
princípio da ética, da eficiência e da transparência.!!!

ATENÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS!!!!
RECADASTRAMENTO ANUAL SERÁ NO “MÊS DO SEU ANIVERSÁRIO” Informamos que 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 pagamento 
(provento).

COMUNICADOS

A FUNPREV a partir do mês de julho de 2016 suspenderá a impressão de holerites, devido à baixa procura, 
continuará fornecendo o holerite de forma eletrônica pelo site, e, disponibilizará um computador com 
impressora na recepção para impressão do mesmo.

A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru comunica que a partir 
de 19 de março de 2018 o horário de atendimento ao público, presencial, na Divisão Previdenciária (Seção 
de Aposentadorias e Pensões e na Seção de Benefícios) se dará da seguinte forma:

SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRA:
PERÍODO DA MANHÃ DAS 8h às 12h.

TERÇA E QUINTA-FEIRA:
PERÍODO DA TARDE DAS 13h às 16h30min.

- Atendimento para fins de inscrição de segurado obrigatório e/ou inclusão de dependentes (dentre outros);

- Atendimento para assuntos inerentes a aposentadoria (averbação de tempo de contribuição, simulação de 
aposentadoria, dentre outros) e pensão por morte.

Não haverá alteração no horário de atendimento da Seção de Perícia Médica e do Serviço Social, 
permanecendo, portanto, de Segunda a Sexta-Feira das 8h às 12h e das 13h às 17h.

DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA
PERÍCIA MÉDICA

CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA:

Nome Matrícula Inicial Período (dias) Término
Adriana Antônia Sebastião 27.507 17/10/2018 25 10/11/2018
Alexandra Ruiz Ayello 15.219 03/10/2018 30 01/11/2018
Ana Cristina Ramirez 33.798 19/10/2018 45 02/12/2018
Carlos Alberto Orestes 102.118 09/10/2018 22 30/10/2018
Danieli Cristina Sabino Dias 30.750 23/10/2018 15 06/11/2018
Denilson Cardoso da Silva 29.456 03/10/2018 45 16/11/2018
Elisabeth Rosa Machado 23.048 14/10/2018 90 11/01/2019
Fábio Augusto Gandara Soares 102.687 03/10/2018 29 31/10/2018
Gilberto da Silva Ferreira 16.409 01/10/2018 30 30/10/2018
Iara Cristina da Costa 29.816 06/10/2018 30 04/11/2018
José Araujo Costa 23.018 16/10/2018 90 13/01/2019
Karina Marques Torquato da Cunha 29.920 23/10/2018 05 27/10/2018
Kátia Helena Sissílio 23.700 07/10/2018 75 20/12/2018
Luciano Sidnei Marques Tozzi 29.746 13/10/2018 60 11/12/2018
Maria de Fátima Spanavero Anjolim 27.972 16/10/2018 90 13/01/2019
Mariana Marcondes Felipe 33.828 11/10/2018 30 09/11/2018
Miriam de Freitas Estrella 100.154 19/10/2018 30 17/11/2018
Therezinha de Paula Pereira César 25.423 19/10/2018 15 02/11/2018
Valéria Cristina Aguilar Pradella 29.927 18/10/2018 16 02/11/2018

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:
Adriana Antônia Sebastião Secretaria da Saúde 11/11/2018
Alexandra Ruiz Ayello Secretaria da Educação 02/11/2018
Ana Cristina Ramirez Secretaria da Educação 03/12/2018
Carlos Alberto Orestes DAE 31/10/2018
Danieli Cristina Sabino Dias Secretaria da Educação 07/11/2018
Fábio Augusto Gandara Soares DAE 01/11/2018
Gilberto da Silva Ferreira Gabinete 31/10/2018
Iara Cristina da Costa Secretaria da Educação 05/11/2018
Karina Marques Torquato da Cunha Secretaria da Educação 28/10/2018
Kátia Helena Sissílio Secretaria da Saúde 21/12/2018
Luciano Sidnei Marques Tozzi Secretaria da Educação 12/12/2018
Mariana Marcondes Felipe Secretaria da Educação 10/11/2018
Miriam de Freitas Estrella DAE 18/11/2018
Therezinha de Paula Pereira César Secretaria da Saúde 03/11/2018
Valéria Cristina Aguilar Pradella Secretaria da Educação 03/11/2018

PODER LEGISLATIVO
Alexssandro Bussola

Presidente

Atos da Diretoria
ORADORES INSCRITOS PARA FAZEREM USO DA PALAVRA NO EXPEDIENTE DA 38ª 
SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2018

ORADORES INSCRITOS:

ROGER BARUDE / PPS
SÉRGIO BRUM / PSD
TELMA GOBBI / SD
YASMIM NASCIMENTO / PSC
ALEXSSANDRO BUSSOLA / PDT
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BENEDITO ROBERTO MEIRA / PSB
CHIARA RANIERI BASSETTO / DEM
FÁBIO SARTORI MANFRINATO / PP
FRANCISCO CARLOS DE GOES / MDB
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA / DEM
LUIZ CARLOS BASTAZINI / PV
LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA / PRB
MANOEL AFONSO LOSILA / PDT
MARCOS ANTONIO DE SOUZA / PP
MILTON CÉSAR DE SOUZA SARDIN / PTB
NATALINO DAVI DA SILVA / PV
RICARDO PELISSARO LOQUETE / PPS

Bauru, 19 de outubro de 2018.

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente

RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo em exercício

ORADORES INSCRITOS PARA FAZEREM USO DA PALAVRA NO EXPEDIENTE DA 7ª 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A SER REALIZADA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2018

ORADORES INSCRITOS:

ALEXSSANDRO BUSSOLA / PDT
BENEDITO ROBERTO MEIRA / PSB
CHIARA RANIERI BASSETTO / DEM
FÁBIO SARTORI MANFRINATO / PP
FRANCISCO CARLOS DE GOES / PMDB
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA / DEM
LUIZ CARLOS BASTAZINI / PV
LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA / PRB
MANOEL AFONSO LOSILA / PDT
MARCOS ANTONIO DE SOUZA / PP
MILTON CÉSAR DE SOUZA SARDIN / PTB
NATALINO DAVI DA SILVA / PV
RICARDO PELISSARO LOQUETE / PPS
ROGER BARUDE / PPS
SÉRGIO BRUM / PSD
TELMA GOBBI / SD
YASMIM NASCIMENTO / PSC

Bauru, 19 de outubro de 2018.

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente

RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo em exercício

Pauta das Sessões
PAUTA Nº 38/2018

38ª SESSÃO ORDINÁRIA E 7ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
EMENTÁRIO DOS PROCESSOS EM PAUTA PARA A SESSÕES A SEREM REALIZADAS EM 

22 DE OUTUBRO DE 2018

PRIMEIRA DISCUSSÃO
Processo n° Assunto

162/18 Substitutivo ao Projeto de Lei nº 77/18, que revoga os incisos IV e V do §2º do 
art. 21 da Lei nº 4864, de 02 de julho de 2002, alterada pela Lei nº 7032, de 04 
de janeiro de 2018. (composição do Conselho Gestor do Fundo SAGRA)
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

170/18 Substitutivo ao Projeto de Lei nº 83/18, que altera os arts. 1º, 2º e 3º da Lei 
nº 5558, de 10 de março de 2008, que reestrutura o Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência - COMUDE.
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

176/18 Projeto de Lei nº 87/18, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com 
a Fundação Estatal Regional de Saúde da Região Bauru - FERSB. (Programa de 
Agentes Comunitários de Saúde)
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

191/18 Projeto de Lei nº 95/18, que autoriza o Executivo a doar uma área de terreno à 
Empresa TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA.
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

193/18 Projeto de Lei nº 96/18, que autoriza o Poder Executivo a efetivar mediante 
Termo de Fomento repasse de recursos públicos municipais para a Organização 
da Sociedade Civil do setor privado que especifica. (Associação Beneficente 
Cristã, Vila Vicentina, Fundação Toledo e SORRI)
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

Bauru, 19 de outubro de 2018.

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente

RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo em exercício

Editais e Avisos
PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA LEI FEDERAL 8666/93

PROCESSO DA 18/2014
PREGÃO PRESENCIAL 09/2014
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 22/2014
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e fornecimento 
de Auxílio Alimentação.
CONTRATADA: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.
Vigência: 7 de outubro de 2018 a 6 de outubro de 2019.
Valor: R$ 539,13 “per capita” para os servidores ativos, inativos e pensionistas; R$ 359,42 “per capita” 
para os estagiários e mirins e incluindo no mês de dezembro o bônus natalino, de 100% do valor “per 
capita”.
Data da assinatura: 5 de outubro de 2018.

PROCESSO DA nº 137/2017
PREGÃO PRESENCIAL nº 02/2017
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 07/2017
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão/
cópia – parcial (assistência técnica corretiva e preventiva, e fornecimento de suprimentos) para as 
impressoras multifuncionais existentes na Câmara Municipal de Bauru.
CONTRATADA: LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP.
Vigência: 9 de outubro de 2018 a 8 de outubro de 2019.
Valor total estimado: R$ 33.950,00 (trinta e três mil, novecentos e cinquenta reais). 
Data da assinatura: 9 de outubro de 2018.
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