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LEIS MUNICIPAIS
LEI Nº 7.140, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2.018

P. 45.997/18  Concede isenção parcial sobre o valor do imposto sobre a propriedade predial e 
territorial urbana - IPTU para clubes sociais, recreativo ou desportivo.
  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:  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Fica concedida isenção parcial de 60% (sessenta por cento) sobre o valor do imposto 

sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU da unidade imobiliária onde 
funcione a sede de clube social, recreativo ou desportivo localizado no município de 
Bauru.

§ 1º O desconto de que trata o caput deste artigo será concedido às pessoas jurídicas descritas 
em que execute cobrança de mensalidade, contribuição, taxa de manutenção, encargos 
sociais ou congêneres, independentemente da denominação que seja dada, de seus 
associados.

§ 2º Nas mesmas condições de que trata esta lei, não havendo pagamento de mensalidade, 
contribuição, taxa de manutenção, encargos sociais ou congêneres, independentemente 
da denominação dada, pelo sócio, fica concedida isenção parcial de 75% (setenta e cinco 
por cento) sobre o valor do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU 
da unidade imobiliária onde funcione a sede de clube social, recreativo ou desportivo 
localizado no município de Bauru.

Art. 2º A isenção parcial do IPTU para o clube social, recreativo e desportivo prevista no art. 1º 
desta Lei, fica condicionada a que a entidade:
I -  não possua fins lucrativos;
II -  não distribua qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer 

título;
III -  aplique integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus 

objetivos institucionais;
IV -  mantenham escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de 

formalidades capazes de assegurar sua exatidão;
V -  não estar inadimplente com os tributos municipais;
VI -  possuir no imóvel, ao menos três equipamentos diferentes para a prática de 

modalidades esportivas;
VII -  firme convênio com o município de Bauru, disponibilizando suas dependências 

e equipamentos para a realização de projetos culturais, esportivos e de recreação, 
promovidos pela Prefeitura Municipal de Bauru, através dos seus órgãos da 
administração direta e indireta, pelo menos 400 (quatrocentas) horas por ano.

§ 1º  Os clubes poderão firmar convênio com o Município disponibilizando bolsas para as 
atividades culturais, esportivas e de recreação, aos estudantes das escolas públicas do 
Município, por meio de seus órgãos da administração direta e indireta, devendo ser 
observado o limite mínimo de horas previsto no caput.

§ 2º  A comprovação das condições estabelecidas neste artigo deverá ser mediante requerimento 
junto à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer –SEMEL, anexando:
I -  estatuto social da entidade;
II -  ata de eleição do representante legal, devidamente registrada;
III -  projeto cultural, esportivo ou de recreação a que se propõem.

Art. 3º  Para a concessão da redução do IPTU da unidade imobiliária onde funcione o clube social, 
recreativo ou desportivo, a entidade deverá comprovar as condições estabelecidas nesta 

Lei através de requerimento junto à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SEMEL, 
a qual deverá analisar e se manifestar previamente, após, encaminhar à Secretaria 
Municipal de Economia e Finanças para deferimento ou indeferimento.

Art. 4º Para a isenção a ser concedida à entidade no primeiro ano, a Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer - SEMEL deverá encaminhar os requerimentos à Secretaria de 
Economia e Finanças do Município até 30 de novembro do ano vigente.

Parágrafo único. As entidades já conveniadas, para usufruírem nos próximos exercícios, deverão 
comprovar as exigências desta Lei, bem como o cumprimento, no exercício anterior, 
do atendimento do convênio anterior.

Art. 5º A inobservância e o descumprimento de qualquer formalidade e condições 
estabelecidas nesta Lei acarretará a cobrança do IPTU da unidade imobiliária, devido 
sobre sua integralidade, atualizados monetariamente, somados a juros e multas de 
mora.

Art. 6º A isenção parcial dos impostos de que trata esta lei será concedida a partir do 
exercício seguinte ao do requerimento conforme anexo I desta Lei.

Art. 7º  As Secretarias Municipais de Economia e Finanças e de Esportes e Lazer poderão 
expedir normas complementares necessárias à execução desta Lei.

Art. 8º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, 13 de novembro de 2.018.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

EVERSON DEMARCHI
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

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 7.141, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2.018
P. 58.408/14  Altera a Lei Municipal nº 6.768, de 29 de março de 2.016, que autorizou o 
Executivo a destinar uma área de terreno à Empresa DELITEL TELECOMUNICAÇÃO LTDA em regime 
de Concessão de Direito Real de Uso.
  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º A Lei Municipal nº 6.768, de 29 de março de de 2.016, passa a vigorar com as 

seguintes alterações:
I -  O caput do art. 1º passa a ter a seguinte redação:

“Art. 1º  Fica o Executivo autorizado a outorgar à Empresa 
DELITEL TELECOMUNICAÇÃO LTDA, a 
CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO de uma 
área localizada no Distrito Industrial IV, com a seguinte 
descrição:” (NR)

II -  O art. 3º acrescido de dois parágrafos, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 3º  A concessionária obriga-se a iniciar as obras no prazo de 

90 (noventa) dias, contados da data da publicação da Lei 
Municipal nº 6.768, de 29 de março de de 2.016 e concluí-
las no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) meses, 
respeitados os planos aprovados pelo Conselho de Apoio 
ao Desenvolvimento Municipal - CADEM e observadas 
as normas urbanísticas fixadas pela Secretaria Municipal 
de Planejamento.

§ 1º  A presente concessão poderá ser outorgada pelo prazo de 
10 (dez) anos.

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

Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, 13 de novembro de 2.018.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

ALINE PRADO FOGOLIN
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E RENDA

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
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LEI Nº 7.142, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2.018
P. 65.284/18 (1.236/16 – FUNPREV) Cria um cargo de Especialista em Gestão Administrativa e 
Serviços – Contador no quadro permanente de cargos efetivos da Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV.
  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 criado no quadro de cargos efetivos da Fundação de Previdência dos Servidores 

Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV, 01 (um) cargo de Especialista 
em Gestão Administrativa e Serviços - Contador, na Classe “C”, da grade salarial de 
Especialistas Técnicos 2, da Lei Municipal nº 6.006, de 16 de dezembro de 2.010.

Art. 2º Altera o Anexo XIV da Lei Municipal nº 6.006, de 16 de dezembro de 2.010, que 
passa a ter a seguinte redação:

“ANEXO XIV - QUADRO DE CARGOS DO PLANO DE CARGOS, 
CARREIRAS E SALÁRIOS ESPECIALISTAS TÉCNICOS 1 E 2

CARGOS DO PCCS - FUNPREV ÁREA LOTAÇÃO

Especialista em Gestão Administrativa e Serviços
Assistente Social 2

Contador 2
Economista 2

” (NR)
Art. 3º As descrições do cargo efetivo de Especialista em Gestão Administrativa e Serviços 

- Contador, são as encartadas no Anexo I desta Lei.
Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das dotações do Orçamento 

vigente da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos 
de Bauru - FUNPREV, suplementadas, se necessário, observando-se os recursos 
originados na Taxa de Administração prevista nos §§ 4º e 5º, do art. 43, da Lei 
Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2.002.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
  Bauru, 13 de novembro 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
REFERENTE AO ANEXO XX DA LEI MUNICIPAL Nº 6.006/10 QUE TRATA  DA 

DESCRIÇÃO DE CARGOS EFETIVOS
CARGO: ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS – CONTADOR
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo e registro no respectivo Conselho de Classe.
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenta) horas semanais.
REFERÊNCIA SALARIAL: Referência inicial C-1, da grade salarial dos Especialistas Técnicos 2
HABILIDADES: Raciocínio lógico, atenção concentrada, organização e rapidez e exatidão para cálculos.
CONHECIMENTOS: Acerca do Tribunal de Contas, Leis de Responsabilidade Fiscal, da Contabilidade 
Pública e suas alterações.
RESPONSABILIDADE GERAL: Manter a contabilidade da instituição atualizada.
NÍVEL HIERÁRQUICO: Subordinado ao Diretor de Divisão ou Chefe de Seção a qual pertencer.
FUNÇÕES ESSENCIAIS DO CARGO
· Realizar procedimentos contábeis como, por exemplo, receitas, balanços, finanças, lançamentos, 

despesas, prestar informações contábeis, orçamentos, etc.
· Administrar os tributos da organização.
DESCRIÇÃO DETALHADA
· Realizar atividades de supervisão, coordenação ou execução relativas à administração financeira 

e patrimonial, contabilidade e auditoria, compreendendo análise, registro e perícias contábeis, 
de balancetes, balanço e demonstrações contábeis.

· Elaborar, implantar, fiscalizar a aplicação de plano de contas.
· Realizar tomada de contas.
· Examinar processos e emitir pareceres conclusivos.
· Colaborar na elaboração de estatística econômica e financeira do órgão e fornecer dados 

estatísticos de suas atividades.
· Acompanhar execução orçamentária.
· Proceder à análise e avaliação das auditorias realizadas.
· Orientar, sob o ponto de vista contábil, o levantamento dos bens patrimoniais da Fundação.
· Conferir os dados contábeis mensais da Administração Direta, Indireta e Legislativo 

Consolidados.
· Conferir mensalmente os procedimentos da execução orçamentária e financeira da FUNPREV.
· Acompanhar mensalmente a conferência dos procedimentos da execução orçamentária e 

financeira da Fundação.
· Elaborar e publicar os dados contábeis mensais, bimestrais, trimestrais e quadrimestrais em 

atendimento às legislações vigentes.
· Elaborar e encaminhar as Prestações de Contas Anuais ao Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo e Câmara Municipal.
· Proceder aos cálculos mensais dos encargos sociais.
· Esclarecer dúvidas e/ ou orientar quanto aos procedimentos contábeis legais.
· Prestar informações e emitir documentos contábeis, quando solicitados.
· Orientar o preparo da prestação de contas.
· Elaborar e encaminhar as informações referentes à Lei de Responsabilidade Fiscal, de acordo 

com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Secretaria do Tesouro Nacional.

· Elaborar rotinas contábeis, financeiras e orçamentárias.
· Planejar, organizar, coordenar e executar atividades contábeis.
· Participar na elaboração do orçamento-programa.
· Supervisionar o registro de operações contábeis e levantamento de balanço e balancetes 

patrimoniais, econômicos e financeiros.
· Supervisionar e coordenar trabalhos de auditoria.
· Coordenar ou executar o cumprimento dos prazos de entrega em atendimento à Legislação 

vigente.
· Operacionalizar o sistema Contábil, Financeiro e de Execução Orçamentária.
· Operacionalizar o sistema AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
· Desempenhar outras tarefas de supervisão, quando necessário.
· Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função e essenciais a 

Seção/Divisão a qual pertencer.

LEI Nº 7.143, DE 13 DE NOVEMBRO DE  2.018
P. 61.104/14  Altera a Lei Municipal nº 6.772, de 29 de março de 2.016, que autorizou o Executivo 
a destinar uma área de terreno à Empresa KIT SERVICE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO 
LTDA, em regime de Concessão de Direito Real de Uso.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º A Lei Municipal nº 6.772, de 29 de março de 2.016, passa a vigorar com as seguintes 

alterações:
I -  O caput do art. 1º passa a ter a seguinte redação:

“Art. 1º Fica o Executivo autorizado a outorgar à empresa KIT 
SERVICE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA, 
a CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO de uma área 
localizada no Distrito Industrial IV, com a seguinte descrição:” 
(NR)

II -  O art. 3º, acrescido de dois parágrafos, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 3º  A concessionária obriga-se a iniciar as obras no prazo de 90 

(noventa) dias, contados da data da publicação da Lei Municipal 
nº 6.772, de 29 de março de 2.016, e concluí-las no prazo máximo 
de 48 (quarenta e oito) meses, contados da publicação da presente 
lei, respeitados os planos aprovados pelo Conselho de Apoio ao 
Desenvolvimento Municipal - CADEM e observadas às normas 
urbanísticas fixadas pela Secretaria Municipal de Planejamento.

§ 1º  A presente concessão poderá ser outorgada pelo prazo de 10 
(dez) anos.

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

Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 13 de novembro de 2.018.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

ALINE PRADO FOGOLIN
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E RENDA

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

DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO Nº 13.984, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2.018

P. 3.473/18 (4.515/17 FUNPREV) Suplementa recursos do orçamento vigente da FUNDAÇÃO 
DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU - FUNPREV.
  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 Nos termos da Lei Municipal nº 7.007, de 11 de dezembro de 2.017, fica aberto 

crédito suplementar à dotação do orçamento vigente  no total de R$ 2.500.000,00 
(dois milhões e quinhentos mil reais):

Unidade  
Executora Nº Despesa/Fixa Funcional 

Programática
Categoria 

Econômica Valor

03.01.05 21 09 272 0021 2097 3.1.90.01.00 R$ 1.500.000,00
03.01.05 22 09 272 0021 2097 3.1.90.03.00 R$ 1.000.000,00

Art. 2º  As despesas com crédito suplementar aberto no art. 1º, correrão por conta da  seguinte 
alteração orçamentária:
I – Anulação Orçamentaria:

Unidade  
Executora Nº. Despesa/Fixa Funcional 

Programática
Categoria 

Econômica Valor

03.02.01 34 99 997 1001 9999 9.9.99.99.00 R$ 2.500.000,00
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Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua expedição.
  Bauru, 13 de novembro de 2.018.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL
EVERSON DEMARCHI

SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na  mesma data.

DANILO ALTAFIM PINHEIRO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 13.987, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2.018
P. 13.075/14 Revoga o Decreto Municipal nº 10.538, de 18 de outubro de 2.007, e aprova o 
Estatuto Padrão da Associação de Pais e Mestres das Unidades Educacionais do Sistema Municipal de 
Ensino de Bauru.
  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  Revoga-se o Decreto Municipal nº 10.538, de 18 de outubro de 2.007, que “aprova o 

Estatuto Padrão da Associação de Pais e Mestres das Unidades Educacionais da Rede 
Municipal de Ensino de Bauru e dá outras providências”, assim como revoga todas 
as disposições em contrário ao presente Decreto, mantendo a revogação dos Decretos 
Municipais nº 9.761, de 23 de abril de 2.004 e nº 10.205, de 19 de abril de 2.006. 

Art. 2º  Fica aprovado o Estatuto Padrão da Associação de Pais e Mestres das Unidades 
Educacionais do Sistema Municipal de Ensino de Bauru, conforme texto anexo ao 
presente ato normativo.

Art. 3º  O Estatuto Padrão constante do anexo é de uso obrigatório por todas as Associações 
de Pais e Mestres das Unidades Escolares do Sistema Municipal do Ensino de Bauru. 

Art. 4º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
  Bauru, 14 de novembro 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

ESTATUTO PADRÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES
DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BAURU-SP

CAPÍTULO I
SEÇÃO I

Da Instituição, Sede e Foro e Prazo
Art. 1º - A Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal de (colocar o nome da Escola), de Bauru, 
fundada em ___/___/_____, é uma associação civil, sem fins lucrativos e econômicos, com personalidade 
jurídica de direito privado, designada simplesmente APM.
Art. 2º - A APM terá sua sede na Rua.................................................., nº....., bairro, CEP......, (colocar o 
endereço completo da Escola), município de Bauru, Estado de São Paulo, com foro nesta comarca.
Art. 3º - A APM da ...................(colocar o nome da Escola) terá a duração por tempo indeterminado e se 
regerá por este Estatuto e pelas normas legais pertinentes.

SEÇÃO II
Da Natureza, Objetivos e Finalidade

Art. 4º - A APM, instituição auxiliar da Escola Municipal (colocar o nome da escola), terá por finalidade 
colaborar no aprimoramento do processo Escolar, na assistência ao estudante e na integração família-escola-
comunidade, e não fará qualquer discriminação de raça, cor, gênero, geração, religião e convicção política.
Art. 5º - A APM, entidade com objetivos sociais e educativos, não terá vinculação político-partidária, ou 
quaisquer outras que não se coadunem com seus objetivos institucionais.
Art. 6º - Para a consecução dos fins a que se referem os artigos anteriores, a APM se propõe a:
I - colaborar com a direção, o pessoal administrativo, os docentes e os discentes da Unidade Escolar, para 
que os objetivos propostos sejam alcançados com sucesso;
II - representar as aspirações da comunidade e dos pais de alunos junto à Unidade Escolar;
III - mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, bem como administrar os 
recursos financeiros provenientes das subvenções diversas, para auxiliar a Unidade Escolar, provendo 
condições que permitam:
a) a melhoria da qualidade do ensino;
b) o desenvolvimento de atividades de assistência ao estudante, nas áreas socioeconômicas e de saúde; 
c) a programação de atividades culturais e de lazer que envolva a participação conjunta dos pais, 
funcionários, professores e alunos;
d) a aquisição de material permanente e material de consumo, bem como a contratação de serviços para a
conservação e manutenção do prédio, do equipamento e das instalações;
e) a execução de pequenas obras de construção, reformas ou reparos no prédio da Unidade Escolar, com a 
autorização da Secretaria Municipal de Educação e fiscalização da Secretaria de Planejamento - SEPLAN;
IV - favorecer o entrosamento entre pais e professores possibilitando:
a) aos pais: informações relativas tanto aos objetivos educacionais, métodos e processos de ensino; quanto 
ao aproveitamento escolar de seus filhos;
b) aos professores: maior visão das condições ambientais dos alunos e de sua vida no lar e na comunidade.
V - manifestar-se em situações que contrariem a ética e o respeito ao trabalho desenvolvido na Unidade
Escolar;
VI - captar recursos para implementação de projetos coadunados pela Unidade Escolar.
Art. 7º - As atividades a serem desenvolvidas para alcançar os objetivos específicos nos incisos do artigo 
anterior deverão estar previstas em um Plano Anual de Trabalho elaborado pela APM, apresentado à 
Comunidade Escolar, entregue à Direção da U. E. e à Secretaria Municipal de Educação.

SEÇÃO III
Dos Meios e Recursos

Art. 8º - Os meios e recursos para atender os objetivos da APM e a composição do seu patrimônio serão 
obtidos por meio de:
I - contribuições voluntárias dos associados;
II - convênios;
III - subvenções diversas;
IV - doações;
V - promoções diversas;
VI – repasses do FNDE/PDDE;
VII - outras fontes autorizadas em legislação. 
Art. 9º - A contribuição a que se refere o inciso I do artigo anterior será sempre facultativa.
§ 1º - O caráter facultativo das contribuições não isenta os associados do dever moral de cooperar, dentro 
de suas possibilidades, para a constituição do Fundo Financeiro da APM.
§ 2º - No início de cada ano letivo a Assembleia Geral da APM de cada Unidade Escolar, definirá a forma 
e a época para a campanha de arrecadação das contribuições dos associados.
§ 3º - As contribuições e recursos financeiros serão depositados numa Agência bancária, em conta vinculada 
à APM.
Art. 10 - A aplicação dos recursos financeiros constará do Plano Anual de Trabalho da APM.
Parágrafo único - A assistência ao escolar será sempre o setor prioritário da aplicação de recursos, 
excluindo-se aqueles vinculados a convênios.
Art. 11 - Os recursos financeiros depositados em contas bancárias, relativos aos incisos do artigo 8º deste 
Estatuto Padrão, da APM deverão ser movimentados em conformidade com o disposto nos parágrafos deste 
Artigo.
§1º - Os recursos financeiros mencionados no caput deste artigo deverão ser movimentados por meio de 
cheques nominais, assinados pelo Presidente da Diretoria Executiva e pelo Tesoureiro da APM, ou por meio 
eletrônico, inclusive, por meio de cartão magnético. No caso dos repasses do FNDE/PDDE estes serão 
movimentados também mediante o uso individual do cartão PDDE pelo titular do cartão.
§2º - Na hipótese de a movimentação dos recursos efetivarem-se por meio eletrônico, inclusive, por meio 
de cartão magnético, fica autorizado ao Presidente ou ao Tesoureiro a utilização desses meios de pagamento 
de forma individual e isolada, podendo realizar pagamentos, transferências, saques, emitir extratos, enfim, 
todas as operações financeiras necessárias à movimentação de valores.
§3º - Com a finalidade de controle interno dos atos, especificamente em relação ao uso do meio eletrônico 
e do cartão magnético como meios de pagamento, todas as transações efetivadas por estes meios devem 
ser autorizadas pelo Presidente da Diretoria Executiva e pelo Tesoureiro da APM antes de sua efetivação. 
§4º - As autorizações mencionadas no §3º serão registradas internamente em documento próprio destinado 
somente a esta finalidade.
§5º - Os recursos do PDDE serão depositados em conta a ser aberta pelo FNDE, em banco e agência, com 
os quais a Autarquia mantenha parceria, indicados pela APM, e sua movimentação observará o disposto nos 
parágrafos deste artigo, em atendimento ao regramento exposto no caput deste artigo.

CAPÍTULO II
Dos Associados, seus Direitos e Deveres

SEÇÃO I
Dos Associados

Art. 12 - O quadro social da APM, constituído por número ilimitado de associados, será composto de:
I - associados fundadores;
II - associados natos;
III - associados admitidos;
IV - associados honorários.
§ 1º - Serão considerados associados fundadores todos aqueles que participaram da Assembleia Geral de 
fundação da Associação de Pais e Mestres – APM da Escola Municipal (colocar o nome da Escola).
§ 2º - Serão considerados associados natos o Diretor de Escola, o Vice Diretor, os professores e demais 
integrantes dos núcleos de apoio técnico-pedagógico e administrativo da Unidade Escolar e os pais de 
alunos, desde que concordes.
§ 3º - Serão considerados associados admitidos os pais de ex-alunos, os ex-alunos maiores de 18 anos, os 
ex-professores e outros membros da comunidade escolar, bem como os demais membros da comunidade, 
maiores de 18 anos e desde que concordes e aceitos pelo Conselho Deliberativo, conforme as normas 
estatutárias.
§ 4º - Serão considerados associados honorários, a critério do Conselho Deliberativo, aqueles que tenham 
prestado relevantes serviços à Educação e à APM.

SEÇÃO II
Dos Direitos e Deveres

Art. 13 - Constituem direito dos associados:
I - apresentar sugestões e oferecer colaboração aos dirigentes dos vários órgãos da APM;
II - receber informações sobre a orientação pedagógica da Unidade Escolar e o ensino ministrado aos 
estudantes;
III - participar das atividades culturais, sociais, esportivas e cívicas organizadas pela APM;
IV - votar e ser votado nos termos do presente Estatuto;
V - solicitar, quando em Assembleia Geral, esclarecimentos a respeito da utilização dos recursos financeiros 
da APM;
VI - apresentar pessoas da comunidade para ampliação do quadro social;
VII - demitir-se quando julgar conveniente, protocolando junto à Secretaria da APM seu pedido de demissão.
Parágrafo único - os direitos sociais previstos neste estatuto são pessoais e intransferíveis.
Art. 14 - Constituem deveres dos associados:
I - defender, por atos e palavras, o bom nome da Unidade Escolar e da APM;
II – conhecer, cumprir e fazer cumprir o Estatuto da APM;
III - participar das reuniões para as quais foram convocados;
IV - desempenhar, responsavelmente, os cargos e as missões que lhes forem confiados;
V - concorrer para estreitar as relações de amizade entre todos os associados e incentivar a participação 
comunitária na Unidade Escolar;
VI - cooperar, dentro de suas possibilidades, para a constituição do fundo financeiro da APM;
VII - prestar à APM, serviços gerais ou de sua especialidade profissional, dentro e conforme suas 
possibilidades;
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VIII - zelar pela conservação e manutenção do prédio, de suas dependências e equipamentos escolares, 
quando encarregado direto da execução de atividades programadas pela APM.

SEÇÃO III
Da exclusão dos Associados

Art. 15 - A exclusão do associado do quadro social da APM, só é admissível havendo justa causa, assim 
reconhecida em procedimento que assegure o direito de defesa perante a Diretoria Executiva e de recurso 
para o Conselho Deliberativo, que se reunirá em sessão extraordinária para apreciar o fato. 
§1º - A justa causa é considerada falta grave, passível de exclusão do associado que incorrer em qualquer 
das práticas elencadas no rol exemplificativo abaixo:
I - Descumprir o presente estatuto, ou qualquer ato contrário ao mesmo, provocando ou causando prejuízo 
moral ou material à Unidade Educacional ou à APM;
II - Difamar a Unidade Educacional ou a APM; seus membros, associados ou destruir seus patrimônios;
III - Atividades que contrariem decisões de Assembleias;
IV - Desvio dos bons costumes e da ética;
V - Conduta duvidosa, atos ilícitos ou imorais.
§ 2º - O associado será cientificado, por escrito e pessoalmente, dos fatos que lhes são imputados e das 
consequências a que estará sujeito, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, oferecer defesa e indicar, 
justificadamente, as provas que pretende produzir, para sua ampla defesa, cuja pertinência será aferida de 
forma motivada, pela Diretoria Executiva.
§ 3º – Decorrido o prazo previsto no parágrafo anterior, ou produzidas as provas deferidas pela Diretoria 
Executiva, será o associado notificado, pessoalmente, para oferecer suas razões finais, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, dirigidas à Diretoria Executiva, que decidirá, motivadamente, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, comunicando a decisão ao Conselho Deliberativo.
§ 4º – Intimado o associado, pessoalmente, da decisão, poderá interpor recurso, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, dirigido ao Conselho Deliberativo, que decidirá, de maneira motivada, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis.
§ 5º – Os prazos para apresentação da defesa, razões finais e interposição de recurso serão contados por dias 
úteis, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.
§ 6º – Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil se o vencimento ocorrer em sábado, domingo 
ou feriado.
§ 7º – Os prazos somente começam a correr a partir do primeiro dia útil após a intimação.

CAPÍTULO III
SEÇÃO I

Da Administração e dos Órgãos Diretores
Art. 16 - A Associação de Pais e Mestres – APM será administrada pelos seguintes órgãos:
I - Assembleia Geral;
II - Conselho Deliberativo;
III - Diretoria Executiva;
IV - Conselho Fiscal.
Art. 17 - A Assembleia Geral será constituída pela totalidade dos associados da APM.
§1º - A Assembleia será convocada e presidida pelo Diretor de Escola da respectiva Unidade Escolar.
§2º - A Assembleia poderá também ser convocada mediante manifestação de um quinto do total de 
associados.
§3º - O Edital de convocação da Assembleia Geral, com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência da 
reunião, deverá ser publicado em Diário Oficial do Município, onde deverá constar: 
I – Dia, local e horário da Assembleia Geral;
II – Ordem do dia;
III – Além de ser afixado no quadro de avisos da Unidade Escolar, será obrigatório o envio de circular aos 
associados; 
§4º - A Assembleia realizar-se-á em 1ª chamada, com a presença de mais da metade dos associados ou, em 
2ª chamada, meia hora depois, com qualquer número.
§5º - Para as deliberações é exigido voto concorde da maioria dos presentes à Assembleia.
Art. 18 - Cabe à Assembleia Geral:
I - eleger os membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva, exceto o 
presidente da Diretoria Executiva, cuja nomeação compete ao Poder Executivo Municipal;
II - destituir, quando for o caso, os membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e da Diretoria 
Executiva, exceto o presidente da Diretoria Executiva, cuja destituição compete ao Poder Executivo 
Municipal;
III - propor, por escrito, perante o Poder Executivo Municipal, sugestões para alterações e adaptações do 
presente Estatuto;
IV - apreciar e votar o balanço anual e os balancetes semestrais da APM, com o parecer do Conselho Fiscal;
V – apreciar e deliberar sobre recurso apresentado por associado.
VI - propor e aprovar a época e a forma das contribuições dos associados, obedecendo ao que dispõe o 
artigo 8º do presente Estatuto;
VII - reunir-se, ordinariamente, pelo menos 01 (uma) vez a cada semestre.
VIII - reunir-se, extraordinariamente, quando convocada pelo Diretor de Escola da respectiva Unidade 
Escolar, ou por 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho Deliberativo ou por 1/5 (um quinto) dos 
associados.
§ 1º - Para a deliberação a que se referem os incisos II e III é exigido o voto concorde de dois terços dos 
presentes à Assembleia especialmente convocada para esse fim, não podendo ela deliberar, em primeira 
chamada, sem a maioria absoluta dos associados, ou com menos de um terço nas convocações seguintes.
§ 2º - O presente estatuto, por tratar-se de modelo padrão estabelecido por Decreto Municipal, não poderá 
ser alterado livremente pela Assembleia Geral, a qual poderá apenas sugerir, observadas as disposições do 
inciso III combinado com o § 1º do presente dispositivo, as alterações que entender pertinente ao Executivo 
Municipal, que apreciará, adotando-as ou não, conforme a lei, o interesse público e a conveniência e 
oportunidade.
Art. 19 - O Conselho Deliberativo será constituído por 06 (seis) membros, sendo 05 (cinco) membros 
titulares e 01 (um) suplente, todos oriundos do sufrágio e eleitos pela maioria dos votos, conforme 
disposição exposta no rol abaixo:
I - 01 (uma) vaga para o Diretor da Unidade Escolar (membro nato);
II - 02 (duas) vagas de Titulares para Pais de aluno e 01 (uma) vaga para Suplente de Pai de aluno;
III - 01 (uma) vaga de Titular para Professor;
IV - 01 (uma) vaga de Titular para Funcionário.

§ 1º - O processo eleitoral dar-se-á a princípio, pela inscrição prévia dos associados interessados aos cargos 
dispostos nos incisos II a IV, que serão submetidos a votação da Assembleia Geral, sendo empossados os 
candidatos mais votados pela maioria dos presentes.
§ 2º - Em se tratando da APM do CEJA, os cargos do inciso II poderão ser preenchidos pelos próprios 
alunos, desde que estes sejam maiores de 18 anos.
Art. 20 - Cabe ao Conselho Deliberativo: 
I - aprovar o Plano Anual de Trabalho e o Plano de Aplicação de Recursos da APM;
II - participar do Conselho Escolar, através de um de seus membros, que deverá ser, obrigatoriamente, pai 
de aluno;
III - realizar estudos e emitir pareceres sobre questões omissas no Estatuto, submetendo-o à apreciação dos 
órgãos superiores da Secretaria Municipal da Educação;
IV – emitir parecer sobre as contas apresentadas pela Diretoria Executiva, submetendo-as à apreciação da 
Assembleia Geral. 
V – decidir sobre eventual recurso interposto por associado passível de exclusão, conforme art. 15; 
VI - reunir-se, ordinariamente, pelo menos 01 (uma) vez por trimestre e, extraordinariamente, sempre que 
convocado pelo Presidente ou de 2/3 (dois terços) de seus membros. 
Parágrafo Único - O mandato dos conselheiros será de 02 (dois) anos, não sendo permitida a recondução 
para o mesmo cargo. 
Art. 21 - As decisões do Conselho Deliberativo só terão validade se aprovadas por maioria absoluta de 
seus membros.
Parágrafo Único - Perderá o mandato o membro do Conselho Deliberativo que faltar a três reuniões 
consecutivas, sem causa justificada.
Art. 22 - A Diretoria Executiva da APM será composta de:
I - Presidente (Professor/Funcionário);
II - Vice-Presidente (Professor/Funcionário);
III - 1º Secretário (Professor/Funcionário);
IV - 2º Secretário (Professor/Funcionário);
V - 1º Tesoureiro (Pai);
VI - 2º Tesoureiro (Pai).
§1º - O cargo de Presidente será ocupado, obrigatoriamente, por um professor ou funcionário da Unidade 
Escolar.
§2º - O cargo de Vice-Presidente será ocupado, obrigatoriamente, por um professor ou funcionário da 
Unidade Escolar.
§3º - Os cargos de 1º e 2º Secretários serão ocupados, obrigatoriamente, por professores ou funcionários 
da Unidade Escolar.
§4º - Os cargos de 1º e 2º Tesoureiros serão ocupados, obrigatoriamente, por pais de alunos da Unidade 
Escolar.
§5º - O processo eleitoral dar-se-á a princípio, pela inscrição prévia dos associados interessados aos cargos 
dispostos nos incisos I a VI, que serão submetidos à votação da Assembleia Geral, sendo empossados os 
candidatos mais votados pela maioria dos presentes.
§6º - Em se tratando da APM do CEJA, os cargos dos incisos V e VI poderão ser preenchidos pelos próprios 
alunos, desde que estes sejam maiores de 18 anos.
Art. 23 - Cabe à Diretoria Executiva:
I - elaborar o Plano Anual de Trabalho, submetendo-o à aprovação do Conselho Deliberativo;
II - colocar em execução o Plano aprovado e mencionado no inciso anterior;
III - dar à Assembleia Geral conhecimento sobre:
a) as diretrizes que norteiam a ação pedagógica da Unidade Escolar;
b) as normas estatutárias que regem a APM;
c) as atividades desenvolvidas pela APM;
d) a programação e aplicação dos recursos do fundo financeiro da APM;
IV - elaborar normas para concessão de auxílios diversos a alunos carentes;
V - depositar em conta da APM, em agência bancária, todos os valores recebidos;
VI - tomar medidas de emergência, não previstas no Estatuto, submetendo-as ao “referendo” do Conselho 
Deliberativo;
VII – decidir sobre a exclusão de associado conforme art. 15.
VIII - reunir-se, ordinariamente, pelo menos 01 (uma) vez por trimestre, extraordinariamente, a critério de 
seu Diretor Executivo ou por solicitação de 2/3 (dois terços) de seus membros.
Art. 24 - Compete ao Presidente da Diretoria Executiva:
I - representar a APM ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;
II - convocar as reuniões da Diretoria Executiva, presidindo-as;
III - fazer cumprir as deliberações do Conselho Deliberativo e da Assembleia Geral;
IV - apresentar ao Conselho Deliberativo relatório semestral das atividades da Diretoria;
V - admitir e/ou dispensar pessoal contratado para prestação de serviços, observadas as decisões do 
Conselho Deliberativo;
VI - movimentar conjuntamente com o Tesoureiro, os recursos financeiros da APM;
VII - visar as contas a serem pagas;
VIII - submeter os balancetes semestrais e o balanço anual ao Conselho Deliberativo e à Assembleia Geral, 
após apreciação escrita do Conselho Fiscal;
IX - rubricar e publicar em quadro próprio da APM, os balancetes mensais, semestrais e o balanço anual.
Art. 25 - Compete ao Vice-Presidente da Diretoria Executiva auxiliar o Presidente da Diretoria Executiva 
e substituí-lo em suas ausências e seus impedimentos eventuais.
Art. 26 - Compete ao Secretário:
I - lavrar as atas das reuniões e Assembleia Gerais;
II - redigir circulares e relatórios e encarregar-se da correspondência social;
III - assessorar o Presidente da Diretoria Executiva nas matérias de interesse da APM;
IV - organizar e manter atualizado o cadastro dos associados da APM.
V – organizar e zelar pela conservação do arquivo da APM.
Art. 27 - Compete aos Tesoureiros:
I - efetuar juntamente com o Presidente da Diretoria Executiva a abertura de conta corrente bancária em 
nome da APM, com poderes para movimentação da conta, emissão de cheques e efetuação de pagamentos;
II - efetuar, através de cheques nominais os pagamentos autorizados pelo Presidente da Diretoria Executiva, 
de conformidade com aplicação de recursos planejada;
III - apresentar ao Presidente da Diretoria Executiva os balancetes semestrais e o balanço anual, ambos 
acompanhados dos documentos comprobatórios de receita e despesa;
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IV - informar os órgãos diretores da APM sobre a situação financeira da Associação;
V - promover concorrência de preços, quanto aos serviços e materiais adquiridos pela APM;
VI - arquivar notas fiscais, recibos e documentos relativos aos valores recebidos e pagos pela APM, 
apresentando-os para elaboração da escrituração contábil.
Art. 28 - O cargo de Tesoureiro será sempre ocupado por pai de aluno.
Parágrafo único: Em se tratando de APM do CEJA, o cargo de Tesoureiro poderá ser ocupado por aluno, 
desde que maior de 18 anos.
Art. 29 - Os membros da Diretoria Executiva terão ainda por função:
I - comparecer às reuniões da Diretoria, discutindo e votando;
II - estabelecer contato com outras APMs ou entidades oficiais e particulares;
III - constituir comissões auxiliares com vistas à descentralização de suas atividades;
IV - elaborar contratos e celebrar convênio com a aprovação do Conselho Deliberativo;
V - elaborar projetos para captação de recursos para a APM, junto a órgãos nacionais ou internacionais, 
submetendo a aprovação do Conselho Deliberativo.
Art. 30 - O mandato de cada Diretor será de 02 (dois) anos, não sendo permitida sua recondução para o 
mesmo cargo.
§1º - Perderá o mandato o membro da Diretoria Executiva que faltar a três reuniões consecutivas, sem 
causa justificada.
§2º - No caso de impedimento ou substituição de qualquer membro da Diretoria Executiva, o Conselho 
Deliberativo tomará as devidas providências.
Art. 31 – O Conselho Fiscal será constituído por 03 (três) membros titulares e 01 (um) suplente, todos 
oriundos do sufrágio e eleitos pela maioria dos votos, conforme disposição exposta no rol abaixo:
I - 01 (um) Titular Pai de aluno e 01 (um) Suplente de Pai de aluno;
II - 01 (um) Titular Professor;
III - 01 (um) Titular Funcionário da Unidade Escolar.
§1º - O processo eleitoral dar-se-á a princípio, pela inscrição prévia dos associados interessados aos cargos 
dispostos nos incisos I a III, que serão submetidos a votação da Assembleia Geral, sendo empossados os 
candidatos mais votados pela maioria dos presentes.
§2º - Em se tratando da APM do CEJA, o Conselho Fiscal, será constituído de 03 (três) membros, podendo 
ser 02 (dois) alunos, desde que estes sejam maiores de 18 (dezoito) anos e 01 (um) representante do quadro 
administrativo ou docente da Unidade Escolar.
Art. 32 - Cabe ao Conselho Fiscal: 
I - verificar os balancetes semestrais e balanços anuais apresentados pela Diretoria Executiva, emitindo 
parecer por escrito;
II - assessorar a Diretoria Executiva na elaboração do Plano Anual de Trabalho na parte referente à aplicação 
de recursos;
III - examinar a qualquer tempo os livros e documentos da Tesouraria;
IV - dar parecer, a pedido da Diretoria Executiva ou do Conselho Deliberativo, sobre resoluções que afetem 
as finanças da APM;
V - solicitar ao Conselho Deliberativo, se necessário a contratação de serviços de auditoria contábil externa; 
VI - Reunir-se ordinariamente, pelo menos 01 (uma) vez por semestre e, extraordinariamente, sempre que 
convocado pela maioria de seus membros ou da Diretoria Executiva.
§1º - O mandato dos conselheiros será de 02 (dois) anos, não sendo permitida a recondução para o mesmo 
cargo.
§2º - Perderá o mandato o membro do Conselho Fiscal que faltar a três reuniões consecutivas, sem causa 
justificada.
Art. 33 - As decisões do Conselho Fiscal só terão validade se aprovadas por maioria absoluta de seus 
membros.

CAPÍTULO IV
SEÇÃO I

Da Intervenção
Art. 34 - Sempre que as atividades da APM venham a contrariar as finalidades definidas neste Estatuto ou 
a ferir a legislação vigente, poderá haver intervenção, mediante solicitação da Direção da Unidade Escolar 
ou de membros da APM, às autoridades competentes.
§ 1º - O processo regular de apuração dos fatos será feito pelos órgãos do Sistema de Ensino e/ou pelo 
Grupo de Controle das Atividades Administrativas e Pedagógicas, da Secretaria Municipal de Educação.
§ 2º - A intervenção será determinada pelo Secretário Municipal de Educação.

CAPÍTULO V
SEÇÃO I

Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 35 - É vedado aos Conselheiros e Diretores:
I - receber qualquer tipo de remuneração;
II - estabelecer relações contratuais com a APM.
Art. 36 - Ocorrendo vacância de cargos do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal ou da Diretoria 
Executiva, o seu preenchimento processar-se-á por decisão da Assembleia Geral, especialmente convocada 
para este fim.
Parágrafo Único - O preenchimento a que se refere este artigo visa tão somente a conclusão de mandato 
da vaga onde se verificou a vacância.
Art. 37 - Serão afixados em quadro de avisos, os planos de atividades, notícias e atividades da APM, 
convites e convocações.
Art. 38 – O balanço anual será encerrado em 31 de dezembro de cada ano e submetido à apreciação do 
Conselho Fiscal, que deverá manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, até 10 (dez) dias antes da convocação 
da Assembleia Geral.
Parágrafo Único – O prazo fatal para a entrega das Prestações de Contas de recursos oriundos do FNDE/
PDDE à Secretaria Municipal de Educação de Bauru/SP é mesmo estabelecido pelo texto da Resolução/
CD/FNDE nº 15 de 10/07/2014.
Art. 39 - No exercício de suas atribuições, a APM manterá rigoroso respeito às disposições legais, de modo 
a assegurar a observância dos princípios fundamentais que norteiam a filosofia e a política Educacional do 
Município.
Parágrafo Único - Cabe a Secretaria Municipal da Educação acompanhar as atividades da APM, para 
garantir o disposto neste artigo.
Art. 40 – É facultada à Associação de Pais e Mestres a administração, direta ou indireta, da cantina escolar 
e outros órgãos existentes na Unidade de Ensino geradores de recursos financeiros. 
Parágrafo único: O funcionamento dos órgãos referidos neste artigo deverá obedecer às normas 

estabelecidas pela legislação vigente. 
Art. 41 – Os bens permanentes doados à APM ou por ela adquiridos serão identificados, contabilizados, 
inventariados e integrarão o seu patrimônio.
Parágrafo único: Os bens adquiridos com recursos públicos, deverão ser transferidos para a Unidade de 
Ensino a qual está vinculada, ou, subsidiariamente, à Secretaria Municipal da Educação.
Art. 42 – A APM terá prazo indeterminado de duração e somente poderá ser dissolvida, por deliberação da 
Assembleia Geral, especialmente convocada para este fim, obedecidas as disposições legais.
Parágrafo único: A APM poderá ser extinta nas hipóteses abaixo indicadas:
I - desativação da Unidade Escolar;
II - transferência da Unidade Escolar para o Município.
Art. 43 – Os membros não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais assumidas em nome da 
APM.
Art. 44 – Quando se tratar de APM do CEJA, os cargos destinados aos pais de alunos poderão ser 
preenchidos pelos próprios alunos, desde que sejam maiores de 18 (dezoito) anos de idade.
Art. 45 – Em caso de dissolução, os bens da APM passarão a integrar o patrimônio da Unidade Escolar a 
qual está vinculada, ou, subsidiariamente, a Secretaria Municipal da Educação.
Art. 46 – As Associações de Pais e Mestres reger-se-ão pelas normas fixadas no Estatuto Padrão elaborado 
pela Secretaria Municipal da Educação. Tudo conforme o disposto no art. 2º da Lei Estadual nº 1.490, de 
12 de dezembro de 1.977.
Art. 47 – O Diretor da Escola fica impedido de tomar parte na Diretoria Executiva, de cujas reuniões 
poderá, entretanto, participar, intervindo nos debates, prestando orientação ou esclarecimentos ou fazendo 
registrar em ata seus pontos de vista, mas sem direito a voto. Tudo conforme o disposto no art. 3º, inciso 
VII da Lei Estadual nº 1.490, de 12 de dezembro de 1.977.

PROJETOS DE LEI
Enviados à Câmara Municipal

PROJETO    DE    LEI    Nº    121/18
P. 52.724/16 Autoriza o Executivo a destinar uma área de terreno à empresa HIDROCOELHO - 
MANUTENÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LTDA, em regime de Concessão de Direito 
Real de Uso.

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

MANUTENÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LTDA pelo prazo 
de 10 (dez) anos, a CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO de uma área 
localizada no Distrito Industrial IV, com a seguinte descrição:
I -  Setor 04, Quadra 2169, Lote 11 - Distrito Industrial IV:

a) “Um terreno situado no lado ímpar, quarteirão 02 da Rua Dimas 
Simonetti, correspondente ao terreno para fins industriais formado 
pelo lote 11, da quadra 32 do loteamento denominado Mario Luiz 
Rodrigues do Prado - Distrito Industrial IV, nesta cidade Bauru – SP, 
com área de 1.565,24m², com o seguinte roteiro perimétrico: tem 
início num ponto cravado no alinhamento da Rua Dimas Simonetti, 
quarteirão 02, lado ímpar, na divisa com o lote 10, deste ponto segue 
na distância de 40,00 metros até outro ponto, confrontando nesta 
linha com os lotes 10 e 19, deste ponto deflete à esquerda e segue na 
distância de 31,00 metros até outro ponto, confrontando nesta linha 
com a Rua Clóvis Redondo de Magalhães, quarteirão 02, lado par, 
deste ponto deflete à esquerda em curva com o raio de 9,00 metros e 
desenvolvimento de 14,14 metros até outro ponto, fazendo essa curva 
a confluência das Ruas Dimas Simonetti e Acácio Pereira, deste ponto 
segue na distância de 22,00 metros até outro ponto, confrontando 
nesta linha com a Rua Acácio Pereira, quarteirão 04, lado par, 
deste ponto deflete à direita em curva com raio de 9,00 metros e 
desenvolvimento de 14,14 metros, fazendo esta curva a confluência 
das Ruas Acácio Pereira e Dimas Simonetti, deste ponto deflete à 
esquerda e segue na distância de 31,00 metros até outro ponto, onde 
teve início a presente descrição, confrontando nesta linha com a Rua 
Dimas Simonetti.” Referido imóvel consta pertencer à Prefeitura 
Municipal de Bauru, conforme Matrícula nº 115.497 do 2º Cartório 
de Registro de Imóveis de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo 
desenho SP nº 6502 e avaliado por R$ 78.861,02 (setenta e oito mil, 
oitocentos e sessenta e um reais e dois centavos).

Art. 2º  A área descrita no art. 1º, a Concessionária obriga-se a destiná-la única e 
exclusivamente para a construção e ampliação de uma empresa de perfuração, 
construção e manutenção de poços de água.

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

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

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

Art. 4º  O não cumprimento do disposto nos artigos anteriores determinará a rescisão 
do contrato, com a restituição da área ao Município, sem direito à indenização 
pelas benfeitorias nela introduzidas pela Concessionária, independentemente de 
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notificação.
Art. 5º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru,...

= EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS =
13, novembro, 18

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o incluso projeto de 
lei que, uma vez aprovado, irá autorizar o Poder Executivo a destinar uma área de terreno sem benfeitorias, 
cadastrada no setor 04, quadra 2169, lote 11, no Distrito Industrial IV, com 1.565,24 metros quadrados, 
em regime de Concessão de Direito Real de Uso à empresa HIDROCOELHO - MANUTENÇÃO E 
PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LTDA.

Tal concessão proporcionará a construção e ampliação de uma empresa de perfuração, construção 
e manutenção de poços de água.

Atualmente a empresa encontra-se instalada em prédio próprio com 421 metros quadrados 
localizada na Rua José Pereira Guedes, nº 2-77, Parque Júlio Nóbrega e visando ampliar sua área de atuação, 
necessita de um terreno maior para atender as necessidades da empresa, prometendo gerar inicialmente 10 
(dez) novos empregos diretos e mais 20 (vinte) novos empregos diretos após 02 (dois) anos em seu pleno 
funcionamento.

A empresa, que já atua no ramo há 10 (dez) anos prevê um investimento de R$ 1.150.000,00 
(um milhão, cento e cinquenta mil reais), sendo R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) com a construção e R$ 
550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) com a aquisição de máquinas e equipamentos.

A concessão ora proposta encontra amparo no art. 68 da Lei Orgânica do Município e foi 
aprovada por unanimidade de votos pelo Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - CADEM, 
conforme Ata da reunião realizada no dia 12 de julho de 2.017, sendo que nenhuma restrição foi feita pelas 
Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda e de Planejamento.

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

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

PROJETO   DE   LEI   Nº   126/18
P. 34.369/17  Autoriza o Executivo a doar bens móveis de propriedade da Prefeitura Municipal à 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAURU- APAE.
  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º  Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Bauru - APAE os bens abaixo relacionados que se encontram 
classificados como antieconômicos, nos termos do Decreto Municipal nº 9.062, de 
17 de setembro de 2.001:
BENS CLASSIFICADOS COMO ANTIECONÔMICOS

Pat. Descrição VALOR
21090 AMPLIFICADOR R$  1,98
120327 APARELHO DE DVD R$  1,15
39398 APARELHO DE SOM R$  1,15
80065 APARELHO TELEFÔNICO R$  0,97
66473 APARELHO TELEFÔNICO R$  0,97
77127 APARELHO TELEFÔNICO R$  0,97
42128 APARELHO TELEFÔNICO R$  0,97
62266 APARELHO TELEFÔNICO R$  0,97
72719 APARELHO TELEFÔNICO R$  0,97
72718 APARELHO TELEFÔNICO R$  0,97
76897 APARELHO TELEFÔNICO R$  0,97
76865 APARELHO TELEFÔNICO R$  0,97
27903 BALANÇA DE BANHEIRO R$  0,90
45566 CAIXA DE SOM R$  1,05
43026 DETECTOR R$  1,43
64380 ESTABILIZADOR R$  1,95
64378 ESTABILIZADOR R$  1,95
64465 ESTABILIZADOR R$  1,95
65378 ESTABILIZADOR R$  1,95
52609 ESTABILIZADOR R$  1,95
65377 ESTABILIZADOR R$  1,95
68881 ESTABILIZADOR R$  1,95
77830 ESTABILIZADOR R$  1,95
52168 ESTABILIZADOR R$  1,95
64823 ESTABILIZADOR R$  1,95
52616 ESTABILIZADOR R$  1,95
65324 ESTABILIZADOR R$  1,95
52614 ESTABILIZADOR R$  1,95
64857 ESTABILIZADOR R$  1,95
65325 ESTABILIZADOR R$  1,95
65815 ESTABILIZADOR R$  1,95
75864 ESTABILIZADOR R$  1,95
64902 ESTABILIZADOR R$  1,95
64872 ESTABILIZADOR R$  1,95
65828 ESTABILIZADOR R$  1,95
51780 ESTABILIZADOR R$  1,95
64865 ESTABILIZADOR R$  1,95
47641 ESTABILIZADOR R$  1,95
52044 ESTABILIZADOR R$  1,95
52048 ESTABILIZADOR R$  1,95
52047 ESTABILIZADOR R$  1,95
75914 ESTABILIZADOR R$  1,95
52042 ESTABILIZADOR R$  1,95
119232 ESTABILIZADOR R$  1,95
52055 ESTABILIZADOR R$  1,95
85861 IMPRESSORA R$  1,48

77424 IMPRESSORA R$  1,48
77425 IMPRESSORA R$  1,48
72814 LIQUIDIFICADOR R$  0,67
78082 MÁQUINA FOTOGRÁFICA R$  0,22
122450 MICROCOMPUTADOR R$  1,95
46730 MICROCOMPUTADOR R$  1,95
65754 MICROCOMPUTADOR R$  1,95
64587 MICROCOMPUTADOR R$  1,95
78259 MICROCOMPUTADOR R$  1,95
76234 MICROCOMPUTADOR R$  1,95
77581 MICROCOMPUTADOR R$  1,95
76678 MICROCOMPUTADOR R$  1,95
76362 MICROCOMPUTADOR R$  1,95
31215 MINY SISTEM R$  0,93
86113 MONITOR R$  0,98
65294 MONITOR R$  0,98
95829 MONITOR R$  0,98
99532 MONITOR R$  0,98
95844 MONITOR R$  0,98
99551 MONITOR R$  0,98
95807 MONITOR R$  0,98
90383 MONITOR R$  0,98
99537 MONITOR R$  0,98
76677 MONITOR R$  0,98
64693 MONITOR R$  0,98
67437 MONITOR R$  0,98
96451 NOBREAK R$  1,45
49845 NOBREAK R$  1,45
27791 NOTEBOOK R$  2,88
94932 NOTEBOOK R$  2,88
129682 NOTEBOOK R$  2,88
102350 NOTEBOOK R$  2,88
99308 NOTEBOOK R$  2,88
130253 NOTEBOOK R$  2,88
100860 NOTEBOOK R$  2,88
100876 NOTEBOOK R$  2,88
89252 RÁDIO R$  2,23
79571 RÁDIO R$  2,23
62292 RÁDIO R$  2,23
89254 RÁDIO R$  2,23
72433 RÁDIO R$  2,23
56776 TELEVISOR R$  1,92
95425 VENTILADOR R$  1,92
67329 VENTILADOR R$  1,92
116429 VENTILADOR R$  1,92
116426 VENTILADOR R$  1,92
73477 VENTILADOR R$  1,92
73470 VENTILADOR R$  1,92
44087 VENTILADOR R$  1,92
44088 VENTILADOR R$  1,92
44089 VENTILADOR R$  1,92
44090 VENTILADOR R$  1,92
61305 VENTILADOR R$  1,92
87448 VENTILADOR R$  1,92
74000 VENTILADOR R$  1,92
73359 VENTILADOR R$  1,92
102485 VENTILADOR R$  1,92
115707 VENTILADOR R$  1,92
35755 VIDEO CASSETTE R$  1,47
17625 VIDEO CASSETTE R$  1,47

                                                                                               Total R$ 183,13

LOTE DE SUCATA MISTA

DESCRIÇÃO Qtd/peso Valor/Kg.
Lote de Sucata Mista : Restos de ferragens, estruturas e partes 
danificadas, provenientes da manutenção em próprios  municipais e 
bens móveis, partes de bens inservíveis que não atendem mais a sua 
finalidade.

2.433,00 Kg. R$  0,25

Total R$ 794,78

Art. 2º Os bens móveis e insumos somam a quantia de R$ 977,91 (novecentos e setenta e 
sete reais e noventa e um centavos).

Art. 3º Os bens relacionados, por se tratarem de sucatas serão vendidos pela Donatária para 
captar recursos para manutenção do atendimento por ela prestado aos seus usuários.

Art. 4º Fica a Donatária autorizada a retirar e tomar posse dos bens móveis que se encontram 
sob a responsabilidade da Divisão do Patrimônio Mobiliário, a partir da publicação 
desta lei, para que possa alcançar os desidérios aqui enunciados.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, ...

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=
14, novembro, 18

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,
 Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o incluso projeto de 
lei que, uma vez aprovado, irá autorizar o Poder Executivo a doar diversos bens móveis classificados como 
inservíveis (sucatas) para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bauru - APAE.
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 A Donatária é uma sociedade civil, de assistência social, atendimento a saúde e educação com 
sede na Avenida José Henrique Ferraz, nº 20-20 e tem por finalidade precípua promover o bem-estar, a 
proteção e o ajustamento em prol dos indivíduos portadores de deficiências, bem como estimular estudo e 
pesquisas relativas ao problema dos especiais.
 Assim, solicitou a doação dos móveis que se encontram sucateados, classificados como 
inservíveis para revertê-los em recurso financeiro para a manutenção dos serviços que presta para seus 
usuários.
 A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bauru - APAE vem enfrentando crises 
financeiras graves, inclusive com a ameaça de encerramento de suas atividades, sendo que a solidariedade 
da população, de empresários e do Poder Público vem conseguindo mantê-la de portas abertas, oferecendo 
um serviço cuja nobreza comove a todos.
 A Divisão de Patrimônio Mobiliário da Prefeitura Municipal de Bauru indicou os móveis objetos 
do presente projeto de lei, em obediência ao Decreto Municipal nº 9.062, de 17 de setembro de 2.001, que 
dispõe:

Art. 2º  (...)
 (...)
Parágrafo único.  O material considerado genericamente inservível, para a 

repartição, órgão ou entidade que detém a sua posse ou 
propriedade, deve ser classificado como: 

(...)
c)  antieconômico – quando sua manutenção for 

onerosa ou seu rendimento precário, em virtude 
do uso prolongado, desgaste prematuro ou 
obsoletismo;

O mesmo Decreto dispõe no § 4º do art. 6º:
Art. 6º  (...)
 (...)
§ 4º  A alienação de material, mediante dispensa de prévia 

licitação, somente poderá ser autorizada quando se revestir 
de justificado interesse público ou, em caso de doação, 
quando para atendimento ao interesse social, observados 
os critérios definidos em lei.

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

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

PROJETO   DE   LEI   Nº    127/18
P. 68.995/18 Autoriza a suplementação de recursos através de anulação e suplementação no 
orçamento exercício de 2018 (Lei Municipal nº 7.007, de 11 de dezembro de 2.017) e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, faz saber 
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º  Fica autorizada a suplementação através de anulação de recursos no orçamento 

vigente do Município de Bauru, até o valor de R$ 33.322.136,54 (trinta e três 
milhões, trezentos e vinte e dois mil, cento e trinta e seis reais e cinquenta e quatro 
centavos), nas seguintes dotações orçamentárias:
I -  04.122.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - 

Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.1.90.11 
(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil), ficha orçamentária 
19 no valor de R$ 1.604.757,17 (um milhão, seiscentos e quatro mil, 
setecentos e cinquenta e sete reais e dezessete centavos);

II -  04.122.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - 
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 
30 no valor de R$ 472.616,87 (quatrocentos e setenta e dois mil e 
seiscentos e dezesseis reais e oitenta e sete centavos);

III -  04.122.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - 
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.1.90.11 
(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil), ficha orçamentária 
80 no valor de R$ 1.150.266,13 (um milhão e cento e cinquenta mil e 
duzentos e sessenta e seis reais e treze centavos);

IV -  04.122.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - 
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 
90 no valor de R$ 422.834,70 (quatrocentos e vinte e dois mil e 
oitocentos e trinta e quatro reais e setenta centavos).

V -  04.123.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - 
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 
296 no valor de R$ 395.752,98 (trezentos e noventa e cinco mil e 
setecentos e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos).

VI -  04.123.0001.2.003 (Pagamento de Tarifas Bancárias, Ressarcimentos, 
Indenizações e Outros), categoria econômica 3.3.90.47 (Obrigações 
Tributárias e Contributivas), ficha orçamentária 306 no valor de R$ 
1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais).

VII -  10.301.0007.2.030 (Salários e Benefícios dos Servidores), categoria 
econômica 3.1.90.11 (Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 
Civil), ficha orçamentária 337 no valor de R$ 9.999.975,29 (nove 
milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e setenta e 
cinco reais e vinte e nove centavos).

VIII -  10.301.0007.2.030 (Salários e Benefícios dos Servidores), categoria 
econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 

Jurídica), ficha orçamentária 347 no valor de R$ 2.944.070,21 (dois 
milhões e novecentos e quarenta e quatro mil e setenta reais e vinte e 
um centavos).

IX -  10.301.0007.2.031 (Operação, Suprimento, Custeio e Manutenção 
e Reforma dos Serviços de Saúde), categoria econômica 3.3.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 
354 no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

X -  03.091.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - 
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.1.90.11 
(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil), ficha orçamentária 
365 no valor de R$ 726.189,37 (setecentos e vinte e seis mil e cento 
e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos).

XI -  03.091.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - 
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 
376 no valor de R$ 135.118,20 (cento e trinta e cinco mil e cento e 
dezoito reais e vinte centavos).

XII -  15.451.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - 
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 
400 no valor de R$ 779.564,32 (setecentos e setenta e nove mil e 
quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos).

XIII -  15.451.0020.2.089 (Gestão de Trânsito e Mobilidade Urbana), 
categoria econômica 3.3.91.39 (Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica Intraorçamentário), ficha orçamentária 439 no valor 
de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

XIV -  15.452.0011.2.052 (Manutenção da Iluminação Pública), categoria 
econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), 
ficha orçamentária 445 no valor de R$ 3.900.000,00 (três milhões e 
novecentos mil reais).

XV -  15.451.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - 
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.1.90.11 
(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil), ficha orçamentária 
455 no valor de R$ 115.975,18 (cento e quinze mil, novecentos e 
setenta e cinco reais e dezoito centavos).

XVI -  15.451.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - 
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 
465 no valor de R$ 262.762,46 (duzentos e sessenta e dois mil e 
setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos).

XVII -  08.244.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - 
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.1.90.11 
(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil), ficha orçamentária 
484 no valor de R$ 542.165,96 (quinhentos e quarenta e dois mil, 
cento e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos).

XVIII -  08.244.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - 
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 
495 no valor de R$ 1.823.261,24 (um milhão e oitocentos e vinte e 
três mil e duzentos e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos).

XIX -  08.244.0009.2.034 (Gestão de Contratos), categoria econômica 
3.3.91.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
Intraorçamentário), ficha orçamentária 507 no valor de R$ 
1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais).

XX -  18.541.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - 
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.1.90.11 
(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil), ficha orçamentária 
579 no valor de R$ 240.689,82 (duzentos e quarenta mil, seiscentos e 
oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos).

XXI -  18.541.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - 
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 
589 no valor de R$ 604.417,16 (seiscentos e quatro mil e quatrocentos 
e dezessete reais e dezesseis centavos).

XXII -  18.542.0015.2.066 (Gestão de Coleta de Lixo e Resíduos), categoria 
econômica 3.3.91.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
Intraorçamentário), ficha orçamentária 619 no valor de R$ 731.000,00 
(setecentos e trinta e um mil reais).

XXIII -  27.811.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - 
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 
665 no valor de R$ 170.528,72 (cento e setenta, quinhentos e vinte e 
oito reais e setenta e dois centavos).

XXIV -  13.392.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - 
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 
717 no valor de R$ 279.483,59 (duzentos e setenta e nove mil e 
quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos).

XXV -  14.122.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - 
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.1.90.11 
(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil), ficha orçamentária 
743 no valor de R$ 496.757,71 (quatrocentos e noventa e seis mil, 
setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos).
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XXVI -  14.122.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - 
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 
753 no valor de R$ 158.401,45 (cento e cinquenta e oito mil e 
quatrocentos e um reais e quarenta e cinco centavos).

XXVII -  20.608.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - 
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 
780 no valor de R$ 88.201,32 (oitenta e oito mil duzentos e um reais 
e trinta e dois centavos).

XXVIII -  23.691.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - 
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.1.90.11 
(Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil), ficha orçamentária 
802 no valor de R$ 108.573,83 (cento e oito mil, quinhentos e setenta 
e três reais e oitenta e três centavos).

XXIX -  23.691.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - 
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 
814 no valor de R$ 89.957,80 (oitenta e nove mil e novecentos e 
cinquenta e sete reais e oitenta centavos).

XXX -  28.846.1000.0.008 (Precatórios Alimentícios), categoria econômica 
3.3.90.91 (Sentenças Judiciais), ficha orçamentária 871 no valor de 
R$ 427.080,04 (quatrocentos e vinte e sete mil e oitenta reais e quatro 
centavos).

XXXI -  28.846.1000.0.010 (Aporte Atuarial Funprev), categoria econômica 
3.3.91.97 (Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS), ficha 
orçamentária 876 no valor de R$ 24.735,02 (vinte e quatro mil e 
setecentos e trinta e cinco reais e dois centavos).

XXXII -  28.846.1000.0.019 (Aporte Atuarial Funprev), categoria econômica 
3.3.90.91 (Sentenças Judiciais), ficha orçamentária 877 no valor de 
R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Art. 2º  Os recursos necessários para atender o art. 1º decorrem de anulação parcial nas 
dotações orçamentárias:
I -  04.122.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - 

Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 
30 no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais);

II -  04.122.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - 
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 4.4.90.52 
(Equipamentos e Material Permanente), ficha orçamentária 36 no 
valor de R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais);

III -  04.122.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), 
categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha 
orçamentária 37 no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais);

IV -  04.122.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), 
categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 38 no valor de R$ 8.000,00 (oito 
mil reais);

V -  04.131.0002.2.011 (Publicidade e Transparência de Informações), 
categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica), ficha orçamentária 40 no valor de R$ 20.100,00 (vinte mil e 
cem reais);

VI -  06.182.0013.2.059 (Manutenção da Coordenadoria Municipal de 
Defesa Civil), categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), 
ficha orçamentária 58 no valor de R$ 45.800,00 (quarenta e cinco mil 
e oitocentos reais);

VII -  06.182.0013.2.059 (Manutenção da Coordenadoria Municipal de 
Defesa Civil), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 59 no valor de R$ 
10.000,00 (dez mil reais);

VIII -  06.182.0013.2.059 (Manutenção da Coordenadoria Municipal 
de Defesa Civil), categoria econômica 4.4.90.52 (Equipamentos 
e Material Permanente), ficha orçamentária 61 no valor de R$ 
59.370,00 (cinquenta e nove mil e trezentos e setenta reais);

IX -  04.122.0001.1.001 (Ampliação dos Próprios da Secretaria de 
Administração), categoria econômica 4.4.90.30 (Material de 
Consumo), ficha orçamentária 76 no valor de R$ 20.000,00 (vinte 
mil reais);

X -  04.122.0001.1.001 (Ampliação dos Próprios da Secretaria de 
Administração), categoria econômica 4.4.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 77 no valor de R$ 
29.999,00 (vinte e nove mil e novecentos e noventa e nove reais);

XI -  04.122.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - 
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 
90 no valor de R$ 12.350,28 (doze mil e trezentos e cinquenta reais e 
vinte e oito centavos);

XII -  04.122.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - 
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.91.39 
(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intraorçamentário), 
ficha orçamentária 92 no valor de R$ 57.260,02 (cinquenta e sete mil 
e duzentos e sessenta reais e dois centavos);

XIII -  04.122.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), 
categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha 
orçamentária 96 no valor de R$ 21.500,00 (vinte e um mil e 
quinhentos reais);

XIV -  04.122.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), 
categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 97 no valor de R$ 15.000,00 
(quinze mil reais);

XV -  04.128.0001.2.006 (Manutenção da Escola de Governo), categoria 
econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 98 
no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais);

XVI -  04.128.0001.2.006 (Manutenção da Escola de Governo), categoria 
econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica), ficha orçamentária 99 no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e 
quinhentos reais);

XVII -  04.123.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), 
categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha 
orçamentária 301 no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais);

XVIII -  04.123.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), 
categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 302 no valor de R$ 10.000,00 
(dez mil reais);

XIX -  04.123.0001.2.003 (Pagamento de Tarifas Bancárias, Ressarcimentos, 
In), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 305 no valor de R$ 165.545,24 
(cento e sessenta e cinco mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e 
vinte e quatro centavos);

XX -  04.131.0002.2.011 (Publicidade e Transparência de Informações), 
categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 309 no valor de R$ 108.055,41 
(cento e oito mil e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos);

XXI -  10.126.0007.2.032 (Adequação e Expansão da Infraestrutura de 
Tecnologia), categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), 
ficha orçamentária 310 no valor de R$ 90.364,88 (noventa mil e 
trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos);

XXII -  10.126.0007.2.032 (Adequação e Expansão da Infraestrutura de 
Tecnologia), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 311 no valor de R$ 
1.229.862,92     (um milhão e duzentos e vinte e nove mil e oitocentos 
e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos);

XXIII -  10.126.0007.2.032 (Adequação e Expansão da Infraestrutura 
de Tecnologia), categoria econômica 4.4.90.52 (Equipamentos 
e Material Permanente), ficha orçamentária 312 no valor de R$ 
72.230,20 (setenta e dois mil e duzentos e trinta reais e vinte 
centavos);

XXIV -  10.301.0006.2.028 (Aquisição e Reposição de Insumos para 
Atendimento), categoria econômica 3.3.90.32 (Material, Bem ou 
Serviço para Distribuição Gratuita), ficha orçamentária 324 no valor 
de R$ 120.400,92      (cento e vinte mil e quatrocentos reais e noventa 
e dois centavos);

XXV -  10.301.0006.2.028 (Aquisição e Reposição de Insumos para 
Atendimento), categoria econômica 3.3.90.33 (Passagens e Despesas 
com Locomoção), ficha orçamentária 327 no valor de R$ 100.000,00 
(cem mil reais);

XXVI -  10.301.0006.2.029 (Contratos Complementares de Assistência), 
categoria econômica 3.3.50.39 (Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 332 no valor de R$ 247.378.73 
(duzentos e quarenta e sete mil e trezentos e setenta e oito reais e 
setenta e três centavos);

XXVII -  10.301.0006.2.029 (Contratos Complementares de Assistência), 
categoria econômica 3.3.50.43 (Subvenções Sociais), ficha 
orçamentária 334 no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 
reais);

XXVIII -  10.301.0007.2.030 (Salários e Benefícios dos Servidores), categoria 
econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), 
ficha orçamentária 347 no valor de R$ 542.081,00 (quinhentos e 
quarenta e dois mil e oitenta e um reais);

XXIX -  10.301.0007.2.031 (Operação, Suprimento, Custeio e Manutenção 
e Reforma dos Serviços de Saúde), categoria econômica 3.3.90.30 
(Material de Consumo), ficha orçamentária 348 no valor de R$ 
390.443,50 (trezentos e noventa mil e quatrocentos e quarenta e três 
reais e cinquenta centavos);

XXX -  10.301.0007.2.031 (Operação, Suprimento, Custeio e Manutenção 
e Reforma dos Serviços de Saúde), categoria econômica 3.3.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 
354 no valor de R$ 287.299,09 (duzentos e oitenta e sete mil e 
duzentos e noventa e nove reais e nove centavos);

XXXI -  03.091.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - 
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 
376 no valor de R$ 470.153,27 (quatrocentos e setenta mil e cento e 
cinquenta e três reais e vinte e sete centavos);

XXXII -  03.091.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - 
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 4.4.90.52 
(Equipamentos e Material Permanente), ficha orçamentária 381 no 
valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

XXXIII -  03.091.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), 
categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha 
orçamentária 382 no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

XXXIV -  03.091.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), 
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categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 383 no valor de R$ 10.000,00 
(dez mil reais);

XXXV -  15.122.0010.2.044 (Manutenção do Patrimônio Imobiliário), 
categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha 
orçamentária 384 no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos 
reais);

XXXVI -  15.331.0010.2.042 (Segurança do Trabalho), categoria econômica 
4.4.90.52 (Equipamentos e Material Permanente), ficha orçamentária 
388 no valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais);

XXXVII -  15.451.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - 
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.30 
(Material de Consumo), ficha orçamentária 397 no valor de R$ 
669,01 (seiscentos e sessenta e nove reais e um centavo);

XXXVIII -  15.451.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), 
categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha 
orçamentária 403 no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil 
reais);

XXXIX -  15.451.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), 
categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 404 no valor de R$ 160.000,00 
(cento e sessenta mil reais);

XL -  15.451.0010.1.008 (Investimento em Materiais Permanentes), 
categoria econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e Material 
Permanente), ficha orçamentária 1050 no valor de R$ 361.404,00 
(trezentos e sessenta e um mil e quatrocentos e quatro reais);

XLI -  15.451.0010.1.009 (Investimento em Redes de Captação, Contenção 
e Drenagem), categoria econômica 4.4.90.51 (Obras e Instalações), 
ficha orçamentária 412 no valor de R$ 149.990,00 (cento e quarenta 
e nove mil e novecentos e noventa reais);

XLII -  15.451.0010.1.028 (Desapropriações), categoria econômica 
4.4.90.61 (Aquisição de Imóveis), ficha orçamentária 416 no valor 
de R$ 315.553,80 (trezentos e quinze mil e quinhentos e cinquenta e 
três reais e oitenta centavos);

XLIII -  15.451.0010.2.041 (Apoio Operacional), categoria econômica 
3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 417 no valor de 
R$ 898.242,18 (oitocentos e noventa e oito mil e duzentos e quarenta 
e dois reais e dezoito centavos);

XLIV -  15.451.0010.2.041 (Apoio Operacional), categoria econômica 
3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha 
orçamentária 418 no valor de R$ 139.500,00 (cento e trinta e nove 
mil e quinhentos reais);

XLV -  15.451.0010.2.043 (Serviços Técnicos), categoria econômica 
3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha 
orçamentária 421 no valor de R$ 73.995,84 (setenta e três mil e 
novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos);

XLVI -  15.451.0010.2.045 (Manutenção de Confecção de Pré-Moldados), 
categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha 
orçamentária 422 no valor de R$ 74.969,60 (setenta e quatro mil e 
novecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos);

XLVII -  15.451.0010.2.046 (Manutenção da Pavimentação - Tapa Buraco 
e Recape), categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), 
ficha orçamentária 426 no valor de R$ 3.249.616,75 (três milhões e 
duzentos e quarenta e nove mil e seiscentos e dezesseis reais e setenta 
e cinco centavos);

XLVIII -  15.451.0010.2.048 (Manutenção dos Serviços de Drenagem), 
categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha 
orçamentária 430 no valor de R$ 52.771,68 (cinquenta e dois mil e 
setecentos e setenta e um reais e sessenta e oito centavos);

XLIX -  15.451.0010.2.050 (Manutenção de Obras Viárias), categoria 
econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 
434 no valor de R$ 12.908,61(doze mil e novecentos e oito reais e 
sessenta e um centavos);

L -  15.452.0011.1.027 (Investimento em Iluminação Pública), categoria 
econômica 4.4.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 440 
no valor de R$ 730.000,00 (setecentos e trinta mil reais);

LI -  15.452.0011.1.027 (Investimento em Iluminação Pública), categoria 
econômica 4.4.90.51 (Obras e Instalações), ficha orçamentária 441 
no valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais);

LII -  15.452.0011.2.051 (Gestão de Contratos de Iluminação Pública), 
categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha 
orçamentária 442 no valor de R$ 1.343.600,00 (um milhão e trezentos 
e quarenta e três mil e seiscentos reais);

LIII -  15.451.0010.1.007 (Investimento em Infraestrutura), categoria 
econômica 4.4.90.51 (Obras e Instalações), ficha orçamentária 448 
no valor de R$ 217.000,00 (duzentos e dezessete mil reais);

LIV -  04.127.0001.2.007 (Planejamento Urbano), categoria econômica 
3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 452 no valor de 
R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

LV -  04.127.0001.2.007 (Planejamento Urbano), categoria econômica 
3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha 
orçamentária 453 no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais);

LVI -  15.451.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - 
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 
465 no valor de R$ 45.230,40 (quarenta e cinco mil e duzentos e 

trinta reais e quarenta centavos);
LVII -  16.482.0001.2.009 (Projetos de Financiamento), categoria econômica 

3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 473 no valor de 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

LVIII -  16.482.0001.2.009 (Projetos de Financiamento), categoria econômica 
3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha 
orçamentária 474 no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

LIX -  08.244.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - 
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.50.39 
(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 
488 no valor de R$ 24.059,17 (vinte e quatro mil e cinquenta e nove 
reais e dezessete centavos);

LX -  08.244.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - 
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 
495 no valor de R$ 23.555,79 (vinte e três mil e quinhentos e 
cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos);

LXI -  08.244.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), 
categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha 
orçamentária 499 no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);

LXII -  08.244.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), 
categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 500 no valor de R$ 20.000,00 
(vinte mil reais);

LXIII -  08.244.0009.1.006 (Construção e Ampliação de Unidades de 
Atendimento), categoria econômica 4.4.90.51 (Obras e Instalações), 
ficha orçamentária 501 no valor de R$ 299.289,52 (duzentos e 
noventa e nove mil e duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e 
dois centavos);

LXIV -  08.244.0009.2.033 (Apoio a Projetos Sociais), categoria econômica 
3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 505 no valor 
de R$ 1.057,94 (um mil e cinquenta e sete reais e noventa e quatro 
centavos);

LXV -  08.243.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), 
categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 510 no valor de R$ 12.000,00 
(doze mil reais);

LXVI -  08.243.0009.2.038 (Projetos Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança), categoria econômica 3.3.50.43 (Subvenções Sociais), ficha 
orçamentária 512 no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

LXVII -  08.243.0009.2.038 (Projetos Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança), categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), 
ficha orçamentária 514 no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais);

LXVIII -  08.243.0009.2.038 (Projetos Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 515 no valor de R$ 
4.000,00 (quatro mil reais);

LXIX -  08.243.0009.2.038 (Projetos Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança), categoria econômica 4.4.50.42 (Auxílios), ficha 
orçamentária 517 no valor de R$ 19.995,00 (dezenove mil e 
novecentos e noventa e cinco reais);

LXX -  08.243.0009.2.038 (Projetos Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança), categoria econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e Material 
Permanente), ficha orçamentária 519 no valor de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais);

LXXI -  08.243.0009.2.040 (Atendimento da Rede de Proteção Social 
Especial na), categoria econômica 3.3.50.43 (Subvenções Sociais), 
ficha orçamentária 520 no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais);

LXXII -  08.244.0001.2.002 (Otimização de Recursos de Pequena Monta), 
categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 525 no valor de R$ 3.000,00 
(três mil reais);

LXXIII -  08.244.0009.2.037 (Atendimento da Rede Socioassistencial na 
Execução), categoria econômica 3.3.50.43 (Subvenções Sociais), 
ficha orçamentária 527 no valor de R$ 166.000,00 (cento e sessenta e 
seis mil reais);

LXXIV -  08.244.0009.2.037 (Atendimento da Rede Socioassistencial na 
Execução), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 535 no valor de R$ 
90.000,00 (noventa mil reais);

LXXV -  08.244.0009.2.037 (Atendimento da Rede Socioassistencial na 
Execução), categoria econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e Material 
Permanente), ficha orçamentária 545 no valor de R$ 15.000,00 
(quinze mil reais);

LXXVI -  08.244.0009.2.039 (Atendimento da Rede Socioassistencial na 
Execução), categoria econômica 3.3.50.43 (Subvenções Sociais), 
ficha orçamentária 553 no valor de R$ 215.651,55 (duzentos e quinze 
mil e seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos);

LXXVII -  18.541.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - 
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.30 
(Material de Consumo), ficha orçamentária 586 no valor de R$ 
108.791,13 (cento e oito mil e setecentos e noventa e um reais e treze 
centavos);

LXXVIII -  18.541.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - 
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 
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589 no valor de R$ 518.716,09 (quinhentos e dezoito mil e setecentos 
e dezesseis reais e nove centavos);

LXXIX -  18.541.0015.1.014 (Construção e Reurbanização de Áreas Verdes, 
Praças), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros 
- Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 597 no valor de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais);

LXXX -  18.541.0015.1.014 (Construção e Reurbanização de Áreas Verdes, 
Praças), categoria econômica 4.4.90.30 (Material de Consumo), ficha 
orçamentária 598 no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

LXXXI -  18.541.0015.1.014 (Construção e Reurbanização de Áreas Verdes, 
Praças), categoria econômica 4.4.90.51 (Obras e Instalações), ficha 
orçamentária 599 no valor de R$ 102.298,45 (cento e dois mil e 
duzentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos);

LXXXII -  18.541.0015.1.014 (Construção e Reurbanização de Áreas Verdes, 
Praças), categoria econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e Material 
Permanente), ficha orçamentária 600 no valor de R$ 85.676,67 
(oitenta e cinco mil e seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e sete 
centavos);

LXXXIII -  18.541.0015.1.017 (Construção de Espaços para Descarte 
Consciente), categoria econômica 4.4.90.30 (Material de Consumo), 
ficha orçamentária 602 no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

LXXXIV -  18.541.0015.1.017 (Construção de Espaços para Descarte 
Consciente), categoria econômica 4.4.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 603 no valor de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais);

LXXXV -  18.541.0015.1.017 (Construção de Espaços para Descarte 
Consciente), categoria econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e 
Material Permanente), ficha orçamentária 604 no valor de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais);

LXXXVI -  18.541.0015.2.063 (Alimentação dos Animais do Parque Zoológico), 
categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha 
orçamentária 605 no valor de R$ 25.596,00 (vinte e cinco mil e 
quinhentos e noventa e seis reais);

LXXXVII -  18.541.0015.2.064 (Manutenção e Operação de Áreas Verdes, Praças, 
Parques), categoria econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e Material 
Permanente), ficha orçamentária 609 no valor de R$ 23.000,00 (vinte 
e três mil reais);

LXXXVIII -  18.541.0015.2.065 (Realização de Eventos e Educação Ambiental), 
categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 611 no valor de R$ 15.000,00 
(quinze mil reais);

LXXXIX -  18.541.0015.2.065 (Realização de Eventos e Educação Ambiental), 
categoria econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e Material 
Permanente), ficha orçamentária 612 no valor de R$ 15.000,00 
(quinze mil reais);

XC -  18.541.0015.2.072 (Manutenção de Espaços para Descarte 
Consciente), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 614 no valor de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais);

XCI -  18.542.0015.1.016 (Ampliação e Estruturação do Jardim Botânico), 
categoria econômica 4.4.90.51 (Obras e Instalações), ficha 
orçamentária 616 no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais);

XCII -  18.542.0015.2.070 (Reestruturação do Horto Florestal), categoria 
econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 627 
no valor de R$ 1.898,10 (um mil e oitocentos e noventa e oito reais e 
dez centavos);

XCIII -  18.542.0015.2.070 (Reestruturação do Horto Florestal), categoria 
econômica 4.4.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 629 
no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

XCIV -  18.542.0015.2.070 (Reestruturação do Horto Florestal), categoria 
econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e Material Permanente), ficha 
orçamentária 632 no valor de R$ 32.873,26 (trinta e dois mil e 
oitocentos e setenta e três reais e vinte e seis centavos);

XCV -  18.542.0015.2.071 (Manutenção do Viveiro Municipal), categoria 
econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 633 
no valor de R$ 995,33 (novecentos e noventa e cinco reais e trinta e 
três centavos);

XCVI -  18.543.0015.2.067 (Recuperação de Áreas Degradadas), categoria 
econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica), ficha orçamentária 636 no valor de R$ 5.700,00 (cinco mil 
e setecentos reais);

XCVII -  18.542.0015.2.075 (Fundo Municipal de Proteção Animal / Estudos 
de Políticas de Animais Domésticos e Silvestres), categoria 
econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 651 
no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais);

XCVIII -  18.542.0015.2.075 (Fundo Municipal de Proteção Animal / Estudos de 
Políticas de Animais Domésticos e Silvestres), categoria econômica 
3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha 
orçamentária 652 no valor de R$ 3.995,00 (três mil e novecentos e 
noventa e cinco reais);

XCIX -  27.811.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - 
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.30 
(Material de Consumo), ficha orçamentária 662 no valor de R$ 
48.494,63 (quarenta e oito mil e quatrocentos e noventa e quatro reais 
e sessenta e três centavos);

C -  27.811.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - 
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 
665 no valor de R$ 49.644,00 (quarenta e nove mil e seiscentos e 

quarenta e quatro reais);
CI -  27.811.0014.1.013 (Construção e Ampliação de Unidades 

Esportivas), categoria econômica 4.4.90.51 (Obras e Instalações), 
ficha orçamentária 673 no valor de R$ 308.815,99 (trezentos e oito 
mil e oitocentos e quinze reais e noventa e nove centavos);

CII -  27.811.0014.2.060 (Desporto Competitivo e Não Competitivo), 
categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha 
orçamentária 676 no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais);

CIII -  27.811.0014.2.060 (Desporto Competitivo e Não Competitivo), 
categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 678 no valor de R$ 48.294,00 
(quarenta e oito mil e duzentos e noventa e quatro reais);

CIV -  27.811.0014.2.060 (Desporto Competitivo e Não Competitivo), 
categoria econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e Material 
Permanente), ficha orçamentária 679 no valor de R$ 19.000,00 
(dezenove mil reais);

CV -  27.813.0014.2.061 (Lazer), categoria econômica 4.4.90.52 
(Equipamentos e Material Permanente), ficha orçamentária 683 no 
valor de R$ 30.388,60 (trinta mil e trezentos e oitenta e oito reais e 
sessenta centavos);

CVI -  27.811.0014.2.062 (Manutenção do Fundo Municipal de 
Desenvolvimento E), categoria econômica 3.3.50.43 (Subvenções 
Sociais), ficha orçamentária 685 no valor de R$ 562.000,00 
(quinhentos e sessenta e dois mil reais);

CVII -  27.811.0014.2.062 (Manutenção do Fundo Municipal de 
Desenvolvimento E), categoria econômica 3.3.90.30 (Material 
de Consumo), ficha orçamentária 687 no valor de R$ 115.889,38 
(cento e quinze mil e oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e oito 
centavos);

CVIII -  27.811.0014.2.062 (Manutenção do Fundo Municipal de 
Desenvolvimento E), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 1088 no 
valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais);

CIX -  13.391.0016.1.019 (Reestruturação da Estação Ferroviária), categoria 
econômica 4.4.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 690 
no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

CX -  13.391.0016.1.019 (Reestruturação da Estação Ferroviária), categoria 
econômica 4.4.90.51 (Obras e Instalações), ficha orçamentária 692 
no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

CXI -  13.392.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - 
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 
717 no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais);

CXII -  13.392.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - 
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.91.39 
(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica – Intraorçamentário), 
ficha orçamentária 719 no valor de R$ 27.900,00 (vinte e sete mil e 
novecentos reais);

CXIII -  13.392.0016.1.020 (Implementação de Unidades Culturais), categoria 
econômica 4.4.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 725 
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

CXIV -  13.392.0016.1.020 (Implementação de Unidades Culturais), categoria 
econômica 4.4.90.51 (Obras e Instalações), ficha orçamentária 727 
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

CXV -  13.392.0016.2.077 (Formação e Difusão Cultural), categoria 
econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), 
ficha orçamentária 731 no valor de R$ 42.657,51 (quarenta e dois mil 
e seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos);

CXVI -  13.392.0016.2.079 (Manutenção Bibliotecas e Teatro Municipal), 
categoria econômica 3.3.90.36 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Física), ficha orçamentária 735 no valor de R$ 49.000,00 (quarenta e 
nove mil reais);

CXVII -  13.392.0016.2.079 (Manutenção Bibliotecas e Teatro Municipal), 
categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica), ficha orçamentária 736 no valor de R$ 139.316,40 (cento e 
trinta e nove mil e trezentos e dezesseis reais e quarenta centavos);

CXVIII -  14.122.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - 
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.30 
(Material de Consumo), ficha orçamentária 750 no valor de R$ 
152.219,84 (cento e cinquenta e dois mil e duzentos e dezenove reais 
e oitenta e quatro centavos);

CXIX -  14.122.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - 
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 
753 no valor de R$ 238.849,48 (duzentos e trinta e oito mil e 
oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos);

CXX -  14.122.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - 
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 4.4.90.52 
(Equipamentos e Material Permanente), ficha orçamentária 758 no 
valor de R$ 15.700,00 (quinze mil e setecentos reais);

CXXI -  15.244.0019.1.021 (Ampliação de Centros Comunitários), categoria 
econômica 4.4.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 761 
no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais);

CXXII -  15.244.0019.2.087 (Execução de Projetos e Ações Comunitárias), 
categoria econômica 3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha 
orçamentária 763 no valor de R$ 33.450,00 (trinta e três mil e 
quatrocentos e cinquenta reais);

CXXIII -  15.244.0019.2.087 (Execução de Projetos e Ações Comunitárias), 
categoria econômica 3.3.90.32 (Material, Bem ou Serviço para 
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Distribuição Gratuita), ficha orçamentária 764 no valor de R$ 
16.540,00 (dezesseis mil e quinhentos e quarenta reais);

CXXIV -  20.605.0012.2.054 (Fomento ao Abastecimento Alimentar), categoria 
econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), 
ficha orçamentária 768 no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais);

CXXV -  20.608.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - 
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.08 
(Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do M), ficha 
orçamentária 775 no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil 
reais);

CXXVI -  20.608.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - 
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.30 
(Material de Consumo), ficha orçamentária 777 no valor de R$ 
26.186,88 (vinte e seis mil e cento e oitenta e seis reais e oitenta e 
oito centavos);

CXXVII -  20.608.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - 
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 3.3.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 
780 no valor de R$ 18.516,63 (dezoito mil e quinhentos e dezesseis 
reais e sessenta e três centavos);

CXXVIII -  20.608.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - 
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 4.4.90.52 
(Equipamentos e Material Permanente), ficha orçamentária 785 no 
valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais);

CXXIX -  20.608.0012.1.011 (Apoio ao Desenvolvimento Rural), categoria 
econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), 
ficha orçamentária 789 no valor de R$ 38.833,33 (trinta e oito mil e 
oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos);

CXXX -  20.608.0012.2.055 (Infraestrutura Rural), categoria econômica 
4.4.90.51 (Obras e Instalações), ficha orçamentária 791 no valor de 
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

CXXXI -  19.573.0017.2.083 (Ciência, Inovação e Tecnologia), categoria 
econômica 3.3.90.36 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física), 
ficha orçamentária 798 no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais);

CXXXII -  19.573.0017.2.083 (Ciência, Inovação e Tecnologia), categoria 
econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), 
ficha orçamentária 799 no valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil 
reais);

CXXXIII -  23.691.0001.2.001 (Implantação do Sistema de Gestão Inteligente - 
Territorial, Social e Administrativo), categoria econômica 4.4.90.52 
(Equipamentos e Material Permanente), ficha orçamentária 819 no 
valor de R$ 5.080,00 (cinco mil e oitenta reais);

CXXXIV -  23.691.0017.2.081 (Desenvolvimento Sustentável do Turismo, 
Empreendedorismo e Relação do Trabalho), categoria econômica 
3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 823 no valor de 
R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais);

CXXXV -  23.691.0017.2.081 (Desenvolvimento Sustentável do Turismo, 
Empreendedorismo e Relação do Trabalho), categoria econômica 
3.3.90.36 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física), ficha 
orçamentária 824 no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

CXXXVI -  23.691.0017.2.081 (Desenvolvimento Sustentável do Turismo, 
Empreender), categoria econômica 3.3.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha orçamentária 825 no valor de R$ 
220.000,00 (duzentos e vinte mil reais);

CXXXVII -  23.691.0017.2.081 (Desenvolvimento Sustentável do Turismo, 
Empreender), categoria econômica 4.4.90.52 (Equipamentos e 
Material Permanente), ficha orçamentária 834 no valor de R$ 
146.000,00 (cento e quarenta e seis mil reais);

CXXXVIII -  23.691.0017.2.082 (Plano de Incentivo a Bauru), categoria econômica 
3.3.90.30 (Material de Consumo), ficha orçamentária 826 no valor de 
R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais);

CXXXIX -  23.691.0017.2.082 (Plano de Incentivo a Bauru), categoria econômica 
3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica), ficha 
orçamentária 828 no valor de R$ 134.000,00 (cento e trinta e quatro 
mil reais);

CXL -  28.841.1000.0.003 (Pagamento da Dívida - Funprev), categoria 
econômica 3.2.91.21 (Juros sobre a Dívida por Contrato - 
Intraorçamentário), ficha orçamentária 844 no valor de R$ 264.779,96 
(duzentos e sessenta e quatro mil e setecentos e setenta e nove reais e 
noventa e seis centavos);

CXLI -  28.841.1000.0.003 (Pagamento da Dívida - Funprev), categoria 
econômica 4.6.91.73 (Correção Monetária ou Cambial da Dívida 
Contratual), ficha orçamentária 846 no valor de R$ 384.676,17 
(trezentos e oitenta e quatro mil e seiscentos e setenta e seis reais e 
dezessete centavos);

CXLII -  28.841.1000.0.006 (Pagamento da Dívida - DAE), categoria 
econômica 4.6.91.73 (Correção Monetária ou Cambial da Dívida 
Contratual), ficha orçamentária 848 no valor de R$ 342.087,47 
(trezentos e quarenta e dois mil e oitenta e sete reais e quarenta e sete 
centavos);

CXLIII -  28.841.1000.0.011 (Pagamento da Dívida – EMDURB), categoria 
econômica 4.6.91.71 (Principal da Dívida Contratual Resgatada - 
Intraorçamentário), ficha orçamentária 849 no valor de R$ 8.517,40 
(oito mil e quinhentos e dezessete reais e quarenta centavos);

CXLIV -  28.841.1000.0.011 (Pagamento da Dívida – EMDURB), categoria 
econômica 4.6.91.73 (Correção Monetária ou Cambial da Dívida 
Contratual), ficha orçamentária 850 no valor de R$ 15.693,92 (quinze 
mil e seiscentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos);

CXLV -  28.842.1000.0.002 (Pagamento da Dívida - Federalização), categoria 

econômica 4.6.91.73 (Juros sobre a Dívida por Contrato), ficha 
orçamentária 851 no valor de R$ 363.092,66 (trezentos e sessenta e 
três mil e noventa e dois reais e sessenta e seis centavos);

CXLVI -  28.842.1000.0.002 (Pagamento da Dívida - Federalização), categoria 
econômica 3.2.90.22 (Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato), 
ficha orçamentária 852 no valor de R$ 118.726,09 (cento e dezoito 
mil e setecentos e vinte e seis reais e nove centavos);

CXLVII -  28.842.1000.0.002 (Pagamento da Dívida - Federalização), categoria 
econômica 3.3.90.91 (Sentenças Judiciais), ficha orçamentária 853 
no valor de R$ 1.384.962,76 (um milhão e trezentos e oitenta e quatro 
mil e novecentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos);

CXLVIII -  28.842.1000.0.002 (Pagamento da Dívida - Federalização), categoria 
econômica 4.6.90.71 (Principal da Dívida Contratual Resgatada), 
ficha orçamentária 854 no valor de R$ 159.832,56 (cento e cinquenta 
e nove mil e oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis 
centavos);

CXLIX -  28.842.1000.0.005 (Pagamento da Dívida - Pasep), categoria 
econômica 3.2.90.21 (Juros sobre a Dívida por Contrato), ficha 
orçamentária 856 no valor de R$ 5.657,02 (cinco mil e seiscentos e 
cinquenta e sete reais e dois centavos);

CL -  28.842.1000.0.005 (Pagamento da Dívida - Pasep), categoria 
econômica 4.6.90.71 (Principal da Dívida Contratual Resgatada), 
ficha orçamentária 858 no valor de R$ 27.619,44 (vinte e sete mil e 
seiscentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos);

CLI -  28.842.1000.0.012 (Pagamento da Dívida Financiamento - COHAB), 
categoria econômica 3.2.90.21 (Juros sobre a Dívida por Contrato), 
ficha orçamentária 859 no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil 
reais);

CLII -  28.842.1000.0.012 (Pagamento da Dívida Financiamento - Cohab), 
categoria econômica 4.6.90.71 (Principal da Dívida Contratual 
Resgatada), ficha orçamentária 860 no valor de R$ 3.000.000,00 (três 
milhões de reais);

CLIII -  28.842.1000.0.012 (Pagamento da Dívida Financiamento - Cohab), 
categoria econômica 4.6.90.73 (Correção Monetária ou Cambial 
da Dívida Contratual), ficha orçamentária 861 no valor de R$ 
2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais);

CLIV -  28.842.1000.0.013 (Pagamento da Dívida Financiamento - Pac 
Mobilidade), categoria econômica 3.2.90.21 (Juros sobre a Dívida 
por Contrato), ficha orçamentária 862 no valor de R$ 440.192,91 
(quatrocentos e quarenta mil e cento e noventa e dois reais e noventa 
e um centavos);

CLV -  28.842.1000.0.013 (Pagamento da Dívida Financiamento - Pac 
Mobilidade), categoria econômica 3.2.90.22 (Outros Encargos 
Sobre a Dívida por Contrato), ficha orçamentária 863 no valor de R$ 
240.633,85     (duzentos e quarenta mil e seiscentos e trinta e três reais 
e oitenta e cinco centavos);

CLVI -  28.842.1000.0.013 (Pagamento da Dívida Financiamento - Pac 
Mobilidade), categoria econômica 4.6.90.71 (Principal da Dívida 
Contratual Resgatada), ficha orçamentária 864 no valor de R$ 
852.841,83     (oitocentos e cinquenta e dois mil e oitocentos e 
quarenta e um reais e oitenta e três centavos);

CLVII -  28.846.1000.0.001 (Aposentadorias e Pensões), categoria econômica 
3.1.90.01 (Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas), 
ficha orçamentária 865 no valor de R$ 80.458,22 (oitenta mil e 
quatrocentos e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos);

CLVIII -  28.846.1000.0.001 (Aposentadorias e Pensões), categoria econômica 
3.1.90.03 (Pensões do RPPS e do Militar), ficha orçamentária 866 no 
valor de R$ 443.282,09 (quatrocentos e quarenta e três mil e duzentos 
e oitenta e dois reais e nove centavos);

CLIX -  28.846.1000.0.001 (Aposentadorias e Pensões), categoria econômica 
3.3.90.08 (Outros Benefícios Assistenciais do Servidor), ficha 
orçamentária 867 no valor de R$ 428.000,00 (quatrocentos e vinte e 
oito mil reais);

CLX -  28.846.1000.0.007 (Depósitos Judiciais), categoria econômica 
3.3.90.91 (Sentenças Judiciais), ficha orçamentária 868 no valor de 
R$ 22.162,04 (vinte e dois mil e cento e sessenta e dois reais e quatro 
centavos);

CLXI -  28.846.1000.0.007 (Depósitos Judiciais), categoria econômica 
4.4.90.91 (Sentenças Judiciais), ficha orçamentária 869 no valor de 
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);

CLXII -  28.846.1000.0.009 (Precatórios Judiciais), categoria econômica 
3.3.90.91 (Sentenças Judiciais), ficha orçamentária 873 no valor 
de R$ 645.648,15 (seiscentos e quarenta e cinco mil e seiscentos e 
quarenta e oito reais e quinze centavos);

CLXIII -  28.846.1000.0.009 (Precatórios Judiciais), categoria econômica 
4.4.90.91 (Sentenças Judiciais), ficha orçamentária 874 no valor de 
R$ 2.150.000,00 (dois milhões e cento e cinquenta mil reais);

CLXIV -  28.846.1000.0.019 (Pagamentos de Requisitórios de Pequena 
Monta), categoria econômica 4.4.90.91 (Sentenças Judiciais), ficha 
orçamentária 878 no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Art. 3º  O art. 6º da Lei Orçamentária nº 7.007, de 11 de dezembro de 2.017, passa a ter a 
seguinte redação:
“Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I.  abrir, durante o exercício, créditos suplementares até o limite 
de 12,00% (doze por cento), calculado sobre a despesa fixada 
na Lei Orçamentária e observado o disposto no artigo 43, da 
Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964;” (NR)

Art. 4º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, ...
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= EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS =
20, novembro, 18

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o Projeto de Lei que 
autoriza a suplementação de recursos através de anulação parcial das dotações orçamentárias do orçamento 
exercício de 2018.

É importante a aprovação do projeto para o fechamento orçamentário, especialmente em relação 
a folha de pagamento e os benefícios dos servidores já acordados. O projeto totaliza R$ 33.322.136,54, 
equivalendo a 2,36% do percentual autorizado do orçamento e utiliza para suplementação recursos da 
própria Prefeitura.

Esse ajuste, como todo exercício, visa ajustar o orçamento das secretarias em geral, exceto 
educação que terá seu projeto apartado. As despesas atendidas por esse projeto de Lei são:

1) Folha de Pagamento – ajuste referente ao acordo sindical de reposição salarial de 1,42% 
e a partir de setembro, R$ 70,00. Outros valores também contribuíram para a necessidade 
do ajuste como: o pagamento de verbas indenizatórias em razão de aposentadorias (férias e 
licença prêmio), progressões, promoções e adicionais, além da movimentação de servidores 
através de transferências entre secretarias; 

2) Vale compra – reajuste no valor do benefício de 10%, no momento da negociação sindical, 
além do aumento de 100% do vale de natal;

3) Plano de Saúde – foi renegociado o contrato nesse ano e sofreu um reajuste no valor per 
capita do plano em mais de 29% (de R$ 145,55 para R$ 188,61). Esse aumento foi custeado 
somente pela Prefeitura.

4) Contratos com Emdurb – É necessária a reprogramação orçamentária em razão de parte 
da previsão orçamentária locada na Secretaria de Educação não ser utilizada naquela pasta 
e não ser possível a transferência para outra secretaria. Além disso, há a necessidade de 
ajustar as demais secretarias de acordo com as despesas contratuais programadas durante o 
período.

5) Contribuição de Iluminação Pública (CIP) – a suplementação ajusta a despesa que teve 
aumento superior ao projetado em razão de alterações de bandeira tarifária;

6) PASEP – a partir das últimas fiscalizações de acompanhamento do Tribunal de Contas junto 
ao Município foi notificado que, as despesas com PASEP não deveriam ser custeadas com 
recursos da educação, dessa forma, há a necessidade de disponibilizar recursos em outra 
secretaria.

7) Energia Elétrica – da mesma forma que a CIP sofreu um aumento acima do previsto, as 
despesas com iluminação nas secretarias também tiveram esse impacto.

8) Despesas com convênio de Reeducandos – para manter a manutenção da cidade, 
principalmente no período que o índice com despesa de pessoal estava acima do prudencial, 
tornando impossível as contratações, buscou-se através do contrato com o Estado utilizar a 
mão de obra de reeducandos;

9) Passe Idoso e Estudante – Com valor variável e crescente, os recursos previstos para o passe 
idoso não foram suficientes para atender a demanda.

As suplementações estão divididas da seguinte forma:

SECRETARIA VALOR 
SUPLEMENTADO PRINCIPAIS DESPESAS

 GABINETE  2.077.374,05 Folha de pagamento, plano de saúde e vale compra.
 ADMINISTRAÇÃO  1.573.100,83 Folha de pagamento, plano de saúde e vale compra.
 FINANÇAS  1.695.752,98 Plano de saúde, vale compra e PASEP.

 SAÚDE  12.971.045,50 Folha de pagamento, plano de saúde, energia elétrica e 
vale compra.

 JURIDICO  861.307,57 Folha de pagamento, plano de saúde e vale compra.

 OBRAS  6.179.564,32 Plano de saúde, energia elétrica, reeducandos, vale 
compra, EMDURB e CIP.

 SEPLAN  378.737,64 Folha de pagamento, plano de saúde e vale compra.

 SEBES  4.065.427,20 Folha de pagamento, plano de saúde, energia elétrica, 
vale compra, EMDURB e passe idoso/estudante.

 SEMMA  1.576.106,98 Folha de pagamento, plano de saúde, energia elétrica, 
vale compra e EMDURB.

 SEMEL  170.528,72 Plano de saúde, energia elétrica e vale compra.
 CULTURA  279.483,59 Plano de saúde e vale compra.

 SEAR  655.159,16 Folha de pagamento, energia elétrica, plano de saúde, 
vale compra e reeducando.

 SAGRA  88.201,32 Plano de Saúde, energia elétrica, vale compra e 
reeducando.

 SEDECON  198.531,63 Folha de pagamento, energia elétrica, plano de saúde e 
vale compra.

 ENCARGOS  551.815,06 Aporte da FUNPREV (correções), precatórios 
alimentícios e processos judiciais.

TOTAL     3.322.136,54 
Os recursos para atender essa demanda decorrem de anulações parciais de dotações da própria 

Prefeitura que sofreram contingenciamento no decorrer do exercício justamente para atender a demanda 
apresentada.

SECRETARIA VALOR DA ANULAÇÃO
 GABINETE            553.270,00 
 ADMINISTRAÇÃO            167.609,30 
 FINANÇAS            304.600,65 
 SAÚDE         3.230.061,24 
 JURIDICO            540.153,27 
 OBRAS         8.316.721,47 
 SEPLAN            165.230,40 
 SEBES         1.057.608,97 
 SEMMA         1.168.540,03 
 SEMEL         1.380.526,60 
 CULTURA            390.873,91 

 SEAR            481.759,32 
 SAGRA            206.536,84 
 SEDECON            629.780,00 
 ENCARGOS      14.728.864,54 
TOTAL      33.322.136,54 

O projeto propõe também a alteração do artigo 6º da Lei Orçamentária nº 7.007, de 11/12/17, 
passando a margem de alteração de 5,00% (cinco por cento) para 12,00% (doze por cento), motivado pelas 
alterações orçamentárias ocorridas no exercício, que mesmo com a provação dessa Câmara, soma-se ao 
índice de controle.
 Destarte, pela relevância da matéria, contamos com aprovação do projeto em questão.
 Atenciosas saudações,

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

OUVIDORIA GERAL

A OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO (criada pelo Decreto nº 13787 de 23 de maio de 2018) 
recebe manifestações referentes aos serviços prestados pelas secretarias municipais (exceto Secretaria da 
Saúde), EMDURB e DAE nos seguintes tipos:

ELOGIO;
SUGESTÃO;

RECLAMAÇÃO;
DENÚNCIA.

Acesse a OUVIDORIA GERAL pelos seguintes canais:
Site da prefeitura: www.bauru.sp.gov.br/ouvidoria

email: ouvidoria@bauru.sp.gov.br
Telefone: 3235-1156 (segunda a sexta das 8h as 18h)

Correspondência enviadas para o seguinte endereço:
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Praça das Cerejeiras 1-59
Vila Noemy - Bauru - SP

CEP 17014-500

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
Secretário da Administração: (14) 98129-1264

Gabinete do Secretário: (14) 3235-1099 
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



13DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 22 DE NOVEMBRO DE 2.018

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/

Comissão de Desenvolvimento Funcional
Lei Municipal nº 5.975/2010

Requerimentos para a concessão da Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE), 
regulamentada pela Lei Municipal nº 5.975/2.010, Lei Municipal nº 6.423/2013 e Decreto Municipal nº 
11.627/2011.

LOTE 76 - REQUERIMENTOS DEFERIDOS
1ª Concessão

MATR E-DOC A PARTIR DE SITUAÇÃO

12995 62.690/2018 19/09/2018 DEFERIDO

23227 67.217/2018 08/10/2018 DEFERIDO

23526 62.706/2018 19/09/2018 DEFERIDO

24392 62.474/2018 18/09/2018 DEFERIDO

24770 63.138/2018 21/09/2018 DEFERIDO

25384 66.004/2018 03/10/2018 DEFERIDO

27844 63.317/2018 21/09/2018 DEFERIDO

27845 62.602/2018 19/09/2018 DEFERIDO

27879 66.015/2018 03/10/2018 DEFERIDO

29424 62.607/2018 19/09/2018 DEFERIDO

29440 43.204/2018 30/06/2018 DEFERIDO

29572 52.347/2018 09/08/2018 DEFERIDO

29592 63.143/2018 21/09/2018 DEFERIDO

29610 63.135/2018 21/09/2018 DEFERIDO

29638 63.462/2018 24/09/2018 DEFERIDO

29867 62.526/2018 18/09/2018 DEFERIDO

29901 48.250/2018 03/08/2018 DEFERIDO

29969 55.093/2018 20/08/2018 DEFERIDO

30155 62.152/2018 17/09/2018 DEFERIDO

30783 41.041/2018 21/06/2018 DEFERIDO

30976 70.963/2018 24/10/2018 DEFERIDO

32041 54.442/2018 16/08/2018 DEFERIDO

32221 45.493/2018 11/07/2018 DEFERIDO

32476 49.747/2018 29/08/2018 DEFERIDO

32477 54.472/2018 17/08/2018 DEFERIDO

32498 55.210/2018 20/08/2018 DEFERIDO

32502 55.719/2018 24/08/2018 DEFERIDO

32506 56.949/2018 08/09/2018 DEFERIDO

32510 58.955/2018 04/09/2018 DEFERIDO

2ª Concessão

MATR E-DOC A PARTIR DE SITUAÇÃO

15173 49.791/2018 30/07/2018 DEFERIDO

17265 67.674/2018 09/10/2018 DEFERIDO

24065 37.703/2018 18/06/2018 DEFERIDO

24241 57.974/2018 31/08/2018 DEFERIDO

24725 57.147/2018 28/08/2018 DEFERIDO

25475 55.860/2018 22/08/2018 DEFERIDO

25643 27.344/2018 29/04/2018 DEFERIDO

28224 60.925/2018 12/09/2018 DEFERIDO

28235 55.076/2018 20/08/2018 DEFERIDO

28351 54.011/2018 15/08/2018 DEFERIDO

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL
LOTE 76 - REQUERIMENTOS INDEFERIDOS

Informamos que os requerimentos de Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE) que 
foram indeferidos serão encaminhados a cada servidor interessado. 
Ressaltamos que, de acordo com o artigo 68 do Decreto Municipal nº 11.627/2011, o servidor que não 
concordar com as decisões da Comissão de Desenvolvimento Funcional (CDF) poderá, justificadamente, 
apresentar pedido de reconsideração no prazo de 15(quinze) dias, contados a partir da ciência do mesmo.

MATR E-DOC SITUAÇÃO MOTIVO LEGISLAÇÃO

16177 37.756/2018 INDEFERIDO

NÃO POSSUI 05 (CINCO) 
ANOS DE EFETIVO 

EXERCÍCIO A PARTIR DA 
ÚLTIMA ENTREGA

Lei 5975/2010;
Lei 6423/2013

e Decreto 
11627/2011.

24346 66.273/2018 INDEFERIDO

NÃO POSSUI 05 (CINCO) 
ANOS DE EFETIVO 

EXERCÍCIO A PARTIR DA 
ÚLTIMA ENTREGA

Lei 5975/2010;
Lei 6423/2013

e Decreto 
11627/2011.

32357 58.977/2018 INDEFERIDO
NÃO APRESENTOU 

TECNÓLOGO GRADUADO/
ENSINO SUPERIOR

Lei 5975/2010;
Lei 6423/2013

e Decreto 
11627/2011.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

TRANSFERÊNCIA: A partir de 22/11/2018, portaria nº 2.705/2018, transfere, a pedido, o servidor 
JORGE LUIZ DOMINGUES HONORIO, matrícula nº 29.682, RG nº 25.354.597-3, Agente em Gestão 
Administrativa e Serviços – Agente de Admnistração, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente para a 
Secretaria Municipal das Administrações Regionais, conforme processo nº 73.690/2018.

FALECIMENTO: Comunicamos o falecimento da servidora MARIA TERESA MARCELINO 
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LAVRAS, matrícula nº 27.596, RG nº 15.248.251-9, Assistente de Serviços na Escola – Servente de Escola, 
da Secretaria Municipal da Educação, ocorrido em 03/11/2018, conforme protocolo/e-doc nº 73.690/2018.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

TORNA SEM EFEITO
PORTARIA Nº 2673/2018: 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 3045, a PORTARIA N.º 1814/2018 que nomeou  o (a) Sr(a). KAREN 
CUNHA ANTUNES, portador(a) do RG nº 251594646, classificação 267º lugar, no cargo efetivo de 
“ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA FUNDAMENTAL 1° AO 5° ANO”, INAPTIDÃO NA PERÍCIA MÉDICA.

PORTARIA Nº 2674/2018: 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 3045, a PORTARIA N.º 1997/2018 que nomeou  o (a) Sr(a). MAISA DE FRANÇA 
SANTOS, portador(a) do RG nº 6635910, classificação 123º lugar, no cargo efetivo de “ASSISTENTE 
DE SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA”, DESISTÊNCIA TÁCITA.

PORTARIA Nº 2675/2018: 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 3045, a PORTARIA N.º 1995/2018 que nomeou  o (a) Sr(a). ADRIANA DAMOIA DOS 
SANTOS, portador(a) do RG nº 520767482, classificação 121º lugar, no cargo efetivo de “ASSISTENTE 
DE SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA”, DESISTÊNCIA TÁCITA.

PORTARIA Nº 2676/2018: 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 3045, a PORTARIA N.º 1884/2018 que nomeou  o (a) Sr(a). JACQUELINE SILVA 
MACHADO, portador(a) do RG nº 571992882, classificação 88º lugar, no cargo efetivo de “ASSISTENTE 
DE SERVIÇOS NA ESCOLA - SERVENTE DE ESCOLA”, DESISTÊNCIA TÁCITA.

PORTARIA Nº 2677/2018: 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 3045, a PORTARIA N.º 2119/2018 que nomeou  o (a) Sr(a). GIOVANNI 
ADOLPHO ALVARENGA, portador(a) do RG nº 361668405, classificação 91º lugar, no cargo efetivo 
de “ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - SERVENTE DE ESCOLA”, EM RAZÃO DE 
DESISTÊNCIA.

PORTARIA Nº 2678/2018: 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 3045, a PORTARIA N.º 2365/2018 que nomeou  o (a) Sr(a). CRISTINA APARECIDA 
DE MORAES FERREIRA, portador(a) do RG nº 297439364, classificação 51º 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 2679/2018: 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 3045 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta 
publicação, o(a) Sr(a) EDEVILSON SALES DOS SANTOS, portador(a) do RG nº 305938757, em 
virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 328º 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 22/11/2018 ÀS 14h30min.
*Atendendo ao disposto no artigo 19° da lei nº 6871.2016 de 08 de Dezembro de 2016

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 2680/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA, no quadro de servidores desta 
Prefeitura, Diário Oficial nº 3045 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 
dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) TEREZINHA MAFFEI, portador(a) do RG nº 243453413, em 
virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 128º lugar, no concurso público para ASSISTENTE DE 
SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA, edital nº 14/2015 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 22/11/2018 ÀS 14h30min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 2681/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA, no quadro de servidores desta 
Prefeitura, Diário Oficial nº 3045 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 
dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) ELIANA DE FATIMA MARTELO DA SILVA, portador(a) do 
RG nº 294404211, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 129º lugar, no concurso público 
para ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA, edital nº 14/2015 para exercer as 
funções do cargo.
COMPARECER EM 22/11/2018 ÀS 14h30min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 2682/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - SERVENTE DE ESCOLA, no quadro de servidores 

desta Prefeitura, Diário Oficial nº 3045 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior 
a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) HELTON MORAES GOULART, portador(a) do RG 
nº 21888082, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 94º lugar, no concurso público para 
ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - SERVENTE DE ESCOLA, edital nº 17/2015 para 
exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 22/11/2018 ÀS 14h30min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 2683/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - SERVENTE DE ESCOLA, no quadro de servidores 
desta Prefeitura, Diário Oficial nº 3045 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior 
a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) VANESSA BANHOZ DOS SANTOS, portador(a) do 
RG nº 29123236X, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 95º lugar, no concurso público 
para ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - SERVENTE DE ESCOLA, edital nº 17/2015 para 
exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 22/11/2018 ÀS 14h30min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 2684/2018: 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 3045 após o cumprimento das exigências legais, 
num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) ANDRÉIA SERRADO PAULINO 
RODRIGUES, portador(a) do RG nº 295680994, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 52º 
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 22/11/2018 ÀS 14h30min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 2685/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
AUXILIAR EM SAÚDE - AUXILIAR DE REGULAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE, no quadro de 
servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 3045 após o cumprimento das exigências legais, num prazo 
não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) TATIANE CARNEVALI VENEZIANO, 
portador(a) do RG nº 477499119, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 06º lugar, no 
concurso público para AUXILIAR EM SAÚDE - AUXILIAR DE REGULAÇÃO EM SERVIÇOS DE 
SAÚDE, edital nº 03/2015 SMS para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 22/11/2018 ÀS 14h30min.

Observação: Nomeação motivada por EXONERAÇÃO de Heloize Tintori de Souza, matrícula 32.822, 
cargo efetivo de Auxiliar em Saúde – Auxiliar de regulação em Serviços de Saúde, publicado no Diário 
Oficial do Município em 16 de julho de 2016.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 2686/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
AUXILIAR EM SAÚDE - AUXILIAR DE REGULAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE, no quadro de 
servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 3045 após o cumprimento das exigências legais, num prazo 
não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) ALLANA ELI GARCIA, portador(a) do RG 
nº 47470435X, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 07º lugar, no concurso público para 
AUXILIAR EM SAÚDE - AUXILIAR DE REGULAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE, edital nº 
03/2015 SMS para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 22/11/2018 ÀS 14h30min.

Observação: Nomeação motivada por EXONERAÇÃO de Cinthia Cristina Desan, matrícula 31.106, 
cargo efetivo de Auxiliar em Saúde – Auxiliar de regulação em Serviços de Saúde, publicado no Diário 
Oficial do Município em 02 de junho de 2015.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 2687/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
AUXILIAR EM SAÚDE - AUXILIAR DE REGULAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE, no quadro 
de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 3045 após o cumprimento das exigências legais, num 
prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) BÁRBARA GIMENES MARQUES, 
portador(a) do RG nº 389313518, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 08º lugar, no 
concurso público para AUXILIAR EM SAÚDE - AUXILIAR DE REGULAÇÃO EM SERVIÇOS DE 
SAÚDE, edital nº 03/2015 SMS para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 22/11/2018 ÀS 14h30min.

Observação: Nomeação motivada por EXONERAÇÃO de Juliana Chaves Gobbo, matrícula 30.621, 
cargo efetivo de Auxiliar em Saúde – Auxiliar de regulação em Serviços de Saúde, publicado no Diário 
Oficial do Município em 20 de junho de 2015.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 2688/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
AUXILIAR EM SAÚDE - AUXILIAR DE REGULAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE, no quadro de 
servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 3045 após o cumprimento das exigências legais, num prazo 
não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) DALILA TOLEDO DIMAN, portador(a) do 
RG nº 341961048, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 09º lugar, no concurso público 
para AUXILIAR EM SAÚDE - AUXILIAR DE REGULAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE, edital 
nº 03/2015 SMS para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 22/11/2018 ÀS 14h30min.

Observação: Nomeação motivada por EXONERAÇÃO de Fábio José Torres, matrícula 30.659, cargo 
efetivo de Auxiliar em Saúde – Auxiliar de regulação em Serviços de Saúde, publicado no Diário Oficial do 
Município em 31 de março de 2015.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 2689/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
AUXILIAR EM SAÚDE - AUXILIAR DE REGULAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE, no quadro de 
servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 3045 após o cumprimento das exigências legais, num prazo 
não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) TIAGO SAMUEL DE MORAES, portador(a) 
do RG nº 468129650, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 10º lugar, no concurso público 
para AUXILIAR EM SAÚDE - AUXILIAR DE REGULAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE, edital 
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nº 03/2015 SMS para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 22/11/2018 ÀS 14h30min.

Observação: Nomeação motivada por EXONERAÇÃO de Carolina Balestra Silva, matrícula 30.870, 
cargo efetivo de Auxiliar em Saúde – Auxiliar de regulação em Serviços de Saúde, publicado no Diário 
Oficial do Município em 13 de março de 2018.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 2690/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
AUXILIAR EM SAÚDE - AUXILIAR DE REGULAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE, no quadro 
de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 3045 após o cumprimento das exigências legais, num 
prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) MARCELA CORINA DOS SANTOS, 
portador(a) do RG nº 445654880, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 11º lugar, no 
concurso público para AUXILIAR EM SAÚDE - AUXILIAR DE REGULAÇÃO EM SERVIÇOS DE 
SAÚDE, edital nº 03/2015 SMS para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 22/11/2018 ÀS 14h30min.

Observação: Nomeação motivada por AMPLIAÇÃO DE QUADRO.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 2691/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
AUXILIAR EM SAÚDE - AUXILIAR DE REGULAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE, no quadro de 
servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 3045 após o cumprimento das exigências legais, num prazo 
não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) HALINE CRISTINE ALVES MUNHOZ 
MORALES, portador(a) do RG nº 294165198, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 
12º lugar, no concurso público para AUXILIAR EM SAÚDE - AUXILIAR DE REGULAÇÃO EM 
SERVIÇOS DE SAÚDE, edital nº 03/2015 SMS para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 22/11/2018 ÀS 14h30min.

Observação: Nomeação motivada por AMPLIAÇÃO DE QUADRO.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 2692/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de TÉCNICO 
EM SAÚDE - TÉCNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA, no quadro de servidores desta 
Prefeitura, Diário Oficial nº 3045 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 
30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) JOUBERT MARTINS DE OLIVEIRA, portador(a) do RG 
nº 180369684, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 05º lugar, no concurso público para 
TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA, edital nº 06/2017 
para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 22/11/2018 ÀS 14h30min.

Observação: Nomeação motivada por EXONERAÇÃO de Rodrigo Inforzato Pauletti, matrícula 32.120, 
cargo efetivo de Técnico em Saúde – Técnico em Radiologia e Imagenologia, publicado no Diário Oficial 
do Município em 14 de junho de 2016.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 2693/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de TÉCNICO 
EM SAÚDE - TÉCNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA, no quadro de servidores desta 
Prefeitura, Diário Oficial nº 3045 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior 
a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) WAGNER DA SILVA ROCHA, portador(a) do RG nº 
400211142, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 06º lugar, no concurso público para 
TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA, edital nº 06/2017 
para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 22/11/2018 ÀS 14h30min.

Observação: Nomeação motivada por AMPLIAÇÃO DE QUADRO.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 2694/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de TÉCNICO 
EM SAÚDE - TÉCNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA, no quadro de servidores desta 
Prefeitura, Diário Oficial nº 3045 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 
dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) HÉRICO MARCONDES DA SILVA OLIVEIRA, portador(a) 
do RG nº 487106398, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 07º lugar, no concurso público 
para TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA, edital nº 06/2017 
para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 22/11/2018 ÀS 14h30min.

Observação: Nomeação motivada por AMPLIAÇÃO DE QUADRO.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 2695/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de TÉCNICO 
EM SAÚDE - TÉCNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA, no quadro de servidores desta 
Prefeitura, Diário Oficial nº 3045 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior 
a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) EDUARDO ARAUJO DOS REIS, portador(a) do RG 
nº 381850511, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 08º lugar, no concurso público para 
TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA, edital nº 06/2017 
para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 22/11/2018 ÀS 14h30min.

Observação: Nomeação motivada por AMPLIAÇÃO DE QUADRO.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 2696/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de TÉCNICO 
EM SAÚDE - TÉCNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA, no quadro de servidores desta 
Prefeitura, Diário Oficial nº 3045 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 
30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) ADALBERTO CAETANO DA SILVA, portador(a) do RG 
nº 369555272, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 09º lugar, no concurso público para 
TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA, edital nº 06/2017 
para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 22/11/2018 ÀS 14h30min.

Observação: Nomeação motivada por AMPLIAÇÃO DE QUADRO.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 2697/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de TÉCNICO 
EM SAÚDE - TÉCNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA, no quadro de servidores desta 
Prefeitura, Diário Oficial nº 3045 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 
dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) HELEN DE CASSIA BISSOLI CAMARGO, portador(a) do 
RG nº 415413540, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 10º lugar, no concurso público para 
TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA, edital nº 06/2017 
para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 22/11/2018 ÀS 14h30min.

Observação: Nomeação motivada por AMPLIAÇÃO DE QUADRO.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 2698/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de TÉCNICO 
EM SAÚDE - TÉCNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA, no quadro de servidores desta 
Prefeitura, Diário Oficial nº 3045 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 
dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) ALESSANDRA APARECIDA DE SANTI, portador(a) do RG 
nº 436397754, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 11º lugar, no concurso público para 
TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA, edital nº 06/2017 
para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 22/11/2018 ÀS 14h30min.

Observação: Nomeação motivada por AMPLIAÇÃO DE QUADRO.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 2699/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
AUXILIAR EM SAÚDE - LACTARISTA, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 
3045 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, 
o(a) Sr(a) GABRIELA RODRIGUES PERCHE MAHLOW, portador(a) do RG nº 558228276, em 
virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 01º lugar, no concurso público para AUXILIAR EM 
SAÚDE - LACTARISTA, edital nº 12/2017 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 22/11/2018 ÀS 14h30min.

Observação: Nomeação motivada por AMPLIAÇÃO DE QUADRO.

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 2700/2018 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) ANA AMÉLIA GARCIA VIEGAS, portador(a) do RG n.º 
273005807, matrícula 32431 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 ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO 
DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - 1º AO 5º ANO, a partir de 22/11/2018.

PORTARIA N.º 2701/2018 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) REGIANE CASSIA PINI, portador(a) do RG n.º 254903083, 
matrícula 33654 cargo efetivo de ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - SERVENTE DE 
ESCOLA, 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 22/11/2018.

PORTARIA N.º 2702/2018 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) ADRIANA ANTONIA SEBASTIAO, portador(a) do RG n.º 
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232750129, matrícula 27507 cargo efetivo de ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
TRANSPORTE - SERVENTE DE LIMPEZA, 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 22/11/2018.

PORTARIA N.º 2703/2018 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) CELINA MATTOS FIGUEIREDO CARDOSO, portador(a) do RG 
n.º 101797023, matrícula 33976 cargo efetivo de ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA 
E SERVIÇOS - ASSISTENTE SOCIAL, 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 ESPECIALISTA EM SAÚDE – 
ASSISTENTE SOCIAL, a partir de 22/11/2018.

PORTARIA N.º 2704/2018 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) THALITA ARIANNE SILVA FÉLIX, portador(a) 
do RG n.º 403063991, matrícula 32720 cargo efetivo de AGENTE EDUCACIONAL - CUIDADOR 
DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, 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 TÉCNICO EM 
SAÚDE/TÉCNICO DE FARMÁCIA, a partir de 22/11/2018.

CONCURSO PÚBLICO

GABARITO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, 
CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – BORRACHEIRO - EDITAL Nº 16/2018 (Prova Realizada em 
18/11/2018)
 1-A, 2- C, 3- B, 4- B, 5- D, 6- A, 7- D, 8- D, 9- A, 10- C, 11- C, 12- B, 13- C, 14- D, 15- D, 16-B, 17- C, 
18- A, 19- B, 20- C, 21- D, 22- A, 23- D, 24- C, 25- A, 26- A, 27- C, 28- B, 29- D, 30- D, 31- A, 32- B, 
33- C, 34- A, 35- B, 36- D, 37- C, 38- A, 39- D, 40- C.

Bauru, 22 de novembro de 2018.
A Comissão

GABARITO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM SAÚDE – 
MÉDICO - PEDIATRA - EDITAL Nº 17/2018 (Prova Realizada em 18/11/2018)
1- D, 2- A, 3- C, 4- D, 5- A, 6- B, 7- B, 8- A, 9- A, 10- C, 11- B, 12- A, 13- B, 14- D, 15- A, 16- C, 17- A, 
18- C, 19- B, 20- D, 21- B, 22- D, 23- D, 24- A, 25- B, 26- C, 27- D, 28- C, 29- D, 30- D, 31- A, 32- B, 
33- A, 34- B, 35- B, 36- B, 37- C, 38- C, 39- C, 40- B.

Bauru, 22 de novembro de 2018.
A Comissão

GABARITO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO 
CIVIL/INFRAESTRUTURA – TOPÓGRAFO - EDITAL Nº 18/2018 (Prova Realizada em 18/11/2018)
 1- C, 2- B, 3- A, 4- D, 5- A, 6- A, 7- B, 8- ANULADA, 9- ANULADA, 10- A, 11- B, 12- D, 13- C, 14- C, 
15- A, 16-D, 17- D, 18- B, 19- A, 20- A, 21- C, 22- A, 23- B, 24- D, 25- B, 26- C, 27- B, 28- A, 29- A, 30- 
A, 31- D, 32- B, 33- B, 34- A, 35- A, 36- C, 37- D, 38- B, 39- A, 40- D, 41- A, 42- A, 43- D, 44- C, 45- A, 
46- B, 47- C, 48- D, 49- C, 50- B.

Bauru, 22 de novembro de 2018.
A Comissão

GABARITO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, 
CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – ZELADOR - EDITAL Nº 19/2018 (Prova Realizada em 
18/11/2018)
 1- C, 2- B, 3- B, 4- D, 5- B, 6- C, 7- D, 8- D, 9- A, 10- D, 11- C, 12- B, 13- A, 14- D, 15- D, 16-B, 17- A, 
18- D, 19- D, 20- B, 21- A, 22- C, 23- D, 24- A, 25- C, 26- B, 27- C, 28- C, 29- A, 30- D, 31- B, 32- A, 
33- C, 34- B, 35- B, 36- B, 37- C, 38- C, 39- A, 40- D.

Bauru, 22 de novembro de 2018.
A Comissão

GABARITO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM MEIO 
AMBIENTE – MÉDICO VETERINÁRIO - EDITAL Nº 20/2018 (Prova Realizada em 18/11/2018)
 1- B, 2- A, 3- A, 4- D, 5- C, 6- D, 7- A, 8- C, 9- C, 10- A, 11- A, 12- B, 13- C, 14- C, 15- D, 16-B, 17- D, 
18- D, 19- C, 20- B, 21- D, 22- ANULADA, 23- A, 24- D, 25- D, 26- B, 27- C, 28- B, 29- C, 30- D, 31- B, 
32- A, 33- C, 34- D, 35- B, 36- A, 37- D, 38- A, 39- B, 40- C, 41- B, 42- C, 43- A, 44- D, 45- C, 46- A, 
47- B, 48- D, 49- B, 50- C.

Bauru, 22 de novembro de 2018.
A Comissão

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA
CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS NA 1ª FASE - PROVA OBJETIVA (realizada 
em 30/09/2018) PARA A REALIZAÇÃO DA 2ª FASE - PROVA PRÁTICA DO CONCURSO 
PÚBLICO PARA O CARGO DE ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
TRANSPORTE – ENCANADOR - EDITAL 14/2018
A Secretaria Municipal de Administração através do Departamento de Recursos Humanos CONVOCA 
OS CANDIDATOS ABAIXO RELACIONADOS, aprovados na 1ª FASE - PROVA OBJETIVA do 
Concurso Público para o Cargo Efetivo de ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
TRANSPORTE – ENCANADOR , para a realização da 2ª FASE - PROVA PRÁTICA, nos termos do 
Edital 14/2018, de acordo com as seguintes orientações:
01. A PROVA PRÁTICA SERÁ REALIZADA EM 16/12/2018 (DOMINGO), NO RECINTO MELO 
DE MORAES, localizado na AV. COMENDADOR JOSÉ DA SILVA MARTHA, Q.36, JARDIM 

FERRAZ, CONFORME HORÁRIOS ABAIXO INDICADOS.
 

16/12/2018 (DOMINGO) às 08h
INSCRIÇÃO NOME
0027000074 BRUNO DUARTE MORAL
0027000120 DINEU PIAGENTE
0027000110 DOUGLAS VIEIRA DA SILVA LOBO
0027000038 ERVALDO MÁXIMO DA SILVA

 
16/12/2018 (DOMINGO) às 08h:50min

INSCRIÇÃO NOME
0027000071 EUFRAVIO ANTONIO PEREIRA
0027000076 JAIR MILIANO DOS SANTOS
0027000153 JOAO BATISTA PEREIRA LOPES
0027000011 JOSUE ANTONIO DA SILVA JUNIOR

 
16/12/2018 (DOMINGO) às 09h:40min

INSCRIÇÃO NOME
0027000096 LEANDRO APARECIDO PEREIRA DE GODOI
0027000124 LEVI MOMESSO
0027000008 SAMUEL DE SOUZA MEIRA
0027000137 VALDIR APARECIDO SANTO PIETRO
0027000036 VALTER DE SOUZA

02. Os candidatos deverão comparecer impreterivelmente no local indicado para realização da prova 
prática, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para seu início, observado o 
horário oficial de Brasília/DF.
03. Somente será admitido ao local de prova o candidato que estiver munido de documento original: 
Carteira de Identidade (RG) ou carteira expedida por órgão de classe que tenha força de documento de 
identificação ou carteira de trabalho, ou qualquer outro documento com foto reconhecido por lei, não sendo 
aceitas cópias, ainda que autenticadas. 
04. Não serão aceitos protocolos, cópias dos documentos acima citados, ainda que autenticadas, ou qualquer 
outro documento não constante deste Edital.
05. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras 
de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, 
documentos não identificáveis e/ou ilegíveis.
06. O comprovante de inscrição e o comprovante de pagamento não terão validade como documento de 
identidade.
07. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da prova, documento de 
identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste 
o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há no máximo 30 (trinta) dias, ocasião em que será 
submetido à identificação especial, compreendendo, dentre outros atos, a coleta de assinaturas.
08. A identificação especial também será exigida do candidato cujo documento de identificação apresente 
dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador.
09. O candidato, ao adentrar o local em que será aplicada a Prova Prática, deverá armazenar e lacrar 
TODOS os seus pertences nos sacos plásticos disponibilizados pelos fiscais.

09.1. O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.
09.2. Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
09.3. O saco plástico tratado no Item 09 deverá ser acondicionado em local apropriado indicado 
pelo fiscal.
09.4. Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando 
todos os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuros), etc.

10. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
11. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova:

11.1. For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
11.2. Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas 
e/ou com os demais candidatos;
11.3. Descumprir as instruções contidas no caderno de prova.

12. No dia designado para realização da prova, não será permitido ao candidato entrar e/ou permanecer no 
local do exame com armas ou utilizar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, 
notebook, netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, 
MP3, MP4, controle de alarme de carro, Ipad, Ipod, Iphone e outros equipamentos similares, relógio de 
qualquer espécie e óculos escuros, sendo que o descumprimento desta instrução implicará na eliminação do 
candidato, caracterizando-se tentativa de fraude.
13. Os candidatos que estiverem de posse de algum(ns) do(s) tipo(s) de equipamento(s) eletrônico(s), 
este(s) deverá(ão) ser desligado(s), ter a respectiva bateria retirada antes de serem acondicionados nos 
sacos plásticos, devendo assim permanecer até a saída do local de prova.
14. A bateria do celular ou de outro equipamento eletrônico deverá ser retirada pelo candidato, sob pena de 
exclusão do certame, caso este venha a tocar nas dependências do local de prova.
15. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização da 
Prova Prática, o candidato será automaticamente excluído do certame.
       15.1. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização 
de qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo 
candidato, pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção 
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura 
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
16. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de metais, 
durante a aplicação da prova. Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando qualquer tipo 
de aparelho eletrônico, será excluído do concurso. 
17. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de 
equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados.
18. Conforme preconizado pelo Edital nº 14/2018, 2ª Fase – Prova Prática: consistirá na identificação, 
manuseio e uso de ferramentas, materiais e equipamentos utilizados nas atividades inerentes ao cargo, 
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envolvendo: medições de materiais de instalações hidráulicas, leitura e interpretação de desenhos hidráulico, 
montagem de circuitos hidráulico seguindo os procedimentos de junção entre tubos e conexões de cada 
tipo de materiais, realizar curvas em tubos conforme ângulos especificados, vedar tubulações, dimensionar 
tubulações e teste de estanqueidade em tubulações e uso de EPI’s, demonstrando domínio e habilidade 
física, valendo 60 (sessenta) pontos em caráter eliminatório e classificatório, na qual o candidato deverá 
obter no mínimo 60% de acerto, ou seja, 36,00 (trinta e seis) pontos.
20. A avaliação consistirá nas etapas:  

20.1. ETAPA 1 – Execução de Circuito Hidráulico. Pontuação: 40 pontos.
           20.2. ETAPA 2 – Montagem de Sistema de Esgoto. Pontuação: 20 pontos.

20.3. Caso o candidato não realize alguma das etapas e não atinja o mínimo de 36 pontos o 
mesmo será eliminado do concurso.

21.  A Prova terá duração de 50 minutos.
22. A execução das etapas da 2ª FASE - PROVA PRÁTICA não pode ser repetida após 50 minutos de 
Prova, exceto nos casos em que a Comissão Examinadora reconhecer, expressamente, a ocorrência de falhas 
técnicas em sua aplicação, falhas essas nas quais o candidato não tenha dado causa e que efetivamente tenha 
prejudicado o seu desempenho.
23. Ao assinar a lista de presença da Prova Prática, os candidatos estarão declarando ciência de que serão 
submetidos às tarefas que exigirão atenção concentrada, habilidade manual, boa coordenação motora, 
esforço físico moderado, em quaisquer condições climáticas, devendo estar em gozo de plena saúde. 

23.1. Caso o candidato declare ter algum problema de saúde, o mesmo deverá apresentar atestado 
médico original, específico para tal fim, devendo constar expressamente que o mesmo está apto para 
realizar a Prova Prática.
23.2. O atestado deverá ser emitido com antecedência máxima de 30 dias da realização da  Prova 
Prática e deverá conter também data, assinatura, carimbo e CRM do profissional.  

24. Os CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO serão disponibilizados no dia 18/12/2018 no endereço eletrônico: 
www.bauru.sp.gov.br , bem como publicados no Diário Oficial.
25. Os candidatos deverão se apresentar na Prova Prática com trajes apropriados para execução das 
atividades, sendo obrigatório o uso de calçado fechado e solado baixo (preferencialmente botina), calça 
comprida e preferencialmente o uso de camisa ou camiseta de manga. Não será permitido o uso de 
relógios, anéis, brincos, pulseiras, colar ou piercings, camisa ou blusa cavada e calçados abertos. 

25.1. Os candidatos que tiverem cabelo longo deverão mantê-lo preso.
26. O candidato que não estiver trajado nos termos estabelecidos no presente edital não poderá fazer a 
prova, sendo consequentemente excluído do certame.
27.  A Prova Prática será filmada pela Coordenação deste concurso e as imagens são de uso exclusivo e 
confidencial para este fim.
28. O candidato que quiser ir ao banheiro ou tomar água deverá solicitar autorização do fiscal, devendo 
este acompanhá-lo no deslocamento, devendo-se manter em silêncio durante o percurso, podendo, antes da 
entrada no sanitário e depois da utilização deste ser submetido à revista. Caso o candidato seja surpreendido 
portando algum equipamento proibido por este edital será excluído do certame.
29. Durante a realização da prova não será admitida qualquer arguição quanto às atividades aplicadas, 
devendo o candidato proceder nos termos estabelecidos no edital regulamentador de seu Concurso Público.
30. Após finalizar a PROVA PRÁTICA os candidatos deverão, obrigatoriamente, sair e retirar-se do local 
no qual foi realizada a prova, não podendo permanecer em suas dependências.
31. O não comparecimento na hora, data e local aprazados para realização da Prova Prática implicará na 
desclassificação do candidato não se concedendo em nenhuma hipótese, segunda chamada ou aplicação de 
prova.
32. Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações não havendo, 
portanto, a possibilidade de segunda chamada de Prova Prática.
33. Somente caberá recurso contra 1ª (primeira) convocação para a realização da prova prática (27/10/2018), 
devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 
1º (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br/diariooficial

Bauru/SP, 27 de outubro de 2018. 
A Comissão

EDITAL Nº 28/2018
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na 
modalidade “Provas”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, para 
o provimento do Cargo Público Efetivo de TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
TRASNPORTE – ELETRICISTA DE VEÍCULOS, descrito no Capítulo II deste Instrumento. O referido 
Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal 
nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de 
Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público 
Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras 
e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal nº 5.975/10 e 
alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Alison Flamino de Aguiar, Renato Rodrigues de Lima, Andrea Belli Floriano, Maria Aline Lemos 
Silva Thobias, Donizete do Carmo dos Santos, sob a coordenação de Mariana Félix Bueno Belone 
e Mônica Cristina Pereira Santana, sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 2038/2018, 
obedecidas as normas deste Edital.
2. O concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida a ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 

Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal 
nº 5.975/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos 
Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 21 (vinte e um) de fevereiro de 2019.  
8. A data, o local e horário de realização da 2ª Fase - Prova Prática serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 30 (trinta) de abril de 2019.   
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
11. A contratação será pelo Regime Estatutário.

CAPÍTULO II – DO CARGO, DA(S) VAGA(S), DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITO, DOS 
VENCIMENTOS, DOS BENEFÍCIOS, DA JORNADA DE TRABALHO E DO VALOR DAS 
INSCRIÇÕES:

Cargo Vaga(s) Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Técnico em 
Manutenção, 

Conservação e 
Transporte –

ELETRICISTA DE 
VEÍCULOS

01

Conclusão do 
Ensino Médio 
e Conclusão 
do Curso de 
Qualificação/

Aprimoramento 
na área

R$ 1.681,71 R$ 451,00 40 horas / 
semanais R$ 35,00

Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Técnicos da Lei Municipal nº 5.975/10 e alterações 
posteriores. 
Lei Municipal nº 7.056/2018
Benefícios²: Vale Compra (R$ 451,00) – Lei Municipal nº 5.323/05 e alterações posteriores e Lei Municipal 
nº 7.056/2018.
Vale transporte - Lei Municipal nº 4.214/97, Decreto Municipal nº 11.637/11 e Decreto Municipal nº 
12.449/14.

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da Lei 
Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração);
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão 
do Ensino Médio e do Curso de Qualificação/Aprimoramento na área, devendo estes ser emitidos por 
estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, devidamente reconhecidos pelo órgão competente - MEC) 
e os documentos necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo XIV, Item 5 deste Edital; 
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial;
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e nº 5.805/09;
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública; 
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios. 
4. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
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estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
 1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher 
o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições 
exigidos para o concurso. 
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 04 
(quatro) de dezembro de 2018 às 19h59min. do dia 18 (dezoito) de dezembro de 2018, (horário de 
Brasília/DF), devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
 2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar 
“Fazer Inscrição”.
 2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e 
senha cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para 
o qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Técnico em Manutenção, 
Conservação e Transporte – ELETRICISTA DE VEÍCULOS e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.   
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento,
condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não a especificada neste Edital. 
Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não atenda a todos os requisitos fixados 
no presente Item, a mesma será cancelada.
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
as 19h59min do dia 18 (dezoito) de dezembro de 2018, quando este recurso será retirado do site, para 
pagamento neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua 
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar 
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação 
e, para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h. 
Observações: a) Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
b) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet, 
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas na 
área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer. 
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO V – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município. 
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.

4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
apresentar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça 
das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, nos dias 04 (quatro), 05 (cinco) e 06 
(seis) de dezembro de 2018, das 08h30min às 17h, documento hábil a comprovar no mínimo 02 (duas) 
doações de sangue, realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da 
inscrição, expedido por órgão oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo 
Estado ou pelo Município, obrigatoriamente com a cópia do Pré-comprovante de inscrição, devidamente 
impresso nos termos indicados no Capítulo IV. O PRÉ-COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO encontra-
se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento (cópia simples acompanhada da via original ou cópia autenticada).
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos 
indicados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 13 (treze) de dezembro de 2018.
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
IV.
                 11.1) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da 
Inscrição, permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do 
pagamento da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de 
inscrição e os horários bancários de sua região.

CAPÍTULO VI – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DAS PROVAS: 
1. Condições Especiais para Prestação das Provas: Os candidatos com necessidades especiais 
temporárias ou permanentes poderão  requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando 
pedido detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio 
para leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou 
outras condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato. 
1.1.1) A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda 
do direito de atendimento da condição especial.
1.2) O laudo médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado a 
Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, 
no período de 04 (quatro) a 18 (dezoito) de dezembro de 2018.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4) As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação das Provas, serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 05 (cinco) de janeiro de 2019.
1.5) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação das provas caberá 
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como 
termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível 
no site  www.bauru.sp.gov.br 

CAPÍTULO VII – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por e-mail, os seguintes documentos:
1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – Departamento 
de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-
900, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da Carteira de Identidade (RG), o 
número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, bem como seu número de inscrição, 
acompanhado de cópia da Certidão de Nascimento da criança e do documento de identificação oficial com 
foto do acompanhante adulto,  das 08h às 12h e das 13h às 18h, no período de 04 (quatro) de dezembro 
de 2018 a 21 (vinte e um) de março de 2019 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 22 (vinte e dois) 
de março de 2019.
1.2) Por e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão de nascimento da 
criança e o documento de identificação oficial com foto do acompanhante adulto, para o e-mail rh@bauru.
sp.gov.br até às 16h do dia 22 (vinte e dois) de março de 2019. A candidata deverá informar seu nome 
completo, o número de sua Carteira de Identidade (RG), o número do CPF, a nomenclatura do cargo que 
pretende concorrer, bem como seu número de inscrição. 
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido nos itens 1.1 e 1.2.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança.  Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
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5. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.
6. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem como o 
documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa. 
7. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
8. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VIII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas. 
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).  
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência. 
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na Lei 
Brasileira de Inclusão (LBI) nº 13.146/15 - Estatuto da Pessoa com Deficiência. 
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova. 
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
VI deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, 
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de 
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV.
8.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com deficiência deverá 
apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses 
antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
– CID, a provável causa da deficiência que lhe acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua 
prova, informando ainda, o nome do candidato, sua Carteira de Identidade (RG), número do CPF, conforme 
modelo do Anexo III. 
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações posteriores. 
9. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos conforme modelo do Anexo IV e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 04 (quatro) a 18 (dezoito) de dezembro de 2018.
10. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
11. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
12. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes. 
13. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.3) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral.
14. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
15. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
17. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 05 (cinco) de janeiro de 2019.
19. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site www.bauru.
sp.gov.br 

CAPÍTULO IX – DAS PROVAS E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES: 
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas”, com caráter eliminatório e 

classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Provas Nº 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Técnico em 
Manutenção, 

Conservação e 
Transporte –  

ELETRICISTA DE 
VEÍCULOS

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 15

40 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Matemática 10

Língua Portuguesa 08
Legislação 07

Prova 
Prática

Avaliação do conhecimento 
técnico e da habilidade do 
candidato no diagnóstico, 
na apresentação da solução 
do problema/defeito e na 
reparação correta do sistema 
eletroeletrônico veicular, 
utilizando adequadamente as 
ferramentas, instrumentos, 
equipamentos de testes e 
diagnósticos no sistema, 
conforme os manuais e 
procedimentos técnicos de 
manutenção.

60 Eliminatório e 
Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Técnico em Manutenção, Conservação 
e Transporte – ELETRICISTA DE VEÍCULOS será composto por Prova Objetiva e Prova Prática, 
nos termos abaixo descritos:
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 40 (quarenta) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 24 (vinte e quatro) de março de 2019, será composta por 40 (quarenta) 
questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os 
assuntos constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) 
alternativa correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo habilitados nesta fase os 
candidatos que obtiverem no mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2) 2ª Fase – Prova Prática: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 60 (sessenta) pontos, 
constará na avaliação do conhecimento técnico e da habilidade do candidato no diagnóstico, na apresentação 
da solução do problema/defeito e na reparação correta do sistema eletroeletrônico veicular, utilizando 
adequadamente as ferramentas, instrumentos, equipamentos de testes e diagnósticos no sistema, conforme 
os manuais e procedimentos técnicos de manutenção.
2.2.1) Serão convocados para realização da 2ª Fase – Prova Prática os candidatos habilitados na 1ª 
Fase - Prova Objetiva, considerando-se os 40 (quarenta) primeiros colocados, conforme descrito no 
Capítulo XI.

CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 21 (vinte e um) de fevereiro de 2019.
2. A data, local e horário para realização da 2ª Fase – Prova Prática serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 30 (trinta) de abril de 2019.
3. Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Prova Prática, 
nas respectivas datas, locais e horários constantes dos respectivos Editais de Convocação publicados no 
Diário Oficial de Bauru.
4. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª Fase - Prova 
Objetiva e 2ª Fase – Prova Prática.
5. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
5.1) Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição. 
6. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com 
clareza a identificação do candidato.
7. O não comparecimento na 1ª Fase -  Prova Objetiva ou  2ª Fase - Prova Prática, qualquer que seja 
o motivo, caracterizará a desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será 
concedida, em nenhuma hipótese, uma segunda chamada de prova.
7.1) Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova. 
8. Ao adentrar ao local de aplicação das Provas, o candidato não poderá ausentar-se do mesmo antes de 
seu início.
9. O candidato somente poderá ausentar-se da sala/local em que serão aplicadas as Provas, após o início das 
mesmas, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
10. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término das provas.
11. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento 
do(s) lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) testemunhas(as) e mediante  
assinatura de Ata de Ocorrência/Termo de Compromisso.
12. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
13. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
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(uma) hora do início da aplicação da mesma.
14. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros. 
14.1. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso. 
14.2. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, 
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção 
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura 
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
15. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia de realização da Prova Objetiva.
16. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences 
em embalagem plástica fornecida pela organização deste concurso, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será excluído do certame. 
17. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
18. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
18.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.   
18.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos 
os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica de 
material transparente e documento de identificação). 
18.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
18.4) A embalagem plástica tratada no Item 16 só poderá ser violada após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.
  
CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DAS PROVAS E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Técnico em Manutenção, Conservação 
e Transporte – ELETRICISTA DE VEÍCULOS terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-
se 1,00 (um ponto) a cada questão correta. Será considerado habilitado nesta fase aquele que obtiver, no 
mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato.
3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente, de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado 
às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o 
desempenho do candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: 
9.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
9.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado; 
9.4) Descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. A 2ª Fase – Prova Prática aplicada aos candidatos ao cargo de Técnico em Manutenção, Conservação 
e Transporte – ELETRICISTA DE VEÍCULOS terá caráter eliminatório e classificatório. A nota final 
corresponderá a soma do número de acertos do candidato na 1ª Fase – Prova Objetiva e a pontuação 
obtida na 2ª Fase – Prova Prática, sendo aprovado no Concurso Público regulado no presente edital, o 
candidato que obtiver 60% (sessenta por cento) de aproveitamento. Serão convocados para realização 
da 2ª Fase – Prova Prática os candidatos habilitados na 1ª Fase - Prova Objetiva, considerando-se os 
40 (quarenta) primeiros colocados.
10.1) Em caso de igualdade de pontuação na 40ª classificação, todos serão convocados para a Prova 
Prática.
10.2) Todos os candidatos descritos como deficientes aprovados na 1ª Fase - Prova Objetiva conforme 
Capítulo VIII deste edital também serão considerados habilitados para a 2ª Fase - Prova Prática.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Prova Prática serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
12. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
13. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);
b) comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços voluntários nos doze meses imediatamente 

antecedentes a data do último dia de inscrição (Art. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.083/2018).
b1) O candidato deverá informar a realização do serviço voluntário no ato de sua inscrição e, para fins 
de validação, enviar o comprovante do curso de capacitação e a declaração do trabalho voluntário em até 
30 dias corridos a contar do último dia de inscrição. Tais documentos deverão ser enviados pelo correio 
com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçados a Comissão Examinadora do referido concurso, para o 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, 
n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900 (Art. 3º da Lei Municipal nº 7.083/2018).
b2) Caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no 
item b1) deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a 
este critério de desempate neste Concurso Público;
c) obtiver maior nota na Prova Prática;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva; 
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática da Prova Objetiva;
f) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
g) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
h) tiver a maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a qualquer ato público do concurso regulado por 
este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia 
útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br de acordo com 
o modelo do Anexo V.
1.1) O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Expediente da Secretaria Municipal da Administração localizado na Praça das Cerejeiras, n° 
1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, no horário das 8h às 12h e das 13h30min. às 18h. Não serão aceitos recursos 
interpostos por fax-símile, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste 
Edital.
4. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual concorreu o Candidato Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e 
telefone(s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição;
f) estar devidamente assinado pelo Candidato Recorrente.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos. 
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente. 
11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988.
13. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os 
recursos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br. 
15. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta do candidato será disponibilizado no site da Prefeitura 
Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de  CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO, 
podendo este ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, 
nos termos prescritos no Capítulo XIII. 

CAPÍTULO XIII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando 
as determinações constantes no Capítulo XII, será homologado pelo Prefeito Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71 e 
alterações posteriores);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
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de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu. 
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial de Bauru, terá para posse prazo de 30 (trinta) dias 
corridos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias corridos, desde que requerido pelo interessado durante seu 
prazo de vigência e que haja conveniência da Administração, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 
1.574/71, alterada pela Lei Municipal nº 7.109/18. 
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento 
ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável atualizada;
b) a apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da nomeação;
c) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da Lei 
Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração);
d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside, com firma reconhecida; 
f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida;
g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
j) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
k) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo III, Item 
f deste edital);
l) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente; 
m) a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:
m.1) certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos 05 
(cinco) anos, da Justiça Federal e Estadual, devendo esta(s) ter(em) sido expedida(s) nos últimos 180 (cento 
e oitenta) dias.
m.2) certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha 
residido nos últimos 05 (cinco) anos, devendo estas terem sido expedidas no máximo há 90 (noventa) dias. 
n) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
o) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas. 

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet pelo endereço www.bauru.sp.gov.br e estarão disponíveis na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 2038/2018.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE –
ELETRICISTA DE VEÍCULOS

Realizar instalações e fazer manutenções elétricas em veículos. Receber a ordem de serviço. Verificar se o 

serviço será externo (nas ruas, estradas, etc) ou interno (na oficina). Receber o equipamento, máquina ou 
veículo que será consertado, quando estes estiverem em condições de serem transportados até a oficina. 
Separar os materiais e equipamentos que serão utilizados no conserto. Informar falhas em máquinas e 
equipamentos. Estudar o manual de instruções sobre o modo de utilização dos instrumentos de trabalho, 
equipamentos e os veículos a serem consertados. Alimentar o equipamento de solda com oxigênio ou 
acetileno através de solicitação ou quando julgar necessário, comunicando anteriormente o encarregado. 
Dirigir-se com o motorista da viatura, ao local em que está situado o veículo para reparo, nos casos de 
emergência. Trabalhar em cortes com o maçarico, determinando o tipo específico de corte adequando-o 
ao material. Receber ordens de serviços. Organizar rotina de atividades por prioridades. Informar-se 
sobre o custo dos equipamentos e materiais de instalação elétrica em veículos. Especificar os materiais, 
ferramentas e equipamentos que serão utilizados. Revisar o veículo, verificando luzes, faróis, freios, setas, 
baterias, arranques, alternadores, etc. Verificar ruídos, vibrações, vazamentos,etc. Realizar manutenção de 
peças para o adequado funcionamento das instalações elétricas dos veículos. Prestar socorro a veículos 
que estão parados nas ruas, fazendo rápidos reparos. Orientar o motorista a estacionar o veículo na 
oficina para manutenção, após revisão e detecção de irregularidades. Desmontar motores e peças, quando 
necessário. Fazer solicitação de peças, equipamentos e ferramentas de trabalho em sistemas elétricos 
para o superior. Verificar qual parte do sistema elétrico foi danificado, retirando e substituindo peças, 
quando necessário. Auxiliar na limpeza e manutenção da oficina. Conservar e higienizar equipamentos 
e instrumentos de trabalho. Realizar lavagem de peças. Realizar limpeza das peças que não podem ser 
lavadas. Instalar componentes elétricos em veículos. Diagnosticar defeitos elétricos. Corrigir esquemas 
elétricos. Fixar manualmente, chicotes, condutores, equipamentos e acessórios. Conectar cabos aos 
equipamentos e acessórios. Montar, desmontar, reparar, substituir, ajustar peças e lubrificar componentes 
elétricos. Verificar as condições das baterias dos veículos. Fazer recarga de bateria em caso de urgência, até 
transportar o veículo à oficina. Realizar acabamento das instalações. Testar funcionamento de componentes 
e equipamentos. Eventualmente auxilia em outras atividades afins.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. Grandezas Elétricas: 
1.1. Tensão 
1.2. Corrente 
1.3. Resistência 
1.4. Potência 
1.5. Lei de Ohm.
2. Utilização do Multímetro Automotivo
2.1. Funções e funcionamento do multímetro
2.2. Medições elétricas
2.3. Leitura e interpretação de esquemas elétricos.
3. Fusíveis
3.1. Características elétricas
3.2. Substituição
3.3. Cálculo de condutores sob tensão.
4. Alimentação e Partida
4.1. Baterias
4.2. Alternador
4.3. Motor de Partida
4.4. Chave de Ignição
4.5. Interruptores e reles
4.6. Procedimento de testes.
5. Sistema de Ignição
5.1. Funcionamento
5.2. Tipos
5.3. Características
5.4. Testes do sistema
6. Injeção Eletrônica de Combustível
6.1. Funcionamento do sistema
6.2. Tipos e características
6.3. Sensores e atuadores
6.4. Reles
6.5. Testes do sistema.
7. Componentes do Sistema Elétrico
7.1. Chicote elétrico
7.2. Cabos
7.3. Elementos de Conexão
7.4. Elementos de Proteção de circuito
7.5. Interruptores
7.6. Reles
7.7. Tipos de Lâmpadas
8. Circuitos Elétricos Veiculares
8.1. Circuito Comutador de Ignição
8.2. Luz de alerta da pressão de óleo
8.3. Luz de marcha a ré e alerta sonoro de ré  
8.4. Luz de freio
8.5. Buzina
8.6. Lanternas dianteiras, traseiras e luz de placa 
8.7. Luzes do painel de instrumentos
8.8. Iluminação interna
8.9. Faróis
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8.10. Sinalizadores de direção de emergência
8.11. Tomada para acessórios
8.12. Desembaçador traseiro temporizado
8.13. Medidor de combustível e de temperatura da água
8.14. Circuito de acionamento para arrefecimento do motor
8.15. Sistemas de ventilação interna, de aquecimento (ar quente) e de climatização
8.16. Limpador e lavadores de para-brisa
8.17. Sistema de travamento de portas
8.18. Acionamento elétrico dos vidros
8.19. Sistema de alarme
9. Rede CAN
9.1. Tipos
9.2. Características
9.3. Funcionamento
9.4. Testes da Rede CAN
10. Utilização de Equipamento de Diagnóstico do Sistema Veicular
10.1. Funções e funcionamento
10.2. Leitura e interpretação de código de falhas
10.3. Parametrização de componentes

LÍNGUA PORTUGUESA
Programa
1. Compreensão/ Interpretação de textos.
1.2. Gêneros Textuais e suas características.
2. Emprego de Vocabulário.
3. Acentuação gráfica - de acordo com o Novo Acordo Ortográfico.
4. Uso dos Porquês.
5. Morfologia (classes de palavras): substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, 
conjunção, interjeição e numeral.
5.1. Uso do verbo – flexão verbal – compreensão das pessoas e tempos verbais.
6.  Sintaxe - (estudo do sujeito, predicado, verbos transitivos, verbos intransitivos, objeto direto, objeto 
indireto).
6.1. Período Simples e Período Composto.
6.2. Uso da Crase.
7. Concordância nominal e Verbal.
8. Emprego dos sinais de pontuação.
9. Denotação e conotação – Figuras de linguagem.
10. Pontuação.

MATEMÁTICA 
1. Conjuntos Numéricos: Naturais, Inteiros, Racionais, Irracionais, Reais - propriedades, operações, cálculo 
algébrico, representação geométrica, divisibilidade, números primos, expressão algébrica (operações 
e fatoração). Operações com números inteiros e fracionários. Raiz Quadrada. Máximo Divisor Comum 
(MDC) e Mínimo Múltiplo Comum (MMC). 
2. Funções: definição, tipos de funções, propriedades, representações, aplicações, equações do 1º e 2º graus.
3. Sistema de medidas para cálculo de comprimento, área, volume, capacidade, massa e tempo.
4. Matemática financeira: Razão, proporção, números e grandezas proporcionais, regra de três simples e 
composta, porcentagem e juros simples.
5. Sequência e Progressões – progressões aritméticas e geométricas. Aplicações.
6. Trigonometria da 1ª volta: seno, cosseno, tangente, relação fundamental. 
7. Teorema de Tales e Teorema de Pitágoras.
8. Matrizes: conceitos, aplicações e operações. Determinantes e sistemas lineares.
9. Noções de Probabilidade. Análise Combinatória.
10. Estatística: Média aritmética simples e ponderada, moda, mediana, tabelas de frequência, medidas de 
dispersão e análise de dados, tabelas e gráficos.
11. Geometria: medidas de comprimento, área, volume, capacidade e massa. Áreas e perímetros de figuras 
planas.  Volume e área de sólidos geométricos.
12. Interpretação de tabelas e gráficos para tratamento da informação.
13. Resolução de situações-problema.
14. Problemas de raciocínio lógico e dedutivo.

LEGISLAÇÃO 
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Título III - da Organização do Estado, Capítulo 
IV - Dos Municípios [artigos 29 a 31] e Capítulo VII - Da Administração Pública, Seções I e II [artigos 37 
a 41]).
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
2. Lei Orgânica Municipal. 
Disponível em: https://www.bauru.sp.leg.br/legislacao/lei-organica-municipal/leiorganicaemenda.pdf
3. Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1993 – Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de 
Bauru.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei3601.pdf
4. Lei Municipal nº 5.804, de 10 de novembro de 2009 – Regula Atos e Processos Administrativos no 
Âmbito da Administração Pública Municipal.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5804.pdf
5. Lei Municipal nº 1.574, de 1º de janeiro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Bauru.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_administracao/lei_1574-71_
estatuto.pdf
6. Lei Municipal nº 3.781, de 21 de outubro de 1994 – Dispõe sobre o Direito de Petição e sobre o Regime 
Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei3781.pdf

7. Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2002 – Dispõe sobe a Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais de Bauru - FUNPREV.
Disponível em: http://www.funprevbauru.sp.gov.br/funprev_v2/pdf/Lei%20n_%204830-02.pdf
8. Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2010 – Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salário 
– PCCS; sobre o reenquadramento, sobre a reconfiguração das carreiras, sobre a instituição de jornadas 
especiais, sobre a criação de nova grade salarial para os cargos efetivos e em comissão, sobre a extinção de 
adicionais, produtividades e gratificações dos servidores públicos municipais, exceto os cargos específicos 
da área de saúde e de educação. 
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5975.pdf 
9. Lei Municipal nº 6.423, de 17 de outubro de 2.013 - Transforma cargos efetivos e alteram vários 
dispositivos da Lei nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei6423.pdf

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________. 
Descrição da Deficiência: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________. 
- Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de: 
1.    paraplegia 
2.    paraparesia 
3.    monoplegia 
4. monoparesia 
5. tetraplegia  
6. tetraparesia 
7. triplegia 
8. triparesia 
9. hemiplegia 
10. hemiparesia 
11. ostomia 
12. amputação ou ausência de membro 
13. paralisia cerebral 
14. nanismo 
15. membros com deformidade congênita ou adquirida
- Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; 
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
1. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
2. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
3. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60° .
4. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
5. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
1. comunicação 
2. cuidado pessoal 
3. habilidades sociais 
4. utilização dos recursos da comunidade 
5. saúde e segurança 
6. habilidades acadêmicas 
7. lazer 
8. trabalho 
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 

Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS
Eu, ___(nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___ 
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, inscrito no CPF sob 
nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____,  promovido 
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo__________________, venho por intermédio deste 
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REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para 
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente. 

Bauru/SP, _____ de __________ de 2018.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

À COMISSÃO EXAMINADORA 
Concurso Público: ___(cargo)___ 
  Eu, ___ (nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente 
e domiciliado na ___ (endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, 
inscrito no CPF sob nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital 
nº_____,  promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_______________, venho 
respeitosamente perante Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: (citar 
pedidos e fundamentos do recurso).
Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,
  Pede e Espera Deferimento.

Bauru/SP, _____ de __________ de 2018.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
08/11/2018 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
22/11/2018 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
01/12/2018 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
04/12/2018 Abertura das Inscrições
18/12/2018 Encerramento das Inscrições

04,05 e 06/12/2018 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

13/12/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa 
de Inscrição

04 a 18/12/2018 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

04/12/2018 a  
22/03/2019 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

05/01/2019 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

21/02/2019 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
12/03/2019 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
23/03/2019 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
24/03/2019 Previsão da Realização Prova Objetiva
26/03/2019 Previsão de Divulgação do Gabarito
30/04/2019 Previsão de Resultado e 1º Edital de Convocação Prova Prática
09/05/2019 2º Edital de Convocação Prova Prática
18/05/2019 3º Edital de Convocação Prova Prática
26/05/2019 Previsão da Realização Prova Prática
28/05/2019 Previsão de Publicação de Critérios Prova Prática
20/06/2019 Previsão de Classificação Final
02/07/2019 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 08 de novembro de 2018.
 DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 29/2018
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na 
modalidade “Provas”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, para 
o provimento do Cargo Público Efetivo de TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
TRASNPORTE – MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, descrito no Capítulo II deste 
Instrumento. O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor 
Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano 
de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal 
nº 5.975/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos 
Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Bruno Luiz Ayres de Abreu, Luiz Felipe Gilli Fabiano, Luciano Paladino Perrucci, Arianne Vellasco 
Gomes, Antonio Carlos Batista Martinez sob a coordenação de Mariana Félix Bueno Belone e Karina 
Osti, sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 2485/2018, obedecidas as normas deste Edital.
2. O concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida a ordem classificatória, durante o prazo de validade 

previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal 
nº 5.975/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos 
Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 21 (vinte e um) de fevereiro de 2019.  
8. A data, o local e horário de realização da 2ª Fase - Prova Prática serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 30 (trinta) de abril de 2019.   
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
11. A contratação será pelo Regime Estatutário.

CAPÍTULO II – DO CARGO, DA(S) VAGA(S), DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITO, DOS 
VENCIMENTOS, DOS BENEFÍCIOS, DA JORNADA DE TRABALHO E DO VALOR DAS 
INSCRIÇÕES:

Cargo Vaga(s) Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Técnico em 
Manutenção, 

Conservação e 
Transporte – 

MECÂNICO DE 
MANUTENÇÃO 
DE VEÍCULOS

01

Conclusão do 
Ensino Médio e 
Conclusão de
Curso Técnico 

ou Curso 
Profissionalizante 

ou de 
Qualificação 

Profissional na 
área de Mecânica 

de Automóvel

R$ 1.681,71 R$ 451,00 40 horas / 
semanais R$ 35,00

Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Técnicos da Lei Municipal nº 5.975/10 e alterações 
posteriores. 
Lei Municipal nº 7.056/2018
Benefícios²: Vale Compra (R$ 451,00) – Lei Municipal nº 5.323/05 e alterações posteriores e Lei Municipal 
nº 7.056/2018.
Vale transporte - Lei Municipal nº 4.214/97, Decreto Municipal nº 11.637/11 e Decreto Municipal nº 
12.449/14.

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da Lei 
Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração).
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de 
Conclusão do Ensino Médio e Conclusão de Curso Técnico ou Curso Profissionalizante ou de Qualificação 
Profissional na área de Mecânica de Automóvel, devendo estes serem emitidos por estabelecimento de 
Ensino Oficial ou Particular, devidamente reconhecido pelo órgão competente - MEC) e os documentos 
necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo XIV, Item 5 deste Edital; 
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial.
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e nº 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública; 
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios. 
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4. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:
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.
 1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher 
o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições 
exigidos para o concurso. 
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 04 
(quatro) de dezembro de 2018 às 19h59min. do dia 18 (dezoito) de dezembro de 2018, (horário de 
Brasília/DF), devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
 2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar 
“Fazer Inscrição”.
 2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e 
senha cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para 
o qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Técnico em Conservação, 
Manutenção e Transporte – MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS e selecionar “Fazer 
Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.   
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento,
condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não a especificada neste Edital. 
Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não atenda a todos os requisitos fixados 
no presente Item, a mesma será cancelada.
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
as 19h59min do dia 18 (dezoito) de dezembro de 2018, quando este recurso será retirado do site, para 
pagamento neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua 
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar 
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação 
e, para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h. 
Observações: a) Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
b) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet, 
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas na 
área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer. 
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO V – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 

realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município. 
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
apresentar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça 
das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, nos dias 04 (quatro), 05 (cinco) e 06 
(seis) de dezembro de 2018, das 08h30min às 17h, documento hábil a comprovar no mínimo 02 (duas) 
doações de sangue, realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da 
inscrição, expedido por órgão oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo 
Estado ou pelo Município, obrigatoriamente com a cópia do Pré-comprovante de inscrição, devidamente 
impresso nos termos indicados no Capítulo IV. O PRÉ-COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO encontra-
se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento (cópia simples acompanhada da via original ou cópia autenticada) 
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos 
indicados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 13 (treze) de dezembro de 2018.
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
IV.
                 11.1) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da 
Inscrição, permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do 
pagamento da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de 
inscrição e os horários bancários de sua região.

CAPÍTULO VI – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DAS PROVAS: 
1. Condições Especiais para Prestação das Provas: Os candidatos com necessidades especiais 
temporárias ou permanentes poderão  requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando 
pedido detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio 
para leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou 
outras condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato. 
1.1.1) A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda 
do direito de atendimento da condição especial.
1.2) O laudo médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado a 
Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, 
no período de 04 (quatro) a 18 (dezoito) de dezembro de 2018.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4) As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação das Provas, serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 05 (cinco) de janeiro de 2019.
1.5) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação das provas caberá 
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como 
termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível 
no site  www.bauru.sp.gov.br 

CAPÍTULO VII – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por e-mail, os seguintes documentos:
1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – Departamento 
de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-
900, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da Carteira de Identidade (RG), o 
número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, bem como seu número de inscrição, 
acompanhado de cópia da Certidão de Nascimento da criança e do documento de identificação oficial com 
foto do acompanhante adulto, das 08h às 12h e das 13h às 18h, no período de 04 (quatro) de dezembro 
de 2018 a 21 (vinte e um) de março de 2019 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 22 (vinte e dois) 
de março de 2019. 
1.2) Por e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão de nascimento da 
criança e o documento de identificação oficial com foto do acompanhante adulto, para o e-mail rh@bauru.
sp.gov.br até às 16h do dia 22 (vinte e dois) de março de 2019. A candidata deverá informar seu nome 
completo, o número de sua Carteira de Identidade (RG), o número do CPF, a nomenclatura do cargo que 
pretende concorrer, bem como seu número de inscrição. 
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2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido nos itens 1.1 e 1.2.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança.  Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.
6. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem como o 
documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa. 
7. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
8. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VIII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas. 
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).  
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência. 
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na Lei 
Brasileira de Inclusão (LBI) nº 13.146/15 - Estatuto da Pessoa com Deficiência. 
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova. 
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
VI deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, 
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de 
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV.
8.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com deficiência deverá 
apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses 
antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
– CID, a provável causa da deficiência que lhe acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua 
prova, informando ainda, o nome do candidato, sua Carteira de Identidade (RG), número do CPF, conforme 
modelo do Anexo III. 
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações posteriores. 
9. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos conforme modelo do Anexo IV e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 04 (quatro) a 18 (dezoito) de dezembro de 2018. 
10. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
11. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
12. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes. 
13. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.3) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral.
14. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
15. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
17. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 05 (cinco) de janeiro de 2019.

19. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site www.bauru.
sp.gov.br 

CAPÍTULO IX – DAS PROVAS E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES: 
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas”, com caráter eliminatório e 
classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Provas Nº 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Técnico em 
Manutenção, 

Conservação e 
Transporte – 

MECÂNICO DE 
MANUTENÇÃO 
DE VEÍCULOS

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 15

40 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Matemática 10
Língua Portuguesa 08

Legislação 07

Prova 
Prática

Demonstrar habilidade no uso 
de ferramentas, instrumentos 
de medidas e equipamentos 
referentes a manutenção de 
veículos leves, bem como reparos 
em seus respectivos sistemas 
de alimentação/injeção de 
combustível e ignição, sistemas de 
suspensão/direção e freios e no seu 
conjunto de trem de força (motor 
e transmissão). Respeitando as 
normas ambientais e de segurança 
através da utilização de EPI’s e 
EPC’s.

60 Eliminatório e 
Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Técnico em Manutenção, Conservação 
e Transporte – MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS será composto por Prova Objetiva 
e Prova Prática, nos termos abaixo descritos:
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 40 (quarenta) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 24 (vinte e quatro) de março de 2019, será composta por 40 (quarenta) 
questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os 
assuntos constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) 
alternativa correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo habilitados nesta fase os 
candidatos que obtiverem no mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2) 2ª Fase – Prova Prática: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 60 (sessenta) pontos, onde 
o candidato deverá demonstrar habilidade no uso de ferramentas, instrumentos de medidas e equipamentos 
referentes a manutenção de veículos leves, bem como reparos em seus respectivos sistemas de alimentação/
injeção de combustível e ignição, sistemas de suspensão/direção e freios e no seu conjunto de trem de força 
(motor e transmissão). Respeitando as normas ambientais e de segurança através da utilização de EPI’s e 
EPC’s.
2.2.1) Serão convocados para realização da 2ª Fase – Prova Prática os candidatos habilitados na 1ª 
Fase - Prova Objetiva, considerando-se os 40 (quarenta) primeiros colocados, conforme descrito no 
Capítulo XI.

CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 21 (vinte e um) de fevereiro de 2019.
2. A data, local e horário para realização da 2ª Fase – Prova Prática serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 30 (trinta) de abril de 2019.
3. Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Prova Prática, 
nas respectivas datas, locais e horários constantes dos respectivos Editais de Convocação publicados no 
Diário Oficial de Bauru.
4. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª Fase - Prova 
Objetiva e 2ª Fase – Prova Prática.
5. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
5.1) Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição. 
6. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com 
clareza a identificação do candidato.
7. O não comparecimento na 1ª Fase -  Prova Objetiva ou  2ª Fase - Prova Prática, qualquer que seja 
o motivo, caracterizará a desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será 
concedida, em nenhuma hipótese, uma segunda chamada de prova.
7.1) Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova. 
8. Ao adentrar ao local de aplicação das Provas, o candidato não poderá ausentar-se do mesmo antes de 
seu início.
9. O candidato somente poderá ausentar-se da sala/local em que serão aplicadas as Provas, após o início das 
mesmas, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
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10. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término das provas.
11. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento 
do(s) lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) testemunhas(as) e mediante  
assinatura de Ata de Ocorrência/Termo de Compromisso.
12. O horário de início da 1ª Fase - Prova Objetiva está previsto a partir das 09 horas, após os devidos 
esclarecimentos sobre sua aplicação.
13. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
14. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros. 
14.1. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso. 
14.2. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, 
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção 
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura 
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
15. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia de realização da Prova Objetiva.
16. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences 
em embalagem plástica fornecida pela organização deste concurso, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será excluído do certame. 
17. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
18. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
18.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.   
18.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos 
os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica de 
material transparente e documento de identificação). 
18.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
18.4) A embalagem plástica tratada no Item 16 só poderá ser violada após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.
  
CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DAS PROVAS E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Técnico em Manutenção, Conservação 
e Transporte – MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS terá caráter eliminatório e 
classificatório, atribuindo-se 1,00 (um ponto) a cada questão correta. Será considerado habilitado nesta 
fase aquele que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato.
3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente, de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado 
às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o 
desempenho do candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: 
9.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
9.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado; 
9.4) Descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. A 2ª Fase – Prova Prática aplicada aos candidatos ao cargo de Técnico em Manutenção, Conservação 
e Transporte – MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS terá caráter eliminatório 
e classificatório. A nota final corresponderá a soma do número de acertos do candidato na 1ª Fase – 
Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase – Prova Prática, sendo aprovado no Concurso Público 
regulado no presente edital, o candidato que obtiver 60% (sessenta por cento) de aproveitamento. Serão 
convocados para realização da 2ª Fase – Prova Prática os candidatos habilitados na 1ª Fase - Prova 
Objetiva, considerando-se os 40 (quarenta) primeiros colocados.
10.1) Em caso de igualdade de pontuação na 40ª classificação, todos serão convocados para a Prova 
Prática.
10.2) Todos os candidatos descritos como deficientes aprovados na 1ª Fase - Prova Objetiva conforme 
Capítulo VII deste edital também serão considerados habilitados para a 2ª Fase - Prova Prática.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Prova Prática serão publicados oportunamente 

no Diário Oficial de Bauru.
12. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
13. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);
b) comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços voluntários nos doze meses imediatamente 
antecedentes a data do último dia de inscrição (Art. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.083/2018).
b1) O candidato deverá informar a realização do serviço voluntário no ato de sua inscrição e, para fins 
de validação, enviar o comprovante do curso de capacitação e a declaração do trabalho voluntário em até 
30 dias corridos a contar do último dia de inscrição. Tais documentos deverão ser enviados pelo correio 
com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçados a Comissão Examinadora do referido concurso, para o 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, 
n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900 (Art. 3º da Lei Municipal nº 7.083/2018).
b2) Caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no 
item b1) deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a 
este critério de desempate neste Concurso Público;
c) obtiver maior nota na Prova Prática;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva; 
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática da Prova Objetiva;
f) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
g) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
h) tiver a maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a qualquer ato público do concurso regulado por 
este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia 
útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br de acordo com 
o modelo do Anexo V.
1.1) O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Expediente da Secretaria Municipal da Administração localizado na Praça das Cerejeiras, n° 
1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, no horário das 8h às 12h e das 13h30min. às 18h. Não serão aceitos recursos 
interpostos por fax-símile, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste 
Edital.
4. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual concorreu o Candidato Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e 
telefone(s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição;
f) estar devidamente assinado pelo Candidato Recorrente.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos. 
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente. 
11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988.
13. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os 
recursos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br. 
15. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta do candidato será disponibilizado no site da Prefeitura 
Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de  CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO, 
podendo este ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, 
nos termos prescritos no Capítulo XIII. 

CAPÍTULO XIII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando 
as determinações constantes no Capítulo XII, será homologado pelo Prefeito Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.
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CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71 e 
alterações posteriores);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu. 
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial de Bauru, terá para posse prazo de 30 (trinta) dias 
corridos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias corridos, desde que requerido pelo interessado durante seu 
prazo de vigência e que haja conveniência da Administração, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 
1.574/71, alterada pela  Lei Municipal n° 7.109/18. 
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento 
ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável atualizada;
b) a apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da nomeação;
c) ser brasileiro nato, naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da Lei Federal 
n° 13.445, de 24 de maio de 2017 (Lei de Migração).
d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside, com firma reconhecida; 
f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida;
g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
j) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
k) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo III, Item 
f deste edital);
l) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente; 
m) a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:
m.1) certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos 05 
(cinco) anos, da Justiça Federal e Estadual, devendo esta(s) ter(em) sido expedida(s) nos últimos 180 (cento 
e oitenta) dias.
m.2) certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha 
residido nos últimos 05 (cinco) anos, devendo estas terem sido expedidas no máximo há 90 (noventa) dias. 
n) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
o) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas. 

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 

na Internet pelo endereço www.bauru.sp.gov.br e estarão disponíveis na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 2485/2018.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – MECÂNICO DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Executar serviços de manutenção de veículos da Prefeitura, localizando e reparando defeitos e trocando 
peças. Preencher ordem de serviços. Diagnosticar falhas de funcionamento do veículo. Identificar o trabalho 
a ser realizado. Orçar prestação de serviços. Orçar materiais para manutenção. Estimar tempo de execução. 
Preencher planilha justificando o tempo necessário para manutenção do veículo. Preencher requisição de 
material e ferramentas. Entregar requisição de material e ferramenta ao superior. Realizar manutenção dentro 
ou fora da oficina, solicitando guincho, quando necessário. Selecionar ferramentas e materiais de acordo 
com o tipo de manutenção que será realizado. Orientar usuário na utilização correta do veículo. Remover e 
desmontar o motor ou outras peças que julgar necessário para realização da manutenção. Efetuar limpeza 
geral do veículo. Conferir peças solicitadas no recebimento. Recolocar ou reconstruir peças danificadas. 
Montar o motor ou outras peças após o conserto. Instalar, limpar e conservar filtros de transmissão no veículo. 
Calibrar pneus e balancear rodas. Trocar estepe. Enviar pneus para a borracharia. Ajustar ou procurar por 
serviço especializado em manutenção de componentes elétricos e hidráulicos. Regular freios. Alimentar 
constantemente os níveis de água, óleo e combustível (abastecendo com frentista). Regular ou procurar por 
serviço especializado em sistema de ignição e injeção. Regular altura da suspensão. Lubrificar articulações 
da suspensão. Alinhar sistema de direção. Trocar peças com defeito de fabricação, desgastadas pelo tempo 
de uso. Trocar filtros e lubrificantes. Trocar fluidos hidráulicos e sistema de embreagem. Trocar válvula 
injetora, componentes eletroeletrônicos, amortecedores, barras estabilizadoras e hastes de reação, molas, 
tensores, válvulas pneumáticas, buchas, terminais esféricos (pivôs), rolamentos de rodas, componentes da 
unidade hidráulica, radiadores, sensores térmicos, mangueiras, correias e polias, vedantes de óleo e água. 
Substituir bolsas de ar e óleo de amortecedores. Testar desempenho do motor em dinamômetro, sistema 
de transmissão do veículo e válvulas injetoras. Efetuar testes hidráulicos e pneumáticos. Testar circuitos 
eletroeletrônicos. Verificar funcionamento da alavanca e cabo de freios. Testar pressão de alimentação e 
vazão. Verificar condições da tubulação e tanque de combustível. Testar sistema eletroeletrônico do freio 
ABS. Realizar teste de funcionamento do sistema de arrefecimento. Realizar testes de emissão de poluentes. 
Verificar condições de funcionamento dos componentes do freio. Zelar pela conservação e organização de 
materiais e equipamentos. Eventualmente auxilia em outras atividades afins

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
1. Conhecimentos gerais de uso e manuseio de instrumentos de trabalho.
2. Conhecimento de ferramentas, equipamentos e materiais utilizados nas atividades inerentes ao cargo.
3. Conhecimento do funcionamento, manutenção preventiva, manutenção corretiva, diagnóstico e reparação 
do sistema de motores a combustão interna.
4. Conhecimento do funcionamento, manutenção preventiva, diagnóstico e reparação do sistema de 
suspensão e direção.
5. Conhecimento do funcionamento, manutenção preventiva, diagnóstico e reparação do sistema de freios.
6. Conhecimento do funcionamento, manutenção preventiva, diagnóstico e reparação do sistema de 
alimentação/injeção de combustível.
7. Sistema de medidas e instrumentos de medição.
8. Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos.
9. Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e prevenção; Normas de 
segurança, conceito de proteção e equipamentos de proteção.

LÍNGUA PORTUGUESA
1. Compreensão/ Interpretação de textos.
1.2. Gêneros Textuais e suas características.
2. Emprego de Vocabulário.
3. Acentuação gráfica - de acordo com o Novo Acordo Ortográfico.
4. Uso dos Porquês.
5. Morfologia (classes de palavras): substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, 
conjunção, interjeição e numeral.
5.1. Uso do verbo – flexão verbal – compreensão das pessoas e tempos verbais.
6.  Sintaxe - (estudo do sujeito, predicado, verbos transitivos, verbos intransitivos, objeto direto, objeto 
indireto).
6.1. Período Simples e Período Composto.
6.2. Uso da Crase.
7. Concordância nominal e Verbal.
8. Emprego dos sinais de pontuação.
9. Denotação e conotação – Figuras de linguagem
10. Pontuação.

MATEMÁTICA 
1. Conjuntos Numéricos: Naturais, Inteiros, Racionais, Irracionais, Reais - propriedades, operações, cálculo 
algébrico, representação geométrica, divisibilidade, números primos, expressão algébrica (operações 
e fatoração). Operações com números inteiros e fracionários. Raiz Quadrada. Máximo Divisor Comum 
(MDC) e Mínimo Múltiplo Comum (MMC). 
2. Funções: definição, tipos de funções, propriedades, representações, aplicações, equações do 1º e 2º graus
3. Sistema de medidas para cálculo de comprimento, área, volume, capacidade, massa e tempo
4. Matemática financeira: Razão, proporção, números e grandezas proporcionais, regra de três simples e 
composta, porcentagem e juros simples.
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5. Sequência e Progressões – progressões aritméticas e geométricas. Aplicações.
6. Trigonometria da 1ª volta: seno, cosseno, tangente, relação fundamental. 
7. Teorema de Tales e Teorema de Pitágoras 
8. Matrizes: conceitos, aplicações e operações. Determinantes e sistemas lineares.
9. Noções de Probabilidade. Análise Combinatória
10. Estatística: Média aritmética simples e ponderada, moda, mediana, tabelas de frequência, medidas de 
dispersão e análise de dados, tabelas e gráficos.
11. Geometria: medidas de comprimento, área, volume, capacidade e massa. Áreas e perímetros de figuras 
planas.  Volume e área de sólidos geométricos.
12. Interpretação de tabelas e gráficos para tratamento da informação.
13. Resolução de situações-problema.
14. Problemas de raciocínio lógico e dedutivo.

LEGISLAÇÃO 
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Título III - da Organização do Estado, Capítulo 
IV - Dos Municípios [artigos 29 a 31] e Capítulo VII - Da Administração Pública, Seções I e II [artigos 37 
a 41]).
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
2. Lei Orgânica Municipal. 
Disponível em: https://www.bauru.sp.leg.br/legislacao/lei-organica-municipal/leiorganicaemenda.pdf
3. Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1993 – Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de 
Bauru.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei3601.pdf
4. Lei Municipal nº 5.804, de 10 de novembro de 2009 – Regula Atos e Processos Administrativos no 
Âmbito da Administração Pública Municipal.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5804.pdf
5. Lei Municipal nº 1.574, de 1º de janeiro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Bauru.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_administracao/lei_1574-71_
estatuto.pdf
6. Lei Municipal nº 3.781, de 21 de outubro de 1994 – Dispõe sobre o Direito de Petição e sobre o Regime 
Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei3781.pdf
7. Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2002 – Dispõe sobe a Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais de Bauru - FUNPREV.
Disponível em: http://www.funprevbauru.sp.gov.br/funprev_v2/pdf/Lei%20n_%204830-02.pdf
8. Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2010 – Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salário 
– PCCS; sobre o reenquadramento, sobre a reconfiguração das carreiras, sobre a instituição de jornadas 
especiais, sobre a criação de nova grade salarial para os cargos efetivos e em comissão, sobre a extinção de 
adicionais, produtividades e gratificações dos servidores públicos municipais, exceto os cargos específicos 
da área de saúde e de educação. 
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5950.pdf
9. Lei Municipal nº 6.423, de 17 de outubro de 2.013 - Transforma cargos efetivos e alteram vários 
dispositivos da Lei nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei6423.pdf

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________. 
Descrição da Deficiência: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________. 
- Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de: 
1.    paraplegia 
2.    paraparesia 
3.    monoplegia 
16. monoparesia 
17. tetraplegia  
18. tetraparesia 
19. triplegia 
20. triparesia 
21. hemiplegia 
22. hemiparesia 
23. ostomia 
24. amputação ou ausência de membro 
25. paralisia cerebral 
26. nanismo 
27. membros com deformidade congênita ou adquirida
- Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; 
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
6. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
7. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 

óptica. 
8. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60° .
9. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
10. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
9. comunicação 
10. cuidado pessoal 
11. habilidades sociais 
12. utilização dos recursos da comunidade 
13. saúde e segurança 
14. habilidades acadêmicas 
15. lazer 
16. trabalho 
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 

Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS
Eu, ___(nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___ 
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, inscrito no CPF sob 
nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____,  promovido 
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo__________________, venho por intermédio deste 
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para 
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente. 

Bauru/SP, _____ de __________ de 2018.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

À COMISSÃO EXAMINADORA 
Concurso Público: ___(cargo)___ 
  Eu, ___ (nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente 
e domiciliado na ___ (endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, 
inscrito no CPF sob nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital 
nº_____,  promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_______________, venho 
respeitosamente perante Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: (citar 
pedidos e fundamentos do recurso).
Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,
  Pede e Espera Deferimento.

Bauru/SP, _____ de __________ de 2018.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
08/11/2018 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
22/11/2018 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
01/12/2018 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
04/12/2018 Abertura das Inscrições
18/12/2018 Encerramento das Inscrições

04, 05 e 06/12/2018 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

13/12/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de 
Inscrição

04 a 18/12/2018 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

04/12/2018 a 
22/03/2019 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

05/01/2019 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

21/02/2019 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
12/03/2019 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
23/03/2019 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
24/03/2019 Previsão da Realização Prova Objetiva
26/03/2019 Previsão de Divulgação do Gabarito
30/04/2019 Previsão de Resultado e 1º Edital de Convocação Prova Prática
09/05/2019 2º Edital de Convocação Prova Prática
18/05/2019 3º Edital de Convocação Prova Prática
19/05/2019 Previsão da Realização Prova Prática
21/05/2019 Previsão de Publicação de Critérios Prova Prática
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13/06/2019 Previsão de Classificação Final
27/06/2019 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 08 de novembro de 2018.
 DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 30/2018
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na 
modalidade “Provas”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, para 
o provimento do Cargo Público Efetivo de TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E 
TRASNPORTE – SOLDADOR, descrito no Capítulo II deste Instrumento. O referido Cargo Público 
reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e 
alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal 
nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei 
Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores 
da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal nº 5.975/10 e alterações posteriores) e demais 
disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Erick Almeida Santos, Rubem Araujo Escobar, Livia Carolina Baenas Barizon, Arianne Vellasco 
Gomes, Andreia Izabel Guarnetti Bombonatti, sob a coordenação de Karina Osti e Walquiria Colla 
de Abreu Bastos, sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 2487/2018, obedecidas as normas 
deste Edital.
2. O concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida a ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal 
nº 5.975/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos 
Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 21 (vinte e um) de fevereiro de 2019.  
8. A data, o local e horário de realização da 2ª Fase - Prova Prática serão divulgados no Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 16 (dezesseis) de abril de 2019.   
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
11. A contratação será pelo Regime Estatutário.

CAPÍTULO II – DO CARGO, DA(S) VAGA(S), DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITO, DOS 
VENCIMENTOS, DOS BENEFÍCIOS, DA JORNADA DE TRABALHO E DO VALOR DAS 
INSCRIÇÕES:

Cargo Vaga(s) Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Técnico em 
Manutenção, 

Conservação e 
Transporte – 
SOLDADOR,

01

Conclusão do 
Ensino Médio 
e Conclusão 
do Curso de 
Qualificação/

Aprimoramento 
na área

R$ 1.681,71 R$ 451,00 40 horas / 
semanais R$ 35,00

Notas:
Vencimentos¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Técnicos da Lei Municipal nº 5.975/10 e alterações 
posteriores. 
Lei Municipal nº 7.056/2018
Benefícios²: Vale Compra (R$ 451,00) – Lei Municipal nº 5.323/05 e alterações posteriores e Lei Municipal 
nº 7.056/2018.
Vale transporte - Lei Municipal nº 4.214/97, Decreto Municipal nº 11.637/11 e Decreto Municipal nº 
12.449/14.

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:

a) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da Lei 
Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração);
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão 
do Ensino Médio e do Curso de Qualificação/Aprimoramento na área, devendo estes ser emitidos por 
estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, devidamente reconhecidos pelo órgão competente - MEC) 
e os documentos necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo XIV, Item 5 deste Edital; 
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial;
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e nº 5.805/09;
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública; 
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios. 
4. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:
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.
 1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher 
o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições 
exigidos para o concurso. 
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 04 
(quatro) de dezembro de 2018 às 19h59min. do dia 18 (dezoito) de dezembro de 2018, (horário de 
Brasília/DF), devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
 2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar 
“Fazer Inscrição”.
 2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e 
senha cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para 
o qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Técnico em Manutenção, 
Conservação e Transporte – SOLDADOR e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.   
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento,
condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não a especificada neste Edital. 
Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não atenda a todos os requisitos fixados 
no presente Item, a mesma será cancelada.
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
as 19h59min do dia 18 (dezoito) de dezembro de 2018, quando este recurso será retirado do site, para 
pagamento neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua 
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar 
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação 
e, para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
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das 08h às 12h e das 13h às 18h. 
Observações: a) Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
b) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado pela internet, 
não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas na 
área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer. 
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO V – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município. 
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
apresentar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça 
das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, nos dias 04 (quatro), 05 (cinco) e 06 
(seis) de dezembro de 2018, das 08h30min às 17h, documento hábil a comprovar no mínimo 02 (duas) 
doações de sangue, realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da 
inscrição, expedido por órgão oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo 
Estado ou pelo Município, obrigatoriamente com a cópia do Pré-comprovante de inscrição, devidamente 
impresso nos termos indicados no Capítulo IV. O PRÉ-COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO encontra-
se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento (cópia simples acompanhada da via original ou cópia autenticada).
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos 
indicados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 13 (treze) de dezembro de 2018.
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
IV.
                 11.1) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da 
Inscrição, permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do 
pagamento da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de 
inscrição e os horários bancários de sua região.

CAPÍTULO VI – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DAS PROVAS: 
1. Condições Especiais para Prestação das Provas: Os candidatos com necessidades especiais 
temporárias ou permanentes poderão  requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando 
pedido detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio 
para leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou 
outras condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato. 
1.1.1) A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda 
do direito de atendimento da condição especial.
1.2) O laudo médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado a 

Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, 
no período de 04 (quatro) a 18 (dezoito) de dezembro de 2018.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4) As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação das Provas, serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 05 (cinco) de janeiro de 2019.
1.5) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação das provas caberá 
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como 
termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível 
no site  www.bauru.sp.gov.br 

CAPÍTULO VII – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por e-mail, os seguintes documentos:
1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – Departamento 
de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-
900, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da Carteira de Identidade (RG), o 
número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, bem como seu número de inscrição, 
acompanhado de cópia da Certidão de Nascimento da criança e do documento de identificação oficial com 
foto do acompanhante adulto, das 08h às 12h e das 13h às 18h, no período de 04 (quatro) de dezembro 
de 2018 a 21 (vinte e um) de março de 2019 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 22 (vinte e dois) 
de março de 2019.
1.2) Por e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão de nascimento da 
criança e o documento de identificação oficial com foto do acompanhante adulto, para o e-mail rh@bauru.
sp.gov.br até às 16h do dia 22 (vinte e dois) de março de 2019. A candidata deverá informar seu nome 
completo, o número de sua Carteira de Identidade (RG), o número do CPF, a nomenclatura do cargo que 
pretende concorrer, bem como seu número de inscrição. 
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido nos itens 1.1 e 1.2.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança.  Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.
6. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem como o 
documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa. 
7. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
8. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VIII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas. 
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).  
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência. 
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na Lei 
Brasileira de Inclusão (LBI) nº 13.146/15 - Estatuto da Pessoa com Deficiência. 
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova. 
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
VI deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, 
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de 
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV.
8.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com deficiência deverá 
apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses 
antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
– CID, a provável causa da deficiência que lhe acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua 
prova, informando ainda, o nome do candidato, sua Carteira de Identidade (RG), número do CPF, conforme 
modelo do Anexo III. 
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações posteriores. 
9. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos conforme modelo do Anexo IV e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 04 (quatro) a 18 (dezoito) de dezembro de 2018.
10. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
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11. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
12. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes. 
13. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.3) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral.
14. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
15. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
17. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 05 (cinco) de janeiro de 2019.
19. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site www.bauru.
sp.gov.br 

CAPÍTULO IX – DAS PROVAS E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES: 
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas”, com caráter eliminatório e 
classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Provas Nº 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Técnico em 
Manutenção, 

Conservação e 
Transporte – 
SOLDADOR

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos

15

40 Eliminatório e 
Classificatório 03 horasMatemática 10

Língua Portuguesa 08

Legislação 07

Prova 
Prática

Soldar pelo processo MAG e 
Eletrodo Revestido, juntas na 
posição horizontal e vertical 
ascendente, seguindo as normas 
de segurança saúde e higiene.

60 Eliminatório e 
Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Técnico em Manutenção, Conservação 
e Transporte – SOLDADOR será composto por Prova Objetiva e Prova Prática, nos termos abaixo 
descritos:
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 40 (quarenta) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 24 (vinte e quatro) de março de 2019, será composta por 40 (quarenta) 
questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os 
assuntos constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) 
alternativa correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo habilitados nesta fase os 
candidatos que obtiverem no mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2) 2ª Fase – Prova Prática: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 60 (sessenta) pontos, 
onde o candidato deverá soldar pelo processo MAG e Eletrodo Revestido, juntas na posição horizontal e 
vertical ascendente, seguindo as normas de segurança saúde e higiene.
2.2.1) Serão convocados para realização da 2ª Fase – Prova Prática os candidatos habilitados na 1ª 
Fase - Prova Objetiva, considerando-se os 40 (quarenta) primeiros colocados, conforme descrito no 
Capítulo XI.

CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 21 (vinte e um) de fevereiro de 2019.
2. A data, local e horário para realização da 2ª Fase – Prova Prática serão publicados no Edital de 
Convocação no Diário Oficial de Bauru em 16 (dezesseis) de abril de 2019.
3. Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Prova Prática, 
nas respectivas datas, locais e horários constantes dos respectivos Editais de Convocação publicados no 
Diário Oficial de Bauru.
4. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª Fase - Prova 
Objetiva e 2ª Fase – Prova Prática.
5. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 

tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
5.1) Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição. 
6. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com 
clareza a identificação do candidato.
7. O não comparecimento na 1ª Fase -  Prova Objetiva ou  2ª Fase - Prova Prática, qualquer que seja 
o motivo, caracterizará a desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será 
concedida, em nenhuma hipótese, uma segunda chamada de prova.
7.1) Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova. 
8. Ao adentrar ao local de aplicação das Provas, o candidato não poderá ausentar-se do mesmo antes de 
seu início.
9. O candidato somente poderá ausentar-se da sala/local em que serão aplicadas as Provas, após o início das 
mesmas, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
10. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término das provas.
11. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento 
do(s) lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) testemunhas(as) e mediante  
assinatura de Ata de Ocorrência/Termo de Compromisso.
12. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
13. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
14. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros. 
14.1. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso. 
14.2. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, 
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção 
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura 
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
15. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia de realização da Prova Objetiva.
16. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences 
em embalagem plástica fornecida pela organização deste concurso, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será excluído do certame. 
17. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
18. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
18.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.   
18.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos 
os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica de 
material transparente e documento de identificação). 
18.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
18.4) A embalagem plástica tratada no Item 16 só poderá ser violada após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.
  
CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DAS PROVAS E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Técnico em Manutenção, Conservação 
e Transporte – SOLDADOR terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 1,00 (um ponto) 
a cada questão correta. Será considerado habilitado nesta fase aquele que obtiver, no mínimo, 60% 
(sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato.
3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente, de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado 
às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o 
desempenho do candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: 
9.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
9.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
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os demais candidatos;
9.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado; 
9.4) Descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. A 2ª Fase – Prova Prática aplicada aos candidatos ao cargo de Técnico em Manutenção, Conservação 
e Transporte – SOLDADOR terá caráter eliminatório e classificatório. A nota final corresponderá a soma 
do número de acertos do candidato na 1ª Fase – Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase – Prova 
Prática, sendo aprovado no Concurso Público regulado no presente edital, o candidato que obtiver 60% 
(sessenta por cento) de aproveitamento. Serão convocados para realização da 2ª Fase – Prova Prática 
os candidatos habilitados na 1ª Fase - Prova Objetiva, considerando-se os 40 (quarenta) primeiros 
colocados.
10.1) Em caso de igualdade de pontuação na 40ª classificação, todos serão convocados para a Prova 
Prática.
10.2) Todos os candidatos descritos como deficientes aprovados na  1ª Fase - Prova Objetiva conforme 
Capítulo VIII deste edital também serão considerados habilitados para a 2ª Fase - Prova Prática.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Prova Prática serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
12. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
13. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);
b) comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços voluntários nos doze meses imediatamente 
antecedentes a data do último dia de inscrição (Art. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.083/2018).
b1) O candidato deverá informar a realização do serviço voluntário no ato de sua inscrição e, para fins 
de validação, enviar o comprovante do curso de capacitação e a declaração do trabalho voluntário em até 
30 dias corridos a contar do último dia de inscrição. Tais documentos deverão ser enviados pelo correio 
com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçados a Comissão Examinadora do referido concurso, para o 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, 
n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900 (Art. 3º da Lei Municipal nº 7.083/2018).
b2) Caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no 
item b1) deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a 
este critério de desempate neste Concurso Público;
c) obtiver maior nota na Prova Prática;
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva; 
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática da Prova Objetiva;
f) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
g) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
h) tiver a maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a qualquer ato público do concurso regulado por 
este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia 
útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br de acordo com 
o modelo do Anexo V.
1.1) O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Expediente da Secretaria Municipal da Administração localizado na Praça das Cerejeiras, n° 
1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, no horário das 8h às 12h e das 13h30min. às 18h. Não serão aceitos recursos 
interpostos por fax-símile, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste 
Edital.
4. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual concorreu o Candidato Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e 
telefone(s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição;
f) estar devidamente assinado pelo Candidato Recorrente.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos. 
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente. 
11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 

Federal de 1988.
13. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os 
recursos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br. 
15. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta do candidato será disponibilizado no site da Prefeitura 
Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de  CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO, 
podendo este ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, 
nos termos prescritos no Capítulo XIII. 

CAPÍTULO XIII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando 
as determinações constantes no Capítulo XII, será homologado pelo Prefeito Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71 e 
alterações posteriores);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu. 
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial de Bauru, terá para posse prazo de 30 (trinta) dias 
corridos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias corridos, desde que requerido pelo interessado durante seu 
prazo de vigência e que haja conveniência da Administração, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 
1.574/71, alterada pela Lei Municipal nº 7.109/18. 
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento 
ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável atualizada;
b) a apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da nomeação;
c) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da Lei 
Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração);
d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside, com firma reconhecida; 
f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida;
g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
j) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
k) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo III, Item 
f deste edital);
l) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente; 
m) a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:
m.1) certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos 05 
(cinco) anos, da Justiça Federal e Estadual, devendo esta(s) ter(em) sido expedida(s) nos últimos 180 (cento 
e oitenta) dias.
m.2) certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha 
residido nos últimos 05 (cinco) anos, devendo estas terem sido expedidas no máximo há 90 (noventa) dias. 
n) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
o) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas. 

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
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d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet pelo endereço www.bauru.sp.gov.br e estarão disponíveis na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 2487/2018.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – 
SOLDADOR

Executar serviços de solda. Receber a ordem de serviço. Verificar se o serviço será externo (nas ruas, rios, 
estradas, etc) ou interno (na oficina). Receber o equipamento, máquina ou veículo que será consertado, quando 
estes estiverem em condições de serem transportados até a oficina. Separar os materiais e equipamentos 
que serão utilizados no conserto. Verificar as condições do maçarico e do bico, providenciando a troca, 
quando necessário. Informar falhas em máquinas e equipamentos. Estudar o manual de instruções sobre 
a utilização dos instrumentos de trabalho, equipamentos e as máquinas a serem consertadas, respeitando 
potência, tempo de uso, etc. Alimentar o equipamento de solda com oxigênio ou acetileno através de 
solicitação ou quando julgar necessário. Dirigir-se, com o motorista da viatura, ao local em que está situado 
o equipamento para reparo, nos casos em que não há como transportá-lo à oficina. Trabalhar em cortes com 
o maçarico, determinando o tipo específico de corte adequando-o ao material. Regular solda e maçarico 
de acordo com o tipo de trabalho e material a ser realizado. Consertar peças pertencentes à carcaça ou 
aos motores. Soldar peças em máquinas, caminhões e automóveis. Consertar equipamentos pertencentes 
a tratores, caminhões e máquinas como, por exemplo, lâminas, patrol, retroescavadeira, pá carregadeira, 
etc. Utilizar o maçarico para retirar peças desgastadas da carcaça ou dos motores. Ter noção do custo 
do conserto ou manutenção, prezando para um serviço de qualidade e com gastos mínimos. Verificar a 
condição das peças, analisando a possibilidade de reaproveitá-las. Soldar objetos que necessitam de reparos 
como, por exemplo, grades, portões, dobradiças, portas de automóveis, fechaduras, pára-choques, etc. 
Esquentar, com o maçarico, ferramentas que necessitam serem moldadas. Realizar serviços externos mais 
pesados, como consertar máquinas, serrar trilhos de trem, consertar carrocerias, soldar e cortar galerias de 
aço, etc. Realizar a limpeza da oficina e a sua manutenção. Evitar o desperdício de materiais e prezar para 
a conservação e higienização dos equipamentos e instrumentos de trabalho. Realizar limpeza das peças. 
Limpar o maçarico e os bicos quando necessário, utilizando agulhas específicas para esse tipo de limpeza. 
Eventualmente auxilia em outras atividades afins.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. Simbologia de Soldagem;
1.1. Símbolos Básicos;
1.2. Interpretação de simbologia;
2. Noções de Eletricidade;
2.1. Corrente;
2.2. Tensão;
2.3. Resistência;
2.4. Tipos de corrente;
2.5. Circuitos elétricos;
3. Consumível de soldagem;
3.1. Classificação para Eletrodo Revestido, conforme norma AWS;
3.2. Classificação para MIG/MAG e TIG, conforme norma AWS;
4. Fontes para a soldagem;
4.1. Inversores;
4.2. Transformadores;
4.3. Transformadores Retificadores;
4.4. Geradores;
5. Eletrodo Revestido;
5.1. Cuidados com o eletrodo revestido;
5.2. Principais defeitos e descontinuidades no cordão de solda;
6. Processo MIG/MAG;
6.1. Cuidados durante a soldagem;
6.2. Principais defeitos e descontinuidades no cordão de solda;
7. Processo Oxicorte;
7.1. Oxicorte manual e semi-altomático;
7.2. Maçarico de Corte;
7.3. Defeitos no corte;
7.4. Limpeza do bico de corte;
7.5. Regulagem dos gases de corte;

8. Tipos e preparação de juntas;
9. Segurança e Higiene na soldagem;
9.1. Equipamento de proteção individual;
9.2. Equipamento de proteção coletivo;
9.3. Condições de ambiente de trabalho;
9.4. Normas de segurança;
10. Materiais Ferrosos e não ferrosos;
10.1. Classificação do aço ao carbono, conforme ABNT;
10.1.1. Baixo teor de carbono;
10.1.2. Médio teor de carbono;
10.1.3. Alto teor de carbono;
10.2. Aço inoxidável
10.2.1. Austenitico
10.2.2. Ferrítico
10.2.3. Martensítico
10.3. Ferro Fundido;
10.3.1. Nodular;
10.3.2. Branco;
10.3.3. Cinzento;
10.3.4. Maleável;
11. Tratamento térmico;
11.1. Têmpera;
11.2. Revenimento;
11.3. Alivio de Tensões;
12. Terminologia da Soldagem;
13. Ensaios não destrutivos;
13.1. Ensaio Visual;
13.2. Líquido Penetrante;
14. Ensaios destrutivos;
14.1. Dobramento;
14.2. Tração;
14.3. Impacto;
15. Ler e interpretar desenho técnico mecânico;
15.1. Projeção ortogonal;
15.2. Perspectiva isométrica;
16. Instrumentos de medição;
16.1. Paquímetro;
16.2. Goniômetro;
16.3. Trena;
16.4. Calibre de solda;
17. Documentação Técnica;
17.1. Registro de qualificação de procedimento de soldagem;
17.2. Especificação de procedimento de soldagem;
17.3. Registro de Qualificação de soldador.

LÍNGUA PORTUGUESA
Programa
1.Compreensão/ Interpretação de textos.
1.2. Gêneros Textuais e suas características.
2. Emprego de Vocabulário.
3. Acentuação gráfica - de acordo com o Novo Acordo Ortográfico.
4. Uso dos Porquês.
5. Morfologia (classes de palavras): substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, 
conjunção, interjeição e numeral.
5.1. Uso do verbo – flexão verbal – compreensão das pessoas e tempos verbais.
6.  Sintaxe - (estudo do sujeito, predicado, verbos transitivos, verbos intransitivos, objeto direto, objeto 
indireto).
6.1. Período Simples e Período Composto.
6.2. Uso da Crase.
7. Concordância nominal e Verbal.
8. Emprego dos sinais de pontuação.
9. Denotação e conotação – Figuras de linguagem
10. Pontuação.

MATEMÁTICA 
1. Conjuntos Numéricos: Naturais, Inteiros, Racionais, Irracionais, Reais - propriedades, operações, cálculo 
algébrico, representação geométrica, divisibilidade, números primos, expressão algébrica (operações 
e fatoração). Operações com números inteiros e fracionários. Raiz Quadrada. Máximo Divisor Comum 
(MDC) e Mínimo Múltiplo Comum (MMC). 
2. Funções: definição, tipos de funções, propriedades, representações, aplicações, equações do 1º e 2º graus
3. Sistema de medidas para cálculo de comprimento, área, volume, capacidade, massa e tempo
4. Matemática financeira: Razão, proporção, números e grandezas proporcionais, regra de três simples e 
composta, porcentagem e juros simples.
5. Sequência e Progressões – progressões aritméticas e geométricas. Aplicações.
6. Trigonometria da 1ª volta: seno, cosseno, tangente, relação fundamental. 
7. Teorema de Tales e Teorema de Pitágoras 
8. Matrizes: conceitos, aplicações e operações. Determinantes e sistemas lineares.
9. Noções de Probabilidade. Análise Combinatória
10. Estatística: Média aritmética simples e ponderada, moda, mediana, tabelas de frequência, medidas de 
dispersão e análise de dados, tabelas e gráficos.
11. Geometria: medidas de comprimento, área, volume, capacidade e massa. Áreas e perímetros de figuras 
planas.  Volume e área de sólidos geométricos.
12. Interpretação de tabelas e gráficos para tratamento da informação.
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13. Resolução de situações-problema.
14. Problemas de raciocínio lógico e dedutivo.

LEGISLAÇÃO 
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Título III - da Organização do Estado, Capítulo 
IV - Dos Municípios [artigos 29 a 31] e Capítulo VII - Da Administração Pública, Seções I e II [artigos 37 
a 41]).
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
2. Lei Orgânica Municipal. 
Disponível em: https://www.bauru.sp.leg.br/legislacao/lei-organica-municipal/leiorganicaemenda.pdf
3. Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1993 – Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de 
Bauru.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei3601.pdf
4. Lei Municipal nº 5.804, de 10 de novembro de 2009 – Regula Atos e Processos Administrativos no 
Âmbito da Administração Pública Municipal.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5804.pdf
5. Lei Municipal nº 1.574, de 1º de janeiro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Bauru.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_administracao/lei_1574-71_
estatuto.pdf
6. Lei Municipal nº 3.781, de 21 de outubro de 1994 – Dispõe sobre o Direito de Petição e sobre o Regime 
Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei3781.pdf
7. Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2002 – Dispõe sobe a Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais de Bauru - FUNPREV.
Disponível em: http://www.funprevbauru.sp.gov.br/funprev_v2/pdf/Lei%20n_%204830-02.pdf
8. Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2010 – Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salário 
– PCCS; sobre o reenquadramento, sobre a reconfiguração das carreiras, sobre a instituição de jornadas 
especiais, sobre a criação de nova grade salarial para os cargos efetivos e em comissão, sobre a extinção de 
adicionais, produtividades e gratificações dos servidores públicos municipais, exceto os cargos específicos 
da área de saúde e de educação. 
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5975.pdf 
9. Lei Municipal nº 6.423, de 17 de outubro de 2.013 - Transforma cargos efetivos e alteram vários 
dispositivos da Lei nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei6423.pdf

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________. 
Descrição da Deficiência: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________. 
- Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de: 
1.    paraplegia 
2.    paraparesia 
3.    monoplegia 
28. monoparesia 
29. tetraplegia  
30. tetraparesia 
31. triplegia 
32. triparesia 
33. hemiplegia 
34. hemiparesia 
35. ostomia 
36. amputação ou ausência de membro 
37. paralisia cerebral 
38. nanismo 
39. membros com deformidade congênita ou adquirida
- Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; 
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
11. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
12. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
13. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60° .
14. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
15. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
17. comunicação 
18. cuidado pessoal 
19. habilidades sociais 

20. utilização dos recursos da comunidade 
21. saúde e segurança 
22. habilidades acadêmicas 
23. lazer 
24. trabalho 
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 

Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS
Eu, ___(nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___ 
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, inscrito no CPF sob 
nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____,  promovido 
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo__________________, venho por intermédio deste 
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para 
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente. 

Bauru/SP, _____ de __________ de 2018.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

À COMISSÃO EXAMINADORA 
Concurso Público: ___(cargo)___ 
  Eu, ___ (nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente 
e domiciliado na ___ (endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, 
inscrito no CPF sob nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital 
nº_____,  promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_______________, venho 
respeitosamente perante Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: (citar 
pedidos e fundamentos do recurso).
Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,
  Pede e Espera Deferimento.

Bauru/SP, _____ de __________ de 2018.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
08/11/2018 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
22/11/2018 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
01/12/2018 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
04/12/2018 Abertura das Inscrições
18/12/2018 Encerramento das Inscrições

04, 05 e 06/12/2018 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

13/12/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa 
de Inscrição

04 a 18/12/2018 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

04/12/2018 a 22/03/2019 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

05/01/2019 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

21/02/2019 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
12/03/2019 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
23/03/2019 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
24/03/2019 Previsão da Realização Prova Objetiva
26/03/2019 Previsão de Divulgação do Gabarito
16/04/2019 Previsão de Resultado e 1º Edital de Convocação Prova Prática
20/04/2019 2º Edital de Convocação Prova Prática
25/04/2019 3º Edital de Convocação Prova Prática
28/04/2019 Previsão da Realização Prova Prática
30/04/2019 Previsão de Publicação de Critérios Prova Prática
18/05/2019 Previsão de Classificação Final
30/05/2019 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 08 de novembro de 2018.
 DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 31/2018
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
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na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na 
modalidade “Provas”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital,  para o 
provimento do Cargo Público Efetivo de TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS 
– TÉCNICO TRIBUTÁRIO, descrito no Capítulo II deste Instrumento. O referido Cargo Público reger-
se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações 
posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 
3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei 
Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores 
da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal nº 5.975/10 e alterações posteriores) e demais 
disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Leonardo Massami Pavão Miyahara, Juliana Carvalho Pavão, Ana Maria Aparecida Ortensi dos 
Santos, Elizabeth Mattiazzo Cardia, Eduardo Jannone da Silva e sob a coordenação de Mônica 
Cristina Pereira Santana e Walquíria Colla de Abreu Bastos, sendo todos os membros nomeados pela 
Portaria nº 2488/2018, obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal 
nº 5.975/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos 
Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial de Bauru em 21 (vinte e um) de fevereiro de 2019.
8. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
9. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
10. A contratação será pelo Regime Estatutário.

CAPÍTULO II – DO CARGO, DA(S) VAGA(S), DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITO, DOS 
VENCIMENTOS, DOS BENEFÍCIOS, DA JORNADA DE TRABALHO E DO VALOR DAS 
INSCRIÇÕES:

Cargo Vaga
(s)

Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho

Valor 
Inscrição

Técnico em Gestão 
Administrativa 

e Serviços – 
TÉCNICO 

TRIBUTÁRIO

01

Conclusão do 
Ensino Médio 
e Conclusão 
do Curso 
Técnico em 
Contabilidade 
ou Curso 
Técnico em 
Administração 
ou Curso 
T é c n i c o 
Jurídico.

R$ 1.681,71 R$ 451,00 40h/
semanais R$ 35,00

Notas: 
Vencimentos¹: Referência Salarial C1/Grade dos Técnicos da Lei Municipal nº 5.975/10 e alterações 
posteriores. Lei Municipal nº 7.056/18.
Benefícios²: Vale Compra (R$ 451,00) – Lei Municipal nº 5.323/05 e alterações posteriores, e Lei 
Municipal nº 7.056/18
Vale transporte (Lei nº 4214/97, Decreto nº 11.637/11 e Decreto nº 12.449/14).

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da Lei 
Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração).
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão 
do Ensino Médio e do Curso Técnico em Contabilidade ou do Curso Técnico em Administração ou do 
Curso Técnico Jurídico, devendo estes ser emitidos por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, 

devidamente reconhecido pelo órgão competente - MEC) e os documentos necessários à investidura do 
cargo indicados no Capítulo XIV, Item 5 deste Edital; 
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial.
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública; 
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios. 
4. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:
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.
 1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher 
o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições 
exigidos para o concurso. 
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 04 
(quatro) de dezembro de 2018 às 19h59min. do dia 18 (dezoito) de dezembro de 2018, (horário de 
Brasília/DF), devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer 
Inscrição”.
2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha 
cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Técnico em Gestão Administrativa 
e Serviços – TÉCNICO TRIBUTÁRIO, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.   
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada. 
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
as 19h59min do dia 18 (dezoito) de dezembro de 2018, quando este recurso será retirado do site, para 
pagamento neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua 
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar 
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação e, 
para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h. 
Observações: a) Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
                       b) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado 
pela internet, não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem 
a transferência de dados.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
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sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas na 
área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br  até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer. 
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO V – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município. 
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
apresentar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça 
das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, nos dias 04 (quatro), 05 (cinco) e 06 
(seis) de dezembro de 2018, das 08h30min às 17h, documento hábil a comprovar no mínimo 02 (duas) 
doações de sangue, realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da 
inscrição, expedido por órgão oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo 
Estado ou pelo Município, obrigatoriamente com a cópia do Pré-comprovante de inscrição, devidamente 
impresso nos termos indicados no Capítulo IV. O PRÉ-COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO encontra-
se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento (cópia simples acompanhada da via original ou cópia autenticada).
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos 
indicados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 13 (treze) de dezembro de 2018.
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
IV.
11.1) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento 
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os 
horários bancários de sua região.

CAPÍTULO VI – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S): 
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias 
ou permanentes, poderão  requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido 
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para 
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato. 
1.1.1) A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda 
do direito de atendimento da condição especial.
1.2) O laudo médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado a 
Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, 
no período de 04 (quatro) a 18 (dezoito) de dezembro de 2018.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4) As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova, serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 05 (cinco) de janeiro de 2019.
1.5) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova caberá 
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como 
termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível 
no site: www.bauru.sp.gov.br  

CAPÍTULO VII – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por e-mail, os seguintes documentos:
1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – Departamento 
de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-
900, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da Carteira de Identidade (RG), o 
número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, bem como seu número de inscrição, 
acompanhado de cópia da Certidão de Nascimento da criança e do documento de identificação oficial com 
foto do acompanhante adulto,  das 08h às 12h e das 13h às 18h, no período de 04 (quatro) de dezembro 
de 2018 a 21 (vinte e um) de março de 2019 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 22 (vinte e dois) 
de março de 2019.
1.2) Por e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão de nascimento da 
criança e o documento de identificação oficial com foto do acompanhante adulto, para o e-mail rh@bauru.
sp.gov.br até às 16h do dia 22 (vinte e dois) de março de 2019. A candidata deverá informar seu nome 
completo, o número de sua Carteira de Identidade (RG), o número do CPF, a nomenclatura do cargo que 
pretende concorrer, bem como seu número de inscrição. 
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido nos itens 1.1 e 1.2.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança.  Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.
6. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem como o 
documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa. 
7. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
8. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VIII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas. 
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).  
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência. 
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, e na 
Lei Brasileira de Inclusão (LBI)  nº 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova. 
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
VI deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, 
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de 
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV.
8.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com deficiência deverá 
apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses 
antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
– CID, a provável causa da deficiência que lhe acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua 
prova, informando ainda, o nome do candidato, carteira de identidade (RG), número do CPF, conforme 
modelo do Anexo III. 
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações posteriores. 
9. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos conforme modelo do Anexo IV e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 04 (quatro) a 18 (dezoito) de dezembro de 2018.
10. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
11. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
12. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes. 
13. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
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13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.3) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral. 
14. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
15. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
17. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 05 (cinco) de janeiro de 2019.
19. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br 

CAPÍTULO IX – DA PROVA  E RESPECTIVA PONTUAÇÃO: 
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas”, com caráter eliminatório e 
classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Prova Nº 
Questões Peso Caráter Duração da 

Prova

Técnico em Gestão 
Administrativa 

e Serviços – 
TÉCNICO 

TRIBUTÁRIO

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos

20

100 Eliminatório e 
Classificatório 03 horas

Língua Portuguesa 10

Matemática 10

Legislação 10

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Técnico em Gestão Administrativa e 
Serviços – TÉCNICO TRIBUTÁRIO será composto por Prova Objetiva, nos termos abaixo descritos:
2.1) Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 100 (cem) pontos, prevista para 
realizar-se no dia 24 (vinte e quatro) de março de 2019, será composta por 50 (quarenta) questões 
objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos 
constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa 
correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que obtiverem no 
mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.

CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
1. A data, local e horário para realização da Prova Objetiva serão publicados no Edital de Convocação no 
Diário Oficial de Bauru em 21 (vinte e um) de fevereiro de 2019.
2. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva, na respectiva data, local e horário 
constantes do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da Prova Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Prova Objetiva, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte documento 
original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que tenha força 
de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento com foto 
reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1) Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição. 
5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
6. O não comparecimento na Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a desistência 
do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma hipótese, uma 
segunda chamada de prova. 
6.1) Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova. 
7. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova. 
8. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
9. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
10. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento 
do(s) lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) testemunhas(as) e mediante  
assinatura de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
11. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
12. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
13. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 

controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros. 
13.1. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
13.2. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, 
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção 
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura 
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
14. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
15. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será excluído do certame. 
16. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
17. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
17.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.   
17.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos 
os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica de 
material transparente, documento de identificação). 
17.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
17.4) A embalagem plástica tratada no Item 15 só poderá ser violada após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Técnico em Gestão Administrativa e Serviços 
– TÉCNICO TRIBUTÁRIO, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 2,0 (dois pontos) 
a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por 
cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato. 
3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala, terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado 
às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o 
desempenho do candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: 
9.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
9.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado;
9.4) descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. O resultado da  Prova Objetiva será publicado oportunamente no Diário Oficial de Bauru.
11. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
12. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
13. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);
b) comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços voluntários nos doze meses imediatamente 
antecedentes a data do último dia de inscrição (Art. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.083/2018)
b1) O candidato deverá informar a realização do serviço voluntário no ato de sua inscrição e, para fins 
de validação, enviar o comprovante do curso de capacitação e a declaração do trabalho voluntário em até 
30 dias corridos a contar do último dia de inscrição. Tais documentos deverão ser enviados pelo correio 
com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçados a Comissão Examinadora do referido concurso, para o 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, 
n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900 (Art. 3º da Lei Municipal nº 7.083/2018).
b2) Caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no 
Item b1 deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a 
este critério de desempate neste Concurso Público;
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva; 
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva;
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática da Prova Objetiva;
f) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação da Prova Objetiva;
g) tiver a maior idade entre os candidatos.



38 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 22 DE NOVEMBRO DE 2.018

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a qualquer ato público do concurso regulado por 
este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia 
útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br de acordo com 
o modelo do Anexo V.
1.1) O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Expediente da Secretaria Municipal da Administração localizado na Praça das Cerejeiras, n° 
1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, no horário das 8h às 12h e das 13h30min. às 18h. Não serão aceitos recursos 
interpostos por fax-símile, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste 
Edital.
4. Somente serão apreciados recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual concorreu o Candidato Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e 
telefone (s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição;
f) estar devidamente assinado pelo Candidato Recorrente.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos. 
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente. 
11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988.
13. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os 
recursos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br. 
15. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta do candidato será disponibilizado no site da Prefeitura 
Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de  CONCURSO/PORTAL DO CANDIDATO, 
podendo este ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, 
nos termos prescritos no Capítulo XIII. 

CAPÍTULO XIII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando 
as determinações constantes no Capítulo XII, será homologado pelo Prefeito Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71 e 
alterações posteriores);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu. 
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial de Bauru, terá para posse prazo de 30 (trinta) dias 
corridos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias corridos, desde que requerido pelo interessado durante seu 
prazo de vigência e que haja conveniência da Administração, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 
1.574/71, alterada pela Lei Municipal nº 7.109/18. 
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento 
ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável atualizada;
b) a apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da nomeação;
c) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da Lei 
Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração).
d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside, com firma reconhecida; 

f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida;
g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
j) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
k) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo III, Item 
f deste edital);
l) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente; 
m) a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:
m.1) certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos 05 
(cinco) anos, da Justiça Federal e Estadual, devendo esta(s) ter(em) sido expedida(s) nos últimos 180 (cento 
e oitenta) dias.
m.2) certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha 
residido nos últimos 05 (cinco) anos, devendo estas terem sido expedidas no máximo há 90 (noventa) dias. 
n) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
o) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/2014, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas. 

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet pelo endereço www.bauru.sp.gov.br e estarão disponíveis na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pelaPortaria nº 2488/2018.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS – TÉCNICO TRIBUTÁRIO Planejar, 
executar e acompanhar tributos municipais. Controlar a legalidade de documentos/processos. Controlar 
certidões. Verificar o cumprimento de deveres instrumentais. Confeccionar demonstrativos e relatórios. 
Confeccionar tabulação de dados. Registrar informações nos sistemas eletrônicos. Executar procedimentos 
de cadastramentos fiscais. Realizar inscrição em dívida ativa. Controlar créditos inscritos em dívida 
ativa. Executar cobrança extrajudicial. Confeccionar notificações de cobrança de créditos do Município. 
Realizar negociação de créditos fazendários. Gerir parcelamento administrativo de créditos fazendários do 
Município. Protocolar e controlar documentos/processos. Analisar documentos/processos; Manifestar-se, 
conclusivamente, quanto aos assuntos da área. Encaminhar documentos/processos aos setores pertinentes. 
Notificar setor competente quanto às decisões da área. Consultar dívidas do munícipe. Esclarecer 
dúvidas tributárias e procedimentais. Fornecer informações de processos administrativos. Confeccionar 
parcelamentos administrativos. Emitir boletos de pagamento para o munícipe. Eventualmente auxilia em 
outras atividades afins.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: DIREITO CONSTITUCIONAL: 1. Princípios Fundamentais. 
2. Direitos e Garantias Fundamentais. 3. Organização do Estado: 3.1. Organização Político-Administrativa. 



39DIÁRIO OFICIAL DE BAURU QUINTA, 22 DE NOVEMBRO DE 2.018

3.2. União. 3.3. Estados. 3.4. Municípios. 3.5. Distrito Federal. 3.6. Administração Pública: 3.6.1. 
Disposições Gerais. 3.6.2. Dos Servidores Públicos. 4. Do Processo Legislativo. 5. Da Fiscalização 
Contábil, Financeira e Orçamentária. 6. Poder Judiciário: 6.1. Disposições Gerais. 7. Sistema Tributário 
Nacional: 7.1. Princípios Gerais. 7.2. Limitações do Poder de Tributar. 7.3. Impostos da União. 7.4. 
Impostos dos Estados e do Distrito Federal. 7.5. Impostos do Município. 7.6. Repartição das Receitas 
Tributárias. Bibliografia: Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1.988 
,(disponível no site: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm). DIREITO 
CIVIL: 1. Pessoas Naturais: 1.1. Da Personalidade e da Capacidade. 1.2. Dos Direitos da Personalidade. 
2. Pessoas Jurídicas: 2.1. Disposições Gerais. 2.2. Das Associações. 2.3. Das Fundações. 3. Do Domicílio. 
4. Do Negócio Jurídico: 4.1. Disposições Gerais. 4.2. Da Representação. 4.3. Da Invalidade do Negócio 
Jurídico. 5. Do Adimplemento e Extinção das Obrigações: 5.1. Da Imputação do Pagamento. 5.2. Da Dação 
em Pagamento. 5.3. Da Novação. 6. Das Várias Espécies de Contrato: 6.1. Da Prestação de Serviço. 7. Da 
Sociedade: 7.1. Disposições Gerais. 8. Da Sociedade Não Personificada: 8.1. Da Sociedade em Comum. 9. 
Da Sociedade Personificada: 9.1. Da Sociedade Simples. 9.2. Do Contrato Social. 9.3. Da Administração. 
9.4. Das Relações com Terceiros. 10. Da Posse: 10.1. Da Posse e sua Classificação. 10.2. Da Aquisição da 
Posse. 10.3. Dos Efeitos da Posse. 10.4. Da Perda da Posse. 11. Dos Direitos Reais: Disposições Gerais. 
12. Da Propriedade: 12.1. Da Propriedade em Geral. 13. Da Aquisição da Propriedade Imóvel: 13.1. Da 
Usucapião. 13.2. Da Aquisição pelo Registro do Título. 14. Do Condomínio Edilício: 14.1. Disposições 
Gerais. 15. Do Bem de Família. 16. Da Sucessão em Geral. 16.1. Disposições Gerais. 16.2. Da Herança e 
de sua Administração. 17. Do Inventário e da Partilha: 17.1. Da Partilha, 17.2. Do Pagamento das Dívidas. 
Bibliografia: Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2.002 (disponível no site: http://www.presidencia.
gov.br). DIREITO TRIBUTÁRIO: 1. Legislação Tributária: 1.1 Disposições Gerais. 1.2 Disposição 
Preliminar. 1.3 Leis, Tratados e Convenções Internacionais e Decretos. 1.4 Normas Complementares. 1.5 
Vigência da Legislação Tributária. 1.6 Aplicação da Legislação Tributária. 1.7 Interpretação e Integração da 
Legislação Tributária. 2. Obrigação Tributária: 2.1 Disposições Gerais. 2.2 Fato Gerador. 2.3 Sujeito Ativo. 
2.4 Sujeito Passivo: 2.4.1 Disposições Gerais. 2.4.2 Solidariedade. 2.4.3 Capacidade Tributária. 2.4.4 
Domicílio Tributário. 2.5 Responsabilidade Tributária: 2.5.1 Disposição Geral. 2.5.2 Responsabilidade 
dos Sucessores. 2.5.3 Responsabilidade de Terceiros. 2.5.4 Responsabilidade por Infrações. 3. Crédito 
Tributário: 3.1 Disposições Gerais. 3.2 Constituição de Crédito Tributário. 3.3 Lançamento. 3.4 Modalidades 
de Lançamento. 3.5 Suspensão do Crédito Tributário: 3.5.1 Disposições Gerais. 3.5.2 Moratória. 3.5.3 
Parcelamento. 3.6  Extinção do Crédito Tributário: 3.6.1 Modalidades de Extinção. 3.6.2 Pagamento. 3.6.3 
Pagamento Indevido. 3.6.4 Demais Modalidades de Extinção. 3.7 Exclusão de Crédito Tributário. 3.7.1 
Disposições Gerais. 3.7.2 Isenção. 3.7.3 Anistia. 4. Dívida Ativa. 5. Certidões Negativas. LEGISLAÇÃO 
MUNICIPAL: 1. Da Administração Tributária. 2. Dos Direitos e Garantias do Contribuinte: 2.1 Disposições 
Introdutórias. 2.2 Dos Direitos do Contribuinte. 2.3 Dos Deveres da Administração Fazendária Municipal. 
3. Das infrações e penalidades. 4. Dos prazos. 5. Da Correção Monetária. 6. Dos Juros Moratórios. 7. Do 
Processo Administrativo Tributário: 7.1 Das Disposições Preliminares. 7.2 Dos Direitos e dos Deveres do 
Sujeito Passivo. 7.3 Da Capacidade e do Exercício Funcional. 7.4 Dos Atos e Termos do Processo. 7.5 
Das Nulidades. 7.6 Do Programa de Assistência Tributária. 7.7 Das Impugnações ao Lançamento. 7.8 Da 
Instrução. 7.9 Da Primeira Instância Administrativa. 7.10 Da Segunda Instância Administrativa: 7.10.1 Do 
Recurso “ex officio”. 7.10.2 Do Recurso Voluntário. 7.11 Do Conselho Municipal de Contribuintes: 7.11.1 
Das Disposições Preliminares. 7.11.2 Da Organização. 7.11.3 Dos Recursos e seu Processamento. 7.11.4 
Da Eficácia e da Execução das Decisões Fiscais. 8. Do Parcelamento. 9. Da Dação em Pagamento de Bens 
Imóveis. 10. Do Reconhecimento Administrativo de Isenções, Imunidades e Outros Benefícios Fiscais. 
11. Da Súmula Administrativa Vinculante. 12. Do Cadastro Fiscal: 12.1 Das Disposições Gerais: 12.2 
Da Inscrição no Cadastro Imobiliário. 12.3 Da Inscrição no Cadastro de Industriais e Comerciantes, Do 
Cadastro de Prestadores de Serviços de Qualquer Natureza. 13. Do Sistema Tributário: 13.1 Da Estrutura. 
13.2 Do Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana: 13.2.1 Da Incidência. 13.2.2 Do Cálculo do Imposto 
Predial Urbano. 13.3 Do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana: 13.3.1 Da incidência, 13.3.2 
Do cálculo do imposto territorial urbano. 13.4 Das Disposições Comuns Relativas aos Impostos Predial 
e Territorial Urbano: 13.4.1 Do Valor Venal. 13.4.2 Do Sujeito Passivo. 13.4.3 Do Lançamento e da 
Arrecadação. 13.5 Do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza: 13.5.1 Da Incidência e dos Sujeitos 
da Obrigação. 13.5.2 Dos Elementos Quantitativos. 13.5.2.1 Da Estimativa. 13.5.3 Do Lançamento e do 
Recolhimento. 13.5.4 Das Notas Fiscais de Serviços. 13.5.5 Da Escrituração Eletrônica das Notas Fiscais 
de Serviços. 13.6 Do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis “Inter-vivos”: 13.6.1 Da Incidência. 
13.6.2 Da Não Incidência e da Isenção. 13.6.3 Dos Contribuintes e Responsáveis. 13.6.4 Do Lançamento. 
13.6.5 Do Cálculo. 13.6.6 Do Pagamento. 13.6.7 Das Obrigações dos Tabeliães e Demais Serventuários de 
Ofício. Bibliografia: Decreto Municipal nº 10.645/2008, de 10 de abril de 2.008 – Consolidação Tributária 
de Bauru (disponível no site: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_financas/legislacao_
arquivos/bauru_consolidacao_2008.pdf)  , Lei Municipal 5.911, de 07 de maio de 2.010 (disponível no 
site http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5911.pdf ),   Lei Municipal nº 
6.622, de 16 de dezembro de 2.014 (disponível no site http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/
documentos/leis/lei6622.pdf ),  Lei Municipal nº 6.778, de 05 de abril de 2.016 (disponível no site http://
www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei6778.pdf), Lei Municipal nº 6.950, de 09 
de agosto de 2.017 (disponível no site http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/
leis/lei6950.pdf ), Lei Municipal nº 6.956, de 16 de agosto de 2.017 (disponível no site http://www.
bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei6956.pdf ), Lei 7.022, de 14 de dezembro de 
2.017 (disponível no site http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei7022.pdf 
), Instrução Normativa nº 74, de 06 de agosto de 2.018 (disponível no site http://www.bauru.sp.gov.br/
arquivos2/arquivos_site/sec_financas/legislacao_arquivos/instrucao_normativa/IN;74_06-08-2018.pdf ), 
Instrução Normativa nº 69, de 12 de setembro de 2.017 (disponível no site http://www.bauru.sp.gov.br/
arquivos2/arquivos_site/sec_financas/legislacao_arquivos/instrucao_normativa/IN;69_12-09-2017.pdf 
) , Instrução Normativa nº 65, de 24 de abril de 2.017 (disponível no site http://www.bauru.sp.gov.br/
arquivos2/arquivos_site/sec_financas/legislacao_arquivos/instrucao_normativa/IN;65_24-04-2017.pdf), 
Lei 6.071, de 17 de maio de 2011 (disponível no site http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/
documentos/leis/lei6071.pdf), Decreto 11.579, de 04 de julho de 2011 (disponível no site http://www.bauru.
sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/decretos/dec11579.pdf) 

LÍNGUA PORTUGUESA
Programa
1. Compreensão/ Interpretação de textos.
1.2. Gêneros Textuais e suas características.
2. Emprego de Vocabulário.

3. Acentuação gráfica - de acordo com o Novo Acordo Ortográfico.
4. Uso dos Porquês.
5. Morfologia (classes de palavras): substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, 
conjunção, interjeição e numeral.
5.1. Uso do verbo – flexão verbal – compreensão das pessoas e tempos verbais.
6.  Sintaxe - (estudo do sujeito, predicado, verbos transitivos, verbos intransitivos, objeto direto, objeto 
indireto).
6.1. Período Simples e Período Composto.
6.2. Uso da Crase.
7. Concordância nominal e Verbal.
8. Emprego dos sinais de pontuação.
9. Denotação e conotação – Figuras de linguagem
10. Pontuação.

MATEMÁTICA
1. Conjuntos Numéricos: Naturais, Inteiros, Racionais, Irracionais, Reais - propriedades, operações, cálculo 
algébrico, representação geométrica, divisibilidade, números primos, expressões algébricas (operações 
e fatoração). Operações com números inteiros e fracionários. Raiz Quadrada. Máximo Divisor Comum 
(MDC) e Mínimo Múltiplo Comum (MMC).
2. Funções: definição, tipos de funções, propriedades, representações, aplicações. Equações do 1º e do 2º 
graus.
3. Sistema de medidas para cálculo de comprimento, área, volume, capacidade, massa e tempo.
4. Razão, proporção, números e grandezas proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem e 
juros simples. Problemas de Matemática Financeira.
5. Sequência e Progressões – progressões aritméticas e geométricas. Aplicações.
6. Trigonometria da 1ª volta: seno, cosseno, tangente, relações fundamentais. Trigonometria no triângulo 
retângulo.
7. Matrizes: conceitos, aplicações e operações. Determinantes e sistemas lineares.
8. Noções de Probabilidade. Análise Combinatória.
9. Estatística: média aritmética simples e ponderada, moda, mediana, tabelas de frequência, medidas de 
dispersão. Análise e interpretação de dados, tabelas e gráficos.
10. Geometria: Cálculos de áreas e perímetros de figuras planas. Volume e área de sólidos geométricos. 
Teorema de Tales. Teorema de Pitágoras.
11. Resolução de situações-problema.
12. Problemas de raciocínio lógico e dedutivo.

LEGISLAÇÃO 
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Título III - da Organização do Estado, Capítulo 
IV - Dos Municípios [artigos 29 a 31] e Capítulo VII - Da Administração Pública, Seções I e II [artigos 37 
a 41]).
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
2. Lei Orgânica Municipal. 
Disponível em: https://www.bauru.sp.leg.br/legislacao/lei-organica-municipal/leiorganicaemenda.pdf
3. Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1993 – Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de 
Bauru.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei3601.pdf
4. Lei Municipal nº 5.804, de 10 de novembro de 2009 – Regula Atos e Processos Administrativos no 
Âmbito da Administração Pública Municipal.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5804.pdf
5. Lei Municipal nº 1.574, de 1º de janeiro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Bauru.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_administracao/lei_1574-71_
estatuto.pdf
6. Lei Municipal nº 3.781, de 21 de outubro de 1994 – Dispõe sobre o Direito de Petição e sobre o Regime 
Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei3781.pdf
7. Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2002 – Dispõe sobe a Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais de Bauru - FUNPREV.
Disponível em: http://www.funprevbauru.sp.gov.br/funprev_v2/pdf/Lei%20n_%204830-02.pdf
8. Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2010 – Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salário 
– PCCS; sobre o reenquadramento, sobre a reconfiguração das carreiras, sobre a instituição de jornadas 
especiais, sobre a criação de nova grade salarial para os cargos efetivos e em comissão, sobre a extinção de 
adicionais, produtividades e gratificações dos servidores públicos municipais, exceto os cargos específicos 
da área de saúde e de educação. 
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5975.pdf 
9. Lei Municipal nº 6.423, de 17 de outubro de 2.013 - Transforma cargos efetivos e alteram vários 
dispositivos da Lei nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei6423.pdf
 

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________. 
Descrição da Deficiência: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________. 
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- Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de: 
1.     paraplegia 
2.     paraparesia 
3.     monoplegia 
40. monoparesia 
41. tetraplegia  
42. tetraparesia 
43. triplegia 
44. triparesia 
45. hemiplegia 
46. hemiparesia 
47. ostomia 
48. amputação ou ausência de membro 
49. paralisia cerebral 
50. nanismo 
51. membros com deformidade congênita ou adquirida
- Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; 
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
16. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
17. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
18. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60° .
19. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
20. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
25. comunicação 
26. cuidado pessoal 
27. habilidades sociais 
28. utilização dos recursos da comunidade 
29. saúde e segurança 
30. habilidades acadêmicas 
31. lazer 
32. trabalho 
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 

Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS
Eu, ___(nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___ 
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, inscrito no CPF sob 
nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____,  promovido 
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo__________________, venho por intermédio deste 
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para 
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente. 

Bauru/SP, _____ de __________ de 2018.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

À COMISSÃO EXAMINADORA 
Concurso Público: ___(cargo)___ 
  Eu, ___ (nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente 
e domiciliado na ___ (endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, 
inscrito no CPF sob nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital 
nº_____,  promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_______________, venho 
respeitosamente perante Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: (citar 
pedidos e fundamentos do recurso).
Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,
  Pede e Espera Deferimento.

Bauru/SP, _____ de __________ de 2018.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
08/11/2018 1ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
22/11/2018 2ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
01/12/2018 3ª Publicação – Edital de Abertura de Inscrições
04/12/2018 Abertura das Inscrições
18/12/2018 Encerramento das Inscrições

04, 05 e 06/12/2018 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

13/12/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de 
Inscrição

04 a 18/12/2018 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

04/12/2018 a 
22/03/2019 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

05/01/2019 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

21/02/2019 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
12/03/2019 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
23/03/2019 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
24/03/2019 Previsão da Realização Prova Objetiva
26/03/2019 Previsão de Divulgação do Gabarito
30/04/2019 Previsão de Classificação Final
14/05/2019 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 08 de novembro de 2018.
 DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 32/2018
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na 
modalidade “Provas e Títulos”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste 
Edital,  para o provimento do Cargo Público Efetivo de ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO – 
GINECOLOGISTA/OBSTETRA, descrito no Capítulo II deste Instrumento. O referido Cargo Público 
reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e 
alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei 
Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal 
de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários 
dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 e alterações posteriores) e 
demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
William Davila Delgallo, Heloisa Ferrari Lombardi e sob a coordenação de Beatriz Rabello Gobbo 
e Mônica Cristina Pereira Santana, sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 2486/2018, 
obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso Público regulado pelo presente Edital será devidamente acompanhado por um representante 
da Comissão de Desenvolvimento Funcional, nos termos do artigo 26, parágrafo 1º, inciso V da Lei 
Municipal nº 5.950/10, membro da Comissão Examinadora.
3. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
4. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
5. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10 
e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
6. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
7. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
8. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva e Entrega de Títulos serão divulgados no 
Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 21 (vinte e um) de fevereiro de 2019.
9. Os Títulos deverão ser entregues na data, horário e local designados para realização da Prova Objetiva, 
antes do início da mesma.   
10. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
11. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
12. A contratação será pelo Regime Estatutário.

CAPÍTULO II – DO CARGO, DA(S) VAGA(S), DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITO, DOS 
VENCIMENTOS, DOS BENEFÍCIOS, DA JORNADA DE TRABALHO E DO VALOR DAS 
INSCRIÇÕES:
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Cargo Vaga
(s)

Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho³

Valor 
Inscrição

Especialista em 
Saúde – MÉDICO – 
GINECOLOGISTA/

OBSTETRA

01

Conclusão do 
Ensino Superior 

em Medicina 
e Registro 

no Conselho 
Regional de 

Medicina 
(CRM/SP) e 
Residência 
Médica ou 
Titulo de 

Especialista em 
Ginecologia/
Obstetrícia 

R$ 4.450,72 R$ 451,00 15 horas / 
semanais³ R$ 80,00

Notas: 
*Comprovação de conclusão do Ensino Superior em Medicina e Registro no Conselho Regional de 
Medicina do Estado de São Paulo. Além destes, apresentar comprovação de residência médica na referida 
especialidade médica de atuação do Concurso Público afim, concedida pela Comissão Nacional de 
Residência Médica/Ministério da Educação ou Título de Especialista na referida especialidade médica de 
atuação do Concurso Público afim, concedido pela respectiva Sociedade de Especialidade.
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Saúde – Médico, da Lei n° 5.950/10 e 
alterações posteriores.
Benefícios²: Vale Compra (R$ 451,00) – Lei Municipal nº 5.323/05 e alterações posteriores e Lei Municipal 
nº 7.056/18.
Jornada Especial de Trabalho³: Os profissionais poderão ingressar nas Jornadas Especiais de Trabalho 
(20, 24, 30, 36 e 40 horas/semanais) mediante solicitação do interessado ou por necessidade e interesse 
público, ficando condicionado à disponibilidade de carga horária, conforme previsto na Lei Municipal nº 
5.950/10, Lei Municipal nº 6.564/14 e alterações posteriores. 
Jornada de 20 horas/ semanais: R$ 4.450,72+ R$ 1.483,42 de jornada suplementar.(33,33%) 
Jornada de 24 horas/ semanais: R$ 4.450,72+ R$ 2.670,43 de jornada suplementar.(60%) 
Jornada de 30 horas/ semanais: R$ 4.450,72+ R$ 4.450,72 de jornada suplementar.(100%) 
Jornada de 36 horas/ semanais: R$ 4.450,72+ R$ 6.231,00 de jornada suplementar. (140%)
Jornada de 40 horas/ semanais: R$ 4.450,72+ R$ 7.418,01 de jornada suplementar.(166,67%) 
Além da jornada de trabalho, os profissionais poderão realizar atividades sob a forma de “plantão extra” 
junto aos serviços de atendimentos ininterruptos percebendo o valor de R$ 1.589,80 por 12 horas de plantão 
ininterrupto; poderão realizar 06 horas de plantão ininterrupto percebendo por este, 50% do valor citado. O 
cumprimento de plantões extras está condicionado à convocação do Secretário da Saúde ou do Diretor, com 
anuência e termo de compromisso do servidor. 

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da Lei 
Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração).
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão 
do Ensino Superior em Medicina, devidamente registrado pelo órgão competente – MEC e Residência 
Médica em Ginecologia/Obstetrícia concedido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Título 
de Especialista em Ginecologia/Obstetrícia reconhecido pelo órgão competente, bem como Registro no 
Conselho Regional de Medicina – CRM/SP, estando em dia com sua anuidade comprovando estar regular 
para o exercício da profissão) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo 
XIV, Item 5 deste Edital; 
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial.
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública; 
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios. 
4. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:
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.
 1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher 
o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições 
exigidos para o concurso. 
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 04 
(quatro) de dezembro de 2018 às 19h59min do dia 18 (dezoito) de dezembro de 2018, (horário de 
Brasília/DF), devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
 2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar 
“Fazer Inscrição”.
 2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e 
senha cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Especialista em Saúde – MÉDICO 
– GINECOLOGISTA/OBSTETRA, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.   
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada. 
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo até 
as 19h59min do dia 18 (dezoito) de dezembro de 2018, quando este recurso será retirado do site, para 
pagamento neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua 
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar 
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação e, 
para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h. 
Observações: a) Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
                       b) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado 
pela internet, não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem 
a transferência de dados.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas na 
área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br  até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer. 
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 
a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO V – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município. 
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
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apresentar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça 
das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, nos dias 04 (quatro), 05 (cinco) e 06 
(seis) de dezembro de 2018, das 08h30min às 17h, documento hábil a comprovar no mínimo 02 (duas) 
doações de sangue, realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da 
inscrição, expedido por órgão oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo 
Estado ou pelo Município, obrigatoriamente com a cópia do Pré-comprovante de inscrição, devidamente 
impresso nos termos indicados no Capítulo IV. O PRÉ-COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO encontra-
se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original).
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos 
indicados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 13 (treze) de dezembro de 2018.
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
IV.
11.1) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento 
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os 
horários bancários de sua região.

CAPÍTULO VI – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S): 
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias 
ou permanentes, poderão  requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido 
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para 
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato. 
1.1.1) A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda 
do direito de atendimento da condição especial.
1.2) O laudo médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado a 
Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, 
no período de 04 (quatro) a 18 (dezoito) de dezembro de 2018.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4) As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova, serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 05 (cinco) de janeiro de 2019.
1.5) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova caberá 
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como 
termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível 
no site: www.bauru.sp.gov.br  

CAPÍTULO VII – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por e-mail, os seguintes documentos:
1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – Departamento 
de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, CEP: 17014-900 – Bauru/
SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da Carteira de Identidade (RG), o 
número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, bem como seu número de inscrição, 
acompanhado de cópia da Certidão de Nascimento da criança e do documento de identificação oficial com 
foto do acompanhante adulto,  das 08h às 12h e das 13h às 18h, no período de 04 (quatro) de dezembro 
de 2018 a 21 (vinte e um) de março de 2019 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 22 (vinte e dois) 
de março de 2019.
1.2) Por e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão de nascimento da 
criança e o documento de identificação oficial com foto do acompanhante adulto, para o e-mail rh@bauru.
sp.gov.br até às 16h do dia 22 (vinte e dois) de março de 2019. A candidata deverá informar seu nome 
completo, o número de sua Carteira de Identidade (RG), o número do CPF, a nomenclatura do cargo que 
pretende concorrer, bem como seu número de inscrição. 
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido nos itens 1.1 e 1.2.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança.  Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 

responsável pela criança e sem o material da prova.
6. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem como o 
documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa. 
7. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
8. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VIII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas. 
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).  
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência. 
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, e na 
Lei Brasileira de Inclusão (LBI)  nº 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova. 
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
VI deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, 
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de 
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV.
8.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com deficiência deverá 
apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses 
antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
– CID, a provável causa da deficiência que lhe acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua 
prova, informando ainda, o nome do candidato, carteira de identidade (RG), número do CPF, conforme 
modelo do Anexo III. 
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações posteriores. 
9. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos conforme modelo do Anexo IV e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 04 (quatro) a 18 (dezoito) de dezembro de 2018.
10. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
11. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
12. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes. 
13. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.3) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral. 
14. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
15. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
17. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 05 (cinco) de janeiro de 2019.
19. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br 

CAPÍTULO IX – DA PROVA, DA ENTREGA DE TÍTULOS E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES: 
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas e Títulos”, com caráter 
eliminatório e classificatório, com valores atribuídos, a seguir:
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Cargo Prova Nº 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Especialista em Saúde – 
MÉDICO – GINECOLOGISTA/

OBSTETRA

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos

30

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horasLegislação 

SUS 
10

Análise 
de 

Títulos
Apresentação 

de Títulos
- 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO – 
GINECOLOGISTA/OBSTETRA será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos 
abaixo descritos:
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 24 (vinte e quatro) de março de 2019, será composta por 40 (quarenta) 
questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os 
assuntos constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) 
alternativa correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que 
obtiverem no mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2) 2ª Fase - Análise de Títulos: de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos, reger-se-á pelas 
regras a seguir expostas:
a) a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que 
não apresentarem Títulos;
b) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues na data, 
local e horário designados para realização da Prova Objetiva, antes do início ou após a entrega da mesma, 
em sala indicada pela Coordenação do Concurso; 
c) no ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio fornecido pelo Departamento 
de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, no qual identificará a quantidade de 
Títulos apresentados;
d) o Formulário deverá ser assinado pelo candidato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
e) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser Cópias Reprográficas simples, acompanhadas dos 
originais ou cópias autenticadas em Cartório;
f) todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias ao 
perfeito enquadramento e consequente valoração;
g) quando o documento não comprovar explicitamente que o Título se enquadra na área exigida no quadro 
abaixo, o candidato poderá entregar, também o histórico escolar (quando a entrega deste não for obrigatória) 
ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) de concentração e/
ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações complementares que permitam o perfeito 
enquadramento do título.
h) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
i) os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, estabelecidos no Capítulo I, item 8 deste 
edital;
j) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria 
Municipal da Administração e da Comissão de Desenvolvimento Funcional da Secretaria Municipal 
da Saúde e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão Examinadora nomeada pela 
Portaria nº 2486/2018;
k) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor Unitário Valor Máximo

Doutorado

Diploma, Certificado ou Declaração de 
conclusão de curso de pós-graduação em 
nível de Doutorado, em qualquer área 
médica, devidamente reconhecido pelo 
órgão competente.

4,0 pontos 4,0 pontos

Mestrado

Diploma, Certificado ou Declaração de 
conclusão de curso de pós-graduação em 
nível de Mestrado, em qualquer área 
médica, devidamente reconhecido pelo 
órgão competente.

3,0 pontos 3,0 pontos

Especialização/
Título de Especialista/

Residência/
Aprimoramento

Diploma, Certificado ou Declaração de 
conclusão de curso de pós-graduação 
em nível de especialização - lato sensu/
Residência/Aprimoramento, com carga 
horária mínima de 360 horas/aula ou Título 
de Especialista em qualquer área médica 
(exceto o exigido no pré-requisito), 
devidamente reconhecido pelo órgão 
competente.

1,0 ponto
3,0 pontos

l) os Diplomas, Certificados ou Declarações obtidos no exterior deverão ser convalidados por universidades 
oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes;
m) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro do Item 2.2;
n) A Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos títulos e ou 
documentos apresentados;
o) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos; 
p) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva;
q) sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público, 
se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos apresentados. 

CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DA PROVA E ENTREGA DE TÍTULOS:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de Títulos serão 
publicados no Edital de Convocação no Diário Oficial de Bauru em 21 (vinte e um) de fevereiro de 2019.

2. Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de 
Títulos, na respectiva data, local e horário constantes do Edital de Convocação publicado no Diário 
Oficial de Bauru.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª Fase - Prova 
Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1) Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição. 
5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
6. O não comparecimento na 1ª Fase - Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a 
desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma 
hipótese, uma segunda chamada de prova. 
6.1) Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova. 
7. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova. 
8. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
9. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
10. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) testemunhas e mediante  assinatura 
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
11. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
12. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
13. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros. 
13.1. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
13.2. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, 
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção 
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura 
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
14. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
15. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será excluído do certame. 
16. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
17. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
17.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.   
17.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando todos 
os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica de 
material transparente, documento de identificação). 
17.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
17.4) A embalagem plástica tratada no Item 15 só poderá ser violada após a saída do candidato do local 
estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS E DA SUA 
CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO 
– GINECOLOGISTA/OBSTETRA, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 2,25 (dois 
pontos e vinte e cinco centésimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, 
no mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato. 
3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala, terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado 
às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o 
desempenho do candidato.
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6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: 
9.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
9.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
9.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado;
9.4) descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – MÉDICO 
– GINECOLOGISTA/OBSTETRA, terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá à soma do 
número de acertos do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase - Análise 
de Títulos.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
12. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
13. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme 
prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços voluntários nos doze meses imediatamente 
antecedentes a data do último dia de inscrição (Art. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.083/2018)
 b1) O candidato deverá informar a realização do serviço voluntário no ato de sua inscrição e, para fins 
de validação, enviar o comprovante do curso de capacitação e a declaração do trabalho voluntário em até 
30 dias corridos a contar do último dia de inscrição. Tais documentos deverão ser enviados pelo correio 
com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçados a Comissão Examinadora do referido concurso, para o 
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, 
n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900 (Art. 3º da Lei Municipal nº 7.083/2018).
b2) Caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no 
Item b1 deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a este 
critério de desempate neste Concurso Público;
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva; 
d) obtiver maior número de acertos nas questões de Legislação do SUS da Prova Objetiva; 
e) obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
f) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a qualquer ato público do concurso regulado por 
este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia 
útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br de acordo com 
o modelo do Anexo V.
1.1) O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Expediente da Secretaria Municipal da Administração localizado na Praça das Cerejeiras, n° 
1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, no horário das 8h às 12h e das 13h30min. às 18h. Não serão aceitos recursos 
interpostos por fax-símile, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste 
Edital.
4. Somente serão apreciados recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual concorreu o Candidato Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e 
telefone (s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição;
f) estar devidamente assinado pelo Candidato Recorrente.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos. 
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente. 
11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988.

13. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os 
recursos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br. 
15. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta do candidato será disponibilizado no site da Prefeitura 
Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de  CONCURSO/PORTAL DO CANDIDATO, 
podendo este ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, 
nos termos prescritos no Capítulo XIII. 

CAPÍTULO XIII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando 
as determinações constantes no Capítulo XII, será homologado pelo Prefeito Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71 e 
alterações posteriores);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu. 
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial de Bauru, terá para posse prazo de 30 (trinta) dias 
corridos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias corridos, desde que requerido pelo interessado durante seu 
prazo de vigência e que haja conveniência da Administração, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 
1.574/71, alterada pela Lei Municipal nº 7.109/18. 
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento 
ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável atualizada;
b) a apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da nomeação;
c) se estrangeiro, a comprovação de sua regularidade no país, mediante apresentação do Visto Permanente 
e a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo;
d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside, com firma reconhecida; 
f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida;
g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
j) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
k) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo III, Item 
f deste edital);
l) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente; 
m) a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:
m.1) certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos 05 
(cinco) anos, da Justiça Federal e Estadual, devendo esta(s) ter(em) sido expedida(s) nos últimos 180 (cento 
e oitenta) dias.
m.2) certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha 
residido nos últimos 05 (cinco) anos, devendo estas terem sido expedidas no máximo há 90 (noventa) dias. 
n) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
o) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/2014, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas. 

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
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3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às Instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na internet no endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço 
indicado no Item 1.2 do Capítulo VI, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos 
neles assinalados. 
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 2486/2018.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO – GINECOLOGISTA/OBSTETRA
Prestar atendimentos de urgência e emergência a todos os pacientes, sem restrição de idade, em todos os 
serviços de saúde. Prestar atendimento médico em Unidades Ambulatoriais Básicas ou Especializadas, 
mediante agendamento ou por demanda espontânea, em caso de Pronto Atendimento. Zelar pelo uso 
correto dos materiais utilizados. Orientar pacientes, familiares, profissionais e eventuais Órgãos. Realizar 
perícias e procedimentos administrativos relativos à área Médica. Implementar ações para promoção da 
saúde. Realizar ou supervisionar, analisar e interpretar exames de imagem. Desenvolver ações na área 
de Saúde Coletiva (Vigilância Epidemiológica, Sanitária e Ambiental). Executar atividades especializadas 
relacionadas à morte natural e à perícia para fins Jurídico-Legais (mortes não-naturais, crimes, acidentes 
e lesões corporais). Orientar por telefone o acompanhante e/ou o próprio paciente dos procedimentos 
emergenciais que podem ser realizados até receber o socorro. Designar e solicitar o mais rápido possível 
o veículo móvel e equipe de saúde necessária para se realizar o atendimento ou transporte adequado do 
paciente. Atender e manter a comunicação com a equipe enviada para locais de acidente diante de eventuais 
necessidades. Ir junto à ambulância para o local designado e prestar atendimento médico emergencial no 
local (primário). Zelar pelo transporte correto do paciente até o local de atendimento. Realizar exames 
clínicos e solicitar exames especializados. Interpretar dados dos exames. Estabelecer a hipótese diagnóstica 
e conduta nos atendimentos realizados. Realizar procedimentos médicos (clínicos e/ou cirúrgicos) de 
urgência, compatíveis com as necessidades do paciente. Prescrever e aplicar medicamentos. Fazer 
acompanhamento do quadro do paciente. Solicitar transferências, internações e cirurgias. Indicar médico 
especialista para acompanhar o caso, etc. Realizar anamnese (levantar queixa, histórico médico e familiar, 
etc). Realizar exame clínico. Coletar materiais e secreções. Solicitar exames, quando julgar necessário. 
Interpretar exames. Estabelecer a hipótese diagnóstica e conduta nos atendimentos realizados. Orientar e 
prescrever o uso de medicação. Realizar procedimentos clínicos e/ou cirúrgicos. Fazer o acompanhamento 
do quadro do paciente. Acompanhar o processo de tratamento, realizando alterações nos procedimentos 
ou medicações. Marcar retorno, encaminhar para exames, especialistas, internações ou dar alta. Evitar 
contaminação com materiais perfurocortantes. Zelar pelo uso adequado dos equipamentos médicos 
utilizados. Solicitar materiais, quando necessário. Atentar-se para o processo de higienização dos materiais 
utilizados. Orientar pacientes e familiares sobre as condições de saúde e informar sobre os procedimentos 
realizados. Orientar os familiares, profissionais e pacientes sobre os medicamentos prescritos, seus efeitos, 
posologia, reações adversas, etc. Indicar possibilidades de tratamento, aconselhando o mais adequado para 
o caso. Realizar encaminhamentos para exames, para outros profissionais de outras áreas e da área médica. 
Notificar a vigilância sanitária diante de casos de doenças infectocontagiosas, contaminação por alimentos 
ou demais produtos que possam se alastrar para população local ou municipal. Elaborar prontuários e 
laudos médicos. Emitir receitas. Elaborar protocolos de condutas médicas. Elaborar relatórios. Emitir 
pareceres e declarações. Fornecer atestados quando o paciente estiver impossibilitado de trabalhar. Realizar 
perícias. Prescrever medidas higiênicas. Avaliar e adequar o calendário vacinal dos pacientes. Promover 
campanhas de saúde. Realizar atividades de educação em saúde para a população em geral e comunidades 
fechadas. Realizar visitas de apoio técnico às unidades de saúde. Estudar novos procedimentos médicos. 
Realizar pesquisas. Participar de comitês ou comissões que se relacionam com a área médica. Supervisionar 
a realização de exames de imagens, observando a técnica de execução para assegurar sua nitidez e 
durabilidade. Analisar imagens, utilizando tecnologia adequada para elaborar o relatório elucidativo, 
fornecendo o laudo das imagens analisadas.
Elaborar rotinas para preparo de pacientes, observando a natureza do exame a ser realizado a fim de 
prevenir complicações e intercorrências. Colaborar tecnicamente, conforme legislação vigente, nas ações 
de vigilância epidemiológica e de imunização desenvolvidas pelo município, definido normas internas, 
sempre com embasamento em Normas Legais e Técnicas emanadas do Ministério da Saúde, da Secretaria 
Estadual de Saúde e de outros órgãos afins. Orientar os serviços de saúde públicos e privados de Bauru, 
incluindo-se as Unidades municipais de saúde, quanto ao desenvolvimento adequado das ações de vigilância 
epidemiológica e de imunização. Colaborar tecnicamente com a equipe de vigilância epidemiológica 
na tomada imediata de medidas para contenção de epidemias e/ou de investigação epidemiológica, em 
todos os casos que se fizer necessário, envolvendo doenças e/ou agravos inusitados à saúde, que possam 
potencialmente representar riscos à saúde da coletividade. Avaliar dados epidemiológicos e elaborar 
boletins periódicos. Analisar e investigar todos os óbitos ocorridos e/ou registrados no Município de Bauru, 
a partir das Declarações de Óbitos e outros documentos pertinentes, obtidos junto aos Cartórios, Instituto 
Médico Legal, Delegacias de Polícia, Hospitais e demais serviços de saúde, etc. Executar, investigar, 
conferir e analisar dados referentes aos Sistemas de Informação: SIM (Sistema de Mortalidade), SINAN 
(Sistema de Notificação de Doenças e Agravos), SINASC (Sistema de Nascidos Vivos). Realizar visitas 
hospitalares, em serviços de saúde, em presídios, em domicílio e em outras instituições, sempre que se fizer 
necessário, para o pleno desenvolvimento das ações citadas; Compor a equipe de vigilância epidemiológica 
para inspeção em serviços de saúde, sempre que se fizer necessário, em especial aqueles que desenvolvem 
atividades de imunização, exercendo atividade como Autoridade Sanitária. Compor equipe técnica e de 
fiscalização na área de vigilância sanitária e ambiental, atuando conforme legislação vigente. Compor 

equipes de fiscalização em serviços de saúde de quaisquer complexidades, conforme o nível de delegação 
de competência ao município e leis do Sistema Único de Saúde - SUS; Buscar assessoria técnica junto à 
Secretaria Estadual de Saúde, Ministério da Saúde e outros órgãos afins, sempre que se fizer necessário. 
Assessorar tecnicamente todos os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e dos serviços de saúde, 
públicos e privados de Bauru, no desenvolvimento das ações de vigilância epidemiológica e de imunização, 
bem como para tomada de medidas pertinentes. Executar necropsias. Executar exames clínicos, de 
laboratório, radiológico e outros. Estabelecer diagnóstico visando à elucidação da causa morte e a doença 
básica. Orientar familiares, no caso de morte por doença infectocontagiosa, para que tomem as medidas 
preventivas cabíveis. Orientar os pais de recém-nascidos acometidos por transtornos genéticos a procurarem 
um aconselhamento genético eficiente. Fornecer informações para possibilitar o estabelecimento de dados 
epidemiológicos essenciais a fim de se adotar políticas de saúde pública concernente à realidade. Identificar 
eventuais casos de morte não natural, considerados inicialmente morte natural e encaminhar para o Instituto 
Médico Legal para exame pericial obrigatório. Implementar atividades de ensino-aprendizagem visando 
o fortalecimento e a integração ensino-serviço-comunidade como cenário de práticas para a formação no 
âmbito do SUS.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
1. Ginecologia Básica
2. Obstetrícia Básica
3. Pré-Natal
4. Endocrinologia da Reprodução
5. Complicações médicas durante a gravidez
6. Ética em Ginecologia e Obstetrícia
7. Humanização da gravidez, parto e puerpério
8. Doenças benignas e malignas das mamas
9. Diagnóstico por imagem
10. Anticoncepção
11. Oncologia ginecológica
12. Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS
13. Gravidez na Adolescência
14. Climatério
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planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm
7. BRASIL. Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013. Institui o Programa Mais Médicos, altera as Leis nº 
8.745, de 9 de dezembro de 1993, e nº 6.932, de 7 de julho de 1981, e dá outras providências. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12871.htm
8. BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Saúde Suplementar – Brasília: CONASS, 2011. 
148 p.- (Coleção Para Entender a Gestão do SUS 2011, 12). Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/
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II - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE. MODELOS DE ATENÇÃO 
E GESTÃO DO CUIDADO EM SAÚDE.
1. MENDES, E. V. As redes de atenção à saúde - Ciência & Saúde Coletiva, 15(5):2297-2305, 2010
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csc/v15n5/v15n5a05.pdf 
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2436/GM de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política 
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, 
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)
Disponível em: http://www.foa.unesp.br/home/pos/ppgops/portaria-n-2436.pdf OU http://pesquisa.in.gov.
br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/09/2017&jornal=1&pagina=68&totalArquivos=120 
3. BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde – 3. ed. – Brasília: Ministério da 
Saúde, 2010. 60 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde) (Série Pactos pela Saúde 2006; v. 7)
Disponível em:  http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_promocao_saude_3ed.pdf 
4. BRASIL. Ministério da Saúde. HumanizaSUS: Política Nacional de Humanização: A humanização como 
eixo norteador das práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do SUS – Brasília: Ministério da 
Saúde, 2004. (Série B. Textos Básicos de Saúde)
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_2004.pdf 
5. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Acolhimento à demanda espontânea. – 1. ed.; 1. reimpr. – Brasília: 
Ministério da Saúde, 2013. 56 p. : il. – (Cadernos de Atenção Básica; n. 28, V. 1) 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/acolhimento_demanda_espontanea_cab28v1.
pdf  
6. BRASIL. Ministério da Saúde. Clínica ampliada e compartilhada – Brasília: 
Ministério da Saúde, 2009. 64 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde). 
Disponível em:  http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/clinica_ampliada_compartilhada.pdf 

 ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________. 
Descrição da Deficiência: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________. 
- Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de: 
1.    paraplegia 
2.    paraparesia 
3.    monoplegia 
52. monoparesia 
53. tetraplegia  
54. tetraparesia 
55. triplegia 
56. triparesia 
57. hemiplegia 
58. hemiparesia 
59. ostomia 
60. amputação ou ausência de membro 
61. paralisia cerebral 
62. nanismo 
63. membros com deformidade congênita ou adquirida
- Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; 
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
21. cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
22. a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
23. os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60° .
24. ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
25. visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
33. comunicação 
34. cuidado pessoal 
35. habilidades sociais 
36. utilização dos recursos da comunidade 
37. saúde e segurança 
38. habilidades acadêmicas 
39. lazer 
40. trabalho 
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 

Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________

Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS
Eu, ___(nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___ 
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, inscrito no CPF sob 
nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____,  promovido 
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo__________________, venho por intermédio deste 
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para 
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente. 

Bauru/SP, _____ de __________ de 2018.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)

ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

À COMISSÃO EXAMINADORA 
Concurso Público: ___(cargo)___ 
  Eu, ___ (nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente 
e domiciliado na ___ (endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, 
inscrito no CPF sob nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital 
nº_____,  promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_______________, venho 
respeitosamente perante Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: (citar 
pedidos e fundamentos do recurso).
Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,
  Pede e Espera Deferimento.

Bauru/SP, _____ de __________ de 2018.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
08/11/2018 1ª Publicação Edital de Abertura de Inscrições 
22/11/2018 2ª Publicação Edital de Abertura de Inscrições
01/12/2018 3ª Publicação Edital de Abertura de Inscrições
04/12/2018 Abertura Inscrições
18/12/2018 Encerramento Inscrições

04, 05 e 06/12/2018 Período para Requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

13/12/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa 
de Inscrição

04 a 18/12/2018 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de 
Deficiente

04/12/2018 a 22/03/2019 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

05/01/2019 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição 
Especial e Vaga de Deficiente

21/02/2019 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
12/03/2019 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
23/03/2019 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
24/03/2019 Previsão da Realização da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
26/03/2019 Previsão de Divulgação do Gabarito
30/04/2019 Previsão de Classificação Final
14/05/2019 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 08 de novembro de 2018.
 DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA

PALESTRA: “NOVEMBRO AZUL E SAÚDE DO HOMEM – PRÓSTATA: ESSA 
DESCONHECIDA!” – TURMA 2

Serão abordados os seguintes assuntos: 
- O papel do Urologista
- O porque do Novembro Azul
- Próstata : Definição e funções
- Importância do Assunto a ser discutido
- Apresentação das Doenças Prostáticas de Caráter Benigno
- Quadro Clínico e Tratamento
- O Câncer de Próstata - situação da Doença no Brasil
- Causa e fatores de risco
- Medidas de Detecção e Prevenção
- Diagnóstico e Tratamento
- Novidades à cerca do assunto
- Encerramento e perguntas

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: Agente Social, Assistente Social, Médico do Trabalho e Psicóloga enquadrados na Lei 
5975/10.

Data e horário: 28/11/2018 – 08h
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito. Praça das Cerejeiras, nº 01-59, 3º andar

Palestrante: 
Dr. Roberto Marins de Carvalho
- Formado pela Faculdade de Medicina da USP - RP
- Especializado em Cirurgia Geral e Urologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina - USP 
/ RP
- Titular em Urologia pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões
- Título de Especialista em Medicina de Urgência pela Associação Médica Brasileira e Sociedade 
Brasileira de Clínica Médica
- Doutor em Clínica Cirúrgica pela USP
- Médico responsável pelo UroCentro - Bauru
- Médico Cirurgião do Pronto Socorro Municipal Central de Bauru
- Médico Uro-Oncologista do Serviço de Orientação e Prevenção ao Câncer (SOPC) da Prefeitura 
Municipal de Bauru
- Médico Urologista do Hospital Estadual Bauru e Hospital de Base de Bauru
- Médico Urologista pela Unimed Bauru 

Inscrições: das 09h00 do dia 07/11/2018 às 17h00 do dia 27/11/2018. As inscrições são realizadas 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.

4º FÓRUM DO DEPARTAMENTO DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL – “PROBLEMAS 
EMOCIONAIS RELACIONADOS AO AMBIENTE DE TRABALHO”

Ementa: O presente Fórum tem como objetivo abordar um assunto delicado e polêmico, que se encontra 
camuflado no ambiente de trabalho, ou seja, o adoecimento emocional relacionado ao ambiente de trabalho.
Os atritos com os colegas estão ultrapassando os limites? O relacionamento e diálogo com a chefia estão 
acarretando constante estado de stress? 
Quando essas situações causam desmotivação e resistência a comparecer ao trabalho e passam a 
comprometer a saúde e causar licenças médicas, como proceder? Como identificar se essa situação está 
acontecendo com você? 
Destarte, o presente encontro, tem como meta refletir sobre tais questionamentos, e orientar o servidor 
sobre alternativas de como proceder visando contribuir para a prevenção e com o rompimento desse ciclo 
de adoecimento e desmotivação. 

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: 28/11/2018 –14h às 16h
Carga horária: 02 horas
Vagas: 120
Local: Auditório da Caixa Econômica Federal, Avenida Getúlio Vargas, 20-105 – 3º andar.

Palestrante: 
MARIA MARÍLIA CARRARO
Psicóloga, graduada pela UNESP- Bauru, com Especialização em Psicologia Clínica pela USP e  Mestrado 
em Saúde Coletiva pela Faculdade de Medicina de Botucatu/ UNESP, servidora pública municipal há 
aproximadamente 11 anos, e há 08 anos atuando na Divisão de Apoio ao Servidor atendendo servidores 
municipais.      

Inscrições: das 12h do dia 30/10/2018 às 12h do dia 28/11/2018, 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: “HIV/AIDS: CONHECER PARA PREVENIR!”

Ementa: As IST/Aids e hepatites virais na atualidade. Histórico da evolução da epidemia da AIDS. 
Diagnóstico precoce através de testagem rápida como estratégia de Prevenção Combinada. Gerenciamento 
de riscos. Cuidado ampliado em Saúde. Resultados nos serviços do cuidado humanizado.
Objetivo: 
l Despertar o conhecimento da importância da prevenção em IST – infecções sexualmente 
transmissíveis, Aids e Hepatites virais;
l Identificar dados epidemiológicos na área de IST/Aids.

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: Agente Social, Assistente Social, Médico do Trabalho e Psicólogo enquadrados na Lei 
5975/10.

Data e horário: 29/11/2018 – 14h
Carga horária: 02 horas 

Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito. Praça das Cerejeiras, nº 01-59, 3º andar
Palestrante: 
Josiane Fernandes Lozigia Carrapato
Assistente Social
Terapeuta de Casal e Família
Especialista em Administração de serviços de Saúde e Hospitalar
Especialista em Avaliação de Serviços de Saúde
Mestre em Saúde Coletiva pela Faculdade de Medicina de Botucatu
Doutora em Saúde Coletiva pela Faculdade de Medicina de Botucatu
Coordenadora do Programa IST/Aids e Hepatites Virais de Bauru

Ana Paula Balderrama Carvalho de Oliveira
Psicóloga
Especialista em Psicologia Clínica
Especialista em Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana
Gerente do CTA – Centro de Testagem e Aconselhamento

Inscrições: das 08h30 do dia 12/11/2018 às 12h00 do dia 29/11/2018. As inscrições são realizadas 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.

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.
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.
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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 S e c r e t á r i o 
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 imóveis 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 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.
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 da 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)

A Comissão de Eleição da CIPA estabelecida pela Portaria nº 05/2018, em conformidade com a Lei 
Municipal 7.087/2018, torna pública a lista de candidatos inscritos e deferidos para concorrer à eleição 
da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, Gestão 2019/2020.

Número do 
Candidato

Nome Matrícula Secretaria Apelido

01 Alexandre Paiva Ferreira 15493 Educação Gato
02 Ana Cristina Lopes 25556 Saúde
03 Ari José Silveira 16767 SEMEL Ari Guerreiro
04 Carlos Alberto Silva 23840 Obras Lavanca
05 Cristiane Aparecida Barbado 30109 Saúde Cris Simplesmente
06 Ed Carlos dos Santos 29671 Educação Edinho
07 Fabiano Caetano Perota 23872 SEAR

08
Francisco Lucivaldo Ferreira 

de Sousa
32632 Obras Chico Torneiro

09 Louri Rodrigues 30196 Obras
10 Lúcia Helena Martins 34164 Educação Lúcia
11 Paulo Roberto Ap. Valentim 16902 SEMEL

12
Paulo Sérgio Mariano de 

Souza
29952 Obras Paulo Borracheiro

13 Roberto Milanda Chinalha 24561 Cultura Roberto
14 Sebastião Antônio  Amaral 16956 Gabinete Tião Favela
15 Simone Martins Salvador 30438 Educação

Zenir Alvarenga Alves
Presidente da Comissão de Eleição da CIPA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Comissão da Eleição da CIPA

A Comissão de Eleição da CIPA será dividida em cinco grupos para realizar a coleta de votos nos dias e locais, conforme tabela abaixo:

NOME - 44 ENDEREÇO BAIRRO SECRETARIA
PAÇO MUNICIPAL Praça das Cerejeiras, 1-59 VILA NOEMY GABINETE
Departamento de Processamento de Dados Praça da Cerejeira nº 1-59 Altos da Cidade FINANÇAS
Banco de Leite Humano - BLH Praça das Cerejeiras, 1-40 Vila Noemy SAUDE
CAU - CENTRO DE ATEND. AO USUÁRIO Praça das Cerejeiras, 1-28 Vila Noemy SEBES
Finanças Rua Araújo Leite nº  17-47  Centro FINANÇAS
EMEI Pinóquio R. Hermínio Pinto, 6-31  Vl. Higienópolis EDUCAÇÃO
Serviço de Orientação e Prevenção do Câncer - SOPC Rua Manoel Bento Cruz, 11-26 Centro SAUDE
Centro de Especialidades Odontológicas - CEO Rua Antonio Alves 16-86 Centro SAUDE
Ambulatório Municipal de Saúde Mental - AMSM Rua Gustavo Maciel, 14-50 Centro SAUDE
Divisão de Assistência Farmacêutica - UAF CENTRO Rua Sete de Setembro, 12-66 Centro SAUDE
Programa Municipal de Atendimento ao Idoso - PROMAI Praça Rodrigues de Abreu, 3-60 Centro SAUDE
EMEI Stélio Machado Loureiro Praça Rodrigues de Abreu, 3-51 Centro EDUCAÇÃO
Centro de Apoio Psicossocial  I - CAPS 1 Rua Monsenhor Claro, 6-99 Centro SAUDE
Apoio social Rua Cussy Júnior, 2-60 Centro SAUDE
Centro de Testagem e Aconselhamento - CTA Rua XV de Novembro, 3-36 Centro SAUDE
Programa Municipal de DST/AIDS e HV Rua XV de Novembro, 3-36 Centro SAUDE
Vigilância Sanitária - Seção de Controle de Gêneros Alimentícios R. Gerson França, 7-49 Centro SAUDE
Vigilância Epidemiológica - Seção de Imunização R. Gerson França, 7-49 Centro SAUDE
Secretaria Municipal de Saúde R. Gerson França, 7-49 Centro SAUDE
Núcleo de Saúde Centro - Dr. Alpheu de Vasconcelos Sampaio Rua Quintino Bocaiúva, 5-45 Centro SAUDE
Centro de Referência em Moléstias Infecciosas - CRMI Rua Silvério São João, quadra 01 Centro SAUDE
Centro de Apoio Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS AD Rua Dr. Lisboa Júnior, 2-66 Centro SAUDE
Depto Saude Coletiva e Caps Adulto Rua Dr. Lisboa Júnior, 2-66 Centro SAUDE
Centro de Apoio Psicossocial Álcool e Drogas III - CAPS AD III Rua Azarias Leite, 13-28 Centro SAUDE
Serviço de Verificação de Óbito - SVO Rua Rubens Arruda, Quadra 07, S/Nº Centro SAUDE
Pronto Socorro Central Rua Rubens Arruda, Quadra 07, S/Nº Centro SAUDE
Centro de Apoio Psicossocial Infantil - CAPS i Rua Azarias Leite, 13-38 Vila Mesquita SAUDE
CORREGEDORIA Rua: Agenor Meira, nº 15-18 VILA NOEMY GABINETE
CARTÓRIO ELEITORAL 387 ª ZONA RUA AGENOR MEIRA Nº 17-41 VILA NOEMY T.R.E.
CARTÓRIO ELEITORAL 23 ª ZONA RUA ANTONIO ALVES 21-35 VILA NOEMY T.R.E.
EMEII Glória Cristina Melo De Lima /EMEII Marcia  Ernesta ZuickerRua Capitão Gomes Duarte, 12-57 Jd Estoril EDUCAÇÃO
Sedecon Rua Virgílio Malta 17-06 Vila Mesquita SEDECON
Arquivo Geral Rua Raposo Tavares 7-28 Vila Brunhari SNJ
CREAS II / CRM Rua Raposo Tavares, 11-35 Vila Brunhari SEBES
Educação Sede RUA Raposo Tavares, 8-38 Vl Santo Antônio  EDUCAÇÃO
VIGILANCIA Joaquim Fidelis Q1 Vila Altinópolis GABINETE
CASA DOS CONSELHOS Rua Antonio Prudente, 1-148 Jd. América SEBES
JUNTA DO SERVIÇO MILITAR RUA SILVIO MARCHIONI, 2-61 VILA NOVA UNIVERSITARIA GABINETE

GRUPO 1 - Ilaine e Bruna
DATA

10/dez

07/dez

28/nov

29/nov

30/nov

06/dez

03/dez

04/dez

05/dez

11/dez

12/dez

13/dez
TIRO DE GUERRA 02-054 - BAURU R. Silvio Marchione, 2-5 VILA NOVA UNIVERSITARIA GABINETE
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST Avenida Nações Unidas, 26-80  Vila Nova Cidade Universitária SAUDE
Saúde da Mulher /AGAR AV. Nações Unidas 27-28  Vila Nova Cidade Universitária SAUDE
Programas: Planejamento Familiar, Pré-Natal, Puerpério. AV.Nações Unidas 27-28  Vila Nova Cidade Universitária SAUDE
EMEF "Santa Maria" Dr. Alípio dos Santos, 5-22/5-41 EDUCAÇÃO
EMEI Abigail Flora Horta R. Ponciano Ferreira de Menezes, q.6  Jd. Panorama EDUCAÇÃO

NOME - 44 ENDEREÇO BAIRRO SECRETARIA
Secretaria do Planejamento Avenida Doutor Nuno de Assis Nº 14-60 Jd. Santana SEPLAN
Sede - Secretaria de Agricultura e Abastecimento Avenida Doutor Nuno de Assis Nº 14-60 Jd. Santana SAGRA
Sede da Secretaria: 1º andar, do Centro Administrativo Avenida Doutor Nuno de Assis Nº 14-60 Jd. Santana OBRAS
EMEII Garibaldo Praça dos Viajantes, 2-35 Jd. Santana EDUCAÇÃO
Departamento de Apoio Operacional R: Aparecida, 09-01 Jd. Santana OBRAS
EMEII Aida Tibiriçá Borro R. Major Fonseca Osório, 4-60 Vl. Antártica EDUCAÇÃO
Poupa Tempo Rua Inconfidência, Quadra 4, 50 Centro POUPA TEMPO
MUSEU FERROVÁRIO E HISTÓRICO RUA PRIMEIRO DE AGOSTO, 1-36 CENTRO CULTURA
CENTRO POP Av. Nuno de Assis, 10-77 Jd. Bela Vista SEBES
Praça de Esportes “Cyrenio Ferraz de Aguiar ) Praça Rua São Paulo, Q. 01 Centro SEMEL
CONSELHO TUTELAR II Rua Silva Jardim, 2-77  Jd. Bela Vista SEBES
CARTÓRIO ELEITORAL 300ª ZONA Rua Silva Jardim, 2-77  Jd. Bela Vista T.R.E.
SEMMA SEDE AVENIDA ALFREDO MAIA  1-10  VILA FALCAO SEMMA
SEBES SEDE / CONSELHO TUTELAR I / CREAS I Av. Alfredo Maia, q. 1, s/n Vila Falcão SEBES
EMEI Leila Berriel Aidar R. Afonso Pena, 15-30 Vl. Seabra EDUCAÇÃO
Serviços de Residência Terapêutica - SRT Rua Alto Juruá 7-49 Vila Camargo SAUDE
EMEI João Maringone R. Padre Nóbrega, 17-42 Jd. Bela Vista  EDUCAÇÃO
Distrital “Horácio Alves Cunha” Av: Jurandir Bueno, qdra 1   Jd. Bela Vista SEMEL
EMEI Lions Club R. Silva Jardim, 11-80 Vl. Quaggio EDUCAÇÃO
CRAS NOVA BAURU Rua Antonio Palhares, q. 03, s/n - - Lar Escola Rafael Maurício  Quinta da Bela Olinda SEBES
UPA - Bela Vista Rua Marçal de Arruda Campos, quadra 4-45  Vila Lemos SAUDE
Pronto Atendimento Infantil Rua Marçal de Arruda Campos, quadra 4-45  Vila Lemos SAUDE
Unidade de Assistência Farmacêutica Bela Vista - UAF Bela Vista Rua Santos Dumont qd 14 Jd. Bela Vista  SAUDE
Núcleo de Saúde Bela Vista - Dr. Odilon Pinto do Amaral Rua Santos Dumont qd 14 Jd. Bela Vista  SAUDE
Adm. Regional Bela Vista � Rua Santos Dumont, 14-43 Jd. Bela Vista  SEAR
PTTR / MASSA CASEIRA Rua Santos Dumont, 14-43 Jd. Bela Vista  SEBES
Ginásio Municipal de Esportes “Izzat M. Sahade”   Rua: Marieta França,  Q.08    Jd. Bela Vista  SEMEL
EMEI Carlos Correa Vianna R. Marieta França, 8-76 Jd. Vânia Maria EDUCAÇÃO
EMEII Dalva Freitas Ferraz Costa R. João Borges, 2-60  Jd. Petrópolis EDUCAÇÃO
EMEF "José Francisco Junior" (Zé do Skinão) Rua João Borges, q.2 Jd. Progresso EDUCAÇÃO
BIBLIOTECA RAMAL JARDIM PROGRESSO RUA JOÃO BORGES, 2-01 Jd. Progresso CULTURA
EMEI Carlos Gomes Peixoto de Mello R. Carmo Bartalotti, 3-30 Jd. Vânia Maria EDUCAÇÃO
EMEII Antonio Daibem R. Carmo Bartalotti, q.6 Jd. Vânia Maria EDUCAÇÃO
EMEII Márcia Andaló Mendes de Carvalho Al. Demóstenes, 10-45 Pq. Roosewelt EDUCAÇÃO
EMEF "Geraldo Arone" Rua João Prudente Sobrinho, 9-5 N. Fortunato Rocha Lima EDUCAÇÃO
EMEI Myrian Apparecida de Oliveira R. Luiz Carlos Machado Ballaminut, 2-27 N. Fortunato Rocha Lima EDUCAÇÃO
CRAS IX DE JULHO Rua Itália Giovanetti Franciscato, q. 1, s/n Nove de Julho SEBES

GRUPO 2 - Andressa Binato e Simone
DATA

10/dez

29/nov

30/nov

03/dez

06/dez

05/dez

11/dez

12/dez

13/dez

14/dez

28/nov

07/dez

04/dez
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Unidade de Saúde da Família Nove de Julho / Fortunato Rocha LimaRua Ernesto Gomes da Silva, 2-136 Parque Jaraguá SAUDE
EMEI José Gori R. Carlos Pereira Bicudo, 4-130 Parque Jaraguá EDUCAÇÃO
Unidade de Saúde da Família Santa Edwiges - Dr. Sebastião Simi Alameda Tróia quadra 11 Parque Santa Edwiges SAUDE
EMEI Arlindo Boemer Guedes de Azevedo Alameda Cártago, Q.06 Parque Santa Edwiges EDUCAÇÃO
EMEF "Maria Chaparro Costa" Al. Urano, 5-38 Parque Santa Edwiges EDUCAÇÃO
EMEII Mônica Cristina Carvalho Al. Urano, 6-35 Parque Santa Edwiges EDUCAÇÃO
EMEI Maria da Conceição Gelonese R. Márcia Andaló Mendes de Carvalho, 1-17 Jd. Rosa Branca EDUCAÇÃO

NOME - 43 ENDEREÇO BAIRRO SECRETARIA
SESMT Rua General Marcondes Salgado, 2-45 Centro ADMINISTRAÇÃO
EMEII GASPARZINHO Rua General Marcondes Salgado, 2-56 Centro EDUCAÇÃO
EMEI Jayme Bichusky R. Joaquim Felipe de Mello, 2-33  Jd. Godoy EDUCAÇÃO
EMEI Edna Kamla Faina Endereço provisório: Alameda dos Miosótis, 5-49 Pq. Vista Alegre EDUCAÇÃO
EMEII Irene Ferreira Chermont Al. Dos Crisântemos, q.5 Pq. Vista Alegre EDUCAÇÃO
Núcleo de Saúde Parque Vista Alegre - Dr. Sebastião G. Cavalli Rua Jacob Corso, quadra 04 Pq. Vista Alegre SAUDE
CRAS GODOY Alameda Flor do Amor, q. 10, s/n Jd. Godoy SEBES
Núcleo de Saúde Godoy - Dr. Osires Domingues Alameda Flor do Amor, Qd 10, s/n Jardim Godoy SAUDE
EMEF "Cônego Aníbal Difrância" Al. Manoel Figueiredo, 1-20 PARQUE SÃO GERALDO EDUCAÇÃO
REGIONAL SÃO GERALDO RUA CARLOS GALINTERS  QD 02  PARQUE SÃO GERALDO SEMMA
SERV. CASA DO GAROTO (POLO GARCIA) Rua Kempe Togashi, q. 1, s/n Vila Garcia SEBES
EMEII Etelvina de Araújo Almeida R. Júlio Simões, 4-45 Vila Garcia EDUCAÇÃO
EMEF "Nacilda de Campos" Rua Joaquim Marciano, 5-39 Vl. Garcia/Jd. TV EDUCAÇÃO
EMEI Dorival Teixeira de Godoy R. Luiz Bonetti, 1-26 Jd. Pagani EDUCAÇÃO
Distrital “Luiz Edmundo Coube” Rua: Manoel Pinto Ribeiro, 1-30  Jd. Araruna SEMEL
EMEF "Etelvino Rodrigues Madureira" Rua Severino Dantas de Souza, 5-15 Jd. Flórida/Araruna EDUCAÇÃO
EMEI Orlando Silveira Martins R. Valdemir Nunes Medeiros, 4-100 Vila Santa Luzia EDUCAÇÃO
Ginásio Municipal de Esportes “Raduan Trabulsi Fº ” Av: Darcy César Improta, Q. 03  Vila Santa Luzia SEMEL
Núcleo de Saúde Beija Flor - Dr. Armando Cardieri Rua Julieta G. de Mendonça, Quadra 01 N.H. Beija Flor SAUDE
EMEI Márcia de Almeida Bighetti R. Dr. Adaucto de Carvalho, 1-180 Núcleo Habitacional Mary Dota EDUCAÇÃO
EMEF "Alzira Cardoso" Rua Orozimbo Florêncio Figueiredo, 4-45 Jd. Chapadão EDUCAÇÃO
EMEII Iara Conceição Vicente Rua Cesar Cruz Ciafrei, S/N Jd. Chapadão EDUCAÇÃO
EMEI Magdalena Pereira da Silva Martha R. Maria Elísia Nogueira de Oliveira, 1-100 Núcleo Habitacional Mary Dota EDUCAÇÃO
BIBLIOTECA RAMAL MARY DOTA RUA ANTONIO ALCAZAR, 5-153 Núcleo Habitacional Mary Dota CULTURA
Núcleo de Saúde Mary Dota - Dr. Angelo Pagoto Rua Pedro Prata de Oliveira ao lado da UPA/ Núcleo Habitacional Mary Dota SAUDE
UPA - Mary Dota Rua Pedro Salvador, quadra 02 s/n Núcleo Habitacional Mary Dota SAUDE
EMEF "Thereza Tarzia - Irmã Rosamaria Tarzia" Rua Antonio Montebugnolli, 6-32 N. Nobuji Nagasawa EDUCAÇÃO
EMEII Luzia Maria Daibem Ferraz de Arruda Rua Luiz Marcílio Bernardo, 3-160 Núcleo Habitacional Mary Dota EDUCAÇÃO
EMEII Jardim Ivone Rodovia Cesário José de Castilho, Km 346 Quinta da Bela olinda EDUCAÇÃO
Almoxarifado Dep. Adm. Rodovia Cesário José de Castilho, Km 346 Quinta da Bela olinda EDUCAÇÃO
Almoxarifado Saude  -  UPT SAUDE Rodovia Marechal Rondon Km 345 Jd Colina Verde SAUDE
Unidade de Saúde da Família Vila São Paulo - Dr. Danilo Campana Rua Gaudêncio Piola, quadra 04  Vila São Paulo SAUDE
EMEI Catharina Paulucci Silva R. Benedito Raymundo de Mattos, 3-65  Vila São Paulo EDUCAÇÃO
EMEII Hubert Rademakers R. dos Enfermeiros, q.1 N. Ed. B. Gasparini EDUCAÇÃO
Núcleo de Saúde Gasparini - Drª Vilma de Araújo Leão Rua: Aparecida Inês Chrispim de Matos, quadra 02 N. Ed. B. Gasparini SAUDE
Distrital “José Carlos Galvão de Moura” Av: dos Açougueiros,  s/nº    N. Ed. B. Gasparini SEMEL
EMEI Maria Elizabet Camilo de Pádua R. Mário Colonhesi, 1-35  N. Índia Vanuire EDUCAÇÃO

GRUPO 3 - Zenir e Andressa Suellen
DATA

10/dez

11/dez

12/dez

13/dez

13/dez

14/dez

28/nov

29/nov

30/nov

03/dez

04/dez

07/dez

05/dez

06/dez

EMEII Maria Fátima Figueiredo R. Santo Garcia, q.5  Pousada da Esperança EDUCAÇÃO
EMEI Valéria de Oliveira Asenjo R. Joaquim Gonçalves Soriano, 6-25  Pousada da Esperança II EDUCAÇÃO
Unidade de Saúde da Família Nova Bauru Rua Lucia Boni São Pedro 2-154 Nova Bauru SAUDE
EMEF Prof. "José Romão" Rua Pedro de Castro Pereira, 8-20 Nova Bauru EDUCAÇÃO
Unidade de Saúde da Família Pousada da Esperança II Rua Antônio Jerônimo da Silva nº. 1-105  Pousada da Esperança II SAUDE
EMEII Rosa Inês Úngaro Verinaud Rua Pedro Barreiro de Figueiredo, quadra 04 Pousada da Esperança EDUCAÇÃO

NOME - 43 ENDEREÇO BAIRRO SECRETARIA
SECRETARIA/CENTRO CULTURAL AV. NAÇÕES UNIDAS, 8-9 CENTRO CULTURA
CASA PONCE PAZ RUA ANTONIO ALVES, 9-10 CENTRO CULTURA
Núcleo de Saúde Cardia - Dr. Antônio Azevedo Rua Ezequiel Ramos nº 11-78  Vila Cardia SAUDE
MUSEU DA IMAGEM E SOM RUA RIO BRANCO, 3-16 CENTRO CULTURA
BIBLIOTECA RAMAL TIBIRIÇA CENTRO RURAL DE TIBIRIÇA QUADRA 3 S/N  RUA  CARMELO ZAMATARO CULTURA
Departamento de Agricultura - Tibiriçá Rua Carmelo Zamataro Tibiriçá SAGRA
Núcleo de Saúde Tibiriçá - Dr. Dolírio Sandin Rua Carmelo Zamataro s/nº Tibiriçá (Zona Rural) SAUDE
Sub-Prefeitura de Tibiriçá Rua João Figueira de Mello, 3-75  Distrito de Tibiriçá SEAR
CRAS TIBIRIÇÁ Praça Nove de Julho, q. 4, s/n Tibiriçá SEBES
Divisão de Pavimentação e Seção de Pré Moldados Av. Naufal José Salmen Distrito Industrial OBRAS
EMEI Isaac Portal Roldan R. Carlos Gomes Camargo, 3-81 Nc. Octávio Rasi EDUCAÇÃO
Núcleo de Saúde Octávio Rasi - Dr. Edison Bastos Gasparini Rua Paulo Leivas Macalão s/nº  N.H. Octávio Rasi SAUDE
EMEII Venãncio Ramalho Guedes de Azevedo Hospital Lauro de Souza Lima  Aimorés EDUCAÇÃO
Almoxarifado Central e Patrimônio Avenida Hélio Police, s/nº  Jardim Redentor ADMINISTRAÇÃO
VIVEIRO MUNICIPAL RUA HENRIQUE HUNZICHERNº 1-60 J Jardim Bom Samaritano SEMMA
Vigilância Ambiental Rua Henrique Hunzicker, quadra 01 s/nº Jardim Bom Samaritano SAUDE
Núcleo de Saúde Redentor - Dr. Fidelis Barriel Rua São Lucas nº 3-30 Jardim Redentor SAUDE
Distrital “Nelson Reginato do Canto” Av: Nossa Sra. Das Graças, q-4-39 Jd. Redentor SEMEL
EMEF "Dirce Boemer Guedes de Azevedo" Rua Antonio Dezembro, 5-15 Tangarás/Ferradura  Mirim EDUCAÇÃO
REGIONAL REDENTOR AVENIDA CRUZEIRO DO SUL  27-50 REDENTOR SEMMA
Unidade de Assistência Farmacêutica Geisel/Redentor - UAF Geisel/RedentorRua Anísio Castilho de Souza 2-43  Jardim Carolina SAUDE
EMEII Madre Tereza De Calcutá R. Maria José Silvério dos Santos, q.2  N. Bauru XXII EDUCAÇÃO
CRAS FERRADURA MIRIM Rua Maria José Silvério dos Santos, q. 2, s/n Núcleo Hab. Pastor Arlindo Lopes Viana SEBES
EMEI Nidoval Reis R. Luiz Bortoliero Neto, 1-49 N. Luiz Edmundo Coube EDUCAÇÃO
EMEII Professor Horácio Gonçalves Paula Rua José Sbeghen, 1-115 Vila Tecnológica EDUCAÇÃO
EMEI Gilda dos Santos Improta R. Antonio Bortone, 7-140 Vila Tecnológica EDUCAÇÃO
EMEF Profª "Lourdes de Oliveira Colnaghi" Rua Eng. João Batista Pacheco Fantin, 3-20 N. José Regino EDUCAÇÃO
JARDIM BOTANICO RODOVIA COMANDANTE JOAO RIBEIRO DE BARROS -SP 294    KM 232Vargem Limpa SEMMA
ZOOLOGICO RODOVIA COMANDANTE JOAO RIBEIRO DE BARROS -SP 294    KM 232Vargem Limpa SEMMA
Serviço De Atendimento Móvel de Urgencia - SAMU Av, Engº Luiz Edmundo Carrijo Coube, 10-60 Jardim Contorno SAUDE
Ginásio Municipal de Esportes “Darcy C. Improta” Av: Luiz Edmundo C.Coube, 2-66   Núcleo Pres. Geisel SEMEL
BIBLIOTECA RAMAL NUCLEO GEISEL RUA ALZIRO ZARUR, 5-08 Núcleo Pres. Geisel CULTURA
UPA - Geisel/Redentor Rua Antônio Manoel Costa esq. com Avenida Hipódromo Núcleo Pres. Geisel SAUDE
Núcleo de Saúde Geisel - Newton Bohin Ribeiro Rua Anthero Donnini, s/nº Núcleo Pres. Geisel SAUDE
Núcleo de Ensino Renovado "Lydia Alexandrina Nava Cury" Rua Anthero Donnini,1-125 Núcleo Pres. Geisel EDUCAÇÃO
EMEI Maria Rosa Conceição de Lima R. Anthero Donnini, 1-115 Núcleo Pres. Geisel EDUCAÇÃO
Academia Municipal de Artes Marciais “Takao Kagino” Rua: Benedito Ribeiro dos Santos,  nº 11-82 Núcleo Pres. Geisel SEMEL

05/dez

06/dez

07/dez

10/dez

11/dez

12/dez

28/nov

DATA

29/nov

30/nov

03/dez

04/dez

GRUPO 4 - Murillo e Willian

13/dez

14/dez
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EXTRATOS
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 2.105/15 - PROCESSO Nº 47.184/15 – 
CONVENENTE: MUNICÍPIO DE BAURU – CONVENIADA: DIAS BATISTA & CIA LTDA - ME 
(FOCUS IDIOMAS) – OBJETO: As partes resolvem alterar a Cláusula Sexta, passando a ter a seguinte 
redação: “CLÁUSULA SEXTA: O presente convênio vigorará por mais 12 (doze) meses, de 01 de janeiro 
de 2.019 a 31 de dezembro de 2.019, passando de 36 (trinta e seis) meses para 48 (quarenta e oito) meses” 
- ASSINATURA: 25/10/18.

Secretaria das 
Administrações Regionais

Luiz Eduardo Penteado Borgo 
Secretário

LOCAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO:

Sede da Secretaria de Administrações Regionais
Praça das Cerejeiras, 1-59 – 2º andar - Altos da Cidade

Fone: (14) 3235-1326
e-mail: admregionais@bauru.sp.gov.br

Departamento Social
Praça das Cerejeiras, 1-59 – térreo - Altos da Cidade

Fone: (14) 3235-1105
Atendimento das 8h as 12h e das 14h as 18h - de segunda a sexta-feira

Regional Bela Vista
Rua Santos Dumont, 14-43 Vl. Lemos

Fone: (14) 3212 -7865
Atendimento das 7h as 17h - de segunda a sexta-feira

Regional Falcão/Independência
Rua Domingos Bertoni, 7-50 - Vila Industrial

Fone: (14) 3218-5013
Atendimento das 7h as 12h e das 13h as 16h - de segunda a sexta-feira

Regional São Geraldo
Alameda Carlos Galliters, qt. 2 Pq. São Geraldo

Fone: (14) 3237-3460
Atendimento das 7h as 12h e das 13h as 17h - de segunda a sexta-feira

Regional Redentor/Mary Dota
Avenida Cruzeiro do Sul, 27-50 Jd. Redentor

Fone: 3203-1890
Atendimento das 7h as 16h - de segunda a sexta-feira

Subprefeitura de Tibiriçá
Rua Figueira de Mello , 3-75 – Distrito de Tibiriçá

Fone: (14) 3279-1145
Atendimento das 7h as 11h e das 13h as 17h - de segunda a sexta-feira

EXTRATOS
CONTRATO Nº 8.983/18 - PROCESSO Nº 40.449/12 (E-doc nº 45.566/18) - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: PAULO CÉSAR MADUREIRA FILHO - ME - OBJETO: 
A CONTRATADA obriga-se a fornecer para o CONTRATANTE 02 (DUAS) BATERIAS PARA USO EM 
AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES, NOVAS E SELADAS, melhor descrito nos Anexos I e VIII do Edital nº 

EMEI Rosangela Vieira Martins de Carvalho Av. Orlando Ranieri, 7-38 Pq. das Camélias EDUCAÇÃO
EMEI Leila de Fátima Alvares Cassab Av. Cruzeiro do Sul, 15-35 Jd. Cruzeiro do Sul EDUCAÇÃO
Anexo Fiscal Rua Jose Ruiz pelegrina 6-60 Vl. Aviação SNJ
CRAS JD. EUROPA Rua Carlos Del Plete, 11-16 Jd. Europa SEBES
EMEII Wilson Monteiro Bonato Av. Nossa Senhora de Fátima, 16-29 Jd. Europa EDUCAÇÃO
Núcleo de Saúde Europa - Dr. Jerônimo Decunto Júnior Rua Hermes C. Batista nº 1-64 N.H. Carmen C. Coube SAUDE

NOME - 43 ENDEREÇO BAIRRO SECRETARIA
EMEI Manoel de Almeida Brandão R. Bernardino de Campos, 6-68 Vl. Falcão EDUCAÇÃO
Distrital “Silvio de Magalhães Padilha” Rua: Saldanha da Gama,  nº 2-49 Vila Giunta SEMEL
EMEI Francisco Gabriele Neto R. Cuba, 7-80 Vl. Independência EDUCAÇÃO
Piscina  Municipal  “Frederico  Arena” Rua: Itororó,  nº  10.85 Vila Razuk SEMEL
Núcleo de Saúde Independência - Dr. Alipio Gonçalves dos Santos Rua Cuba – quadra 14 (quadra em frente para a Praça Carmelita Santos Souza) SAUDE
Adm. Regional Independência Rua Guatemala, 8-17 Vila Lemos SEAR
REGIONAL INDEPENDENCIA RUA GUATEMALA Nº 8000 Vl. Santa Ines SEMMA
EMEI Maria Izolina Theodoro Zanetta R. Felicíssimo Antonio Pereira, 21-40 Jd. Terra Branca EDUCAÇÃO
CEJA Rua Paraguai, 1-56 Eugênia/ Santista EDUCAÇÃO
CRAS FERRAZ Rua Bolívia, 6-63 Jd. Ferraz SEBES
EMEI Antonio Guedes de Azevedo R. Antonio Gasparini, 1-31 Vl. Popular Ferraz EDUCAÇÃO
Distrital “Waldemar de Brito” Rua: Matheus Tarzia,  nº 3-5  Vila Ipiranga SEMEL
APAE Av.José Henrique Ferraz 20-20 pq sta cecilia
EMEI Roberval Barros R. Marcel Pinto de Oliveira, q.7 Jd. Ouro Verde EDUCAÇÃO
EMEII Maria Helena Picolato Amantini R. Tomaz Bosco, q.1 Jd. Ouro Verde EDUCAÇÃO
EMEF "Ivan Engler de Almeida" Av. Maria Ranieri, 1-40 Pq. dos Sabiás EDUCAÇÃO
EMEI Chapeuzinho Vermelho R. Tamandaré, 29-74 Vl. Ipiranga EDUCAÇÃO
UPA - Ipiranga Rua José Miguel 21- 45 (esquina com Antonio Walderramas DAro), Vila Nipônica SAUDE
Núcleo de Saúde Jussara Celina Rua Bernardino de Campos, Qdra 23 - Esquina com a Rua Moacyr Zelindo Passoni, Qdra 8. SAUDE
EMEII Gisele Marie Savi de Seixas Pinto R. Alfredo Rodrigues de Souza, q.13 Vl. Celina EDUCAÇÃO
EMEF "Claudete da Silva Vecchi" Rua Roque Urias Batista, 4-20 Pq. Viaduto EDUCAÇÃO
Ginásio de Esportes “Panela de Pressão” Rua Benedito Eleutério, 3-50 Vila Pacífico SEMEL
Centro de Excelência “Tênis de Mesa” Rua Wenceslau Braz, Nº 12-69 Vila Pacífico SEMEL
Núcleo de Saúde Falcão - Mário Pinto de Avelar Fernandes Rua Salvador Filardi, nº 6-8 Vila Pacífico SAUDE
EMEI Apparecida Pereira Pezzatto Endereço provisório: Rua Edson Rodrigues Pita, 2-49 Alto Paraíso EDUCAÇÃO
EMEI Maria Alice Seabra Prudente R. Dr. João de Góes M. Sayão Netto, 5-39 Vila Industrial EDUCAÇÃO
BIBLIOTECA RAMAL VILA FALCÃO Rua Domingos Bertoni, 7-50 Vila Industrial SEAR
Adm. Regional Falcão/Industrial Rua Domingos Bertoni, 7-50 Vila Industrial SEAR
Ginásio Municipal de Esportes “Guilherme D.Colleto” Rua: Bernardino Pereira, Q.02 Vila Industrial SEMEL
Pista de Atletismo “Cabo Alcides” Av: Waldemar G. Ferreira, Q.09 Jd. Prudência SEMEL
Núcleo de Saúde Nova Esperança - Dr. Luiz Castilho Rua Sargento Joaquim N. Cabral, quadra 03 Vila Nova Esperança SAUDE
EMEII José Toledo Filho - CAIC Rua Sargento Manuel Faria Inojoso, q. 9 Nova Esperança EDUCAÇÃO
EMEI Vera Lúcia Cury Savi R. Sargento Manoel Faria Inojosa, 3-59 Nova Esperança EDUCAÇÃO
EMEII Maria de Lourdes Martins Segalla Rua Arnaldo Miraglia, 6-91 Edson Francisco Silva EDUCAÇÃO
EMEI Floripes Silveria de Souza R. João Guedes, 1-80 Núcleo Edson Francisco da Silva EDUCAÇÃO
Distrital “José Spetic Filho” Av: São Paulo,  nº 4-35   Vila Dutra SEMEL
EMEI Aracy Pelegrina Brazoloto R. José Neves Severiano, 4-60 Vl. Pres. Eurico Gaspar Dutra EDUCAÇÃO
Núcleo de Saúde Dutra - Dr. João Braulio Freire Ferraz Av. das Bandeiras, 13-43 Parque Santa Cândida SAUDE

11/dez

12/dez

GRUPO 5 - Gisele e Mário
DATA

28/nov

29/nov

30/nov

03/dez

04/dez

13/dez

05/dez

06/dez

07/dez

10/dez

12/dez

EMEII Luzia Therezinha De Oliveira Braga Av. das Bandeiras, 12-50 Pq. Real EDUCAÇÃO
EMEII Lílian Aparecida Passoni Hadad R. Dezenove, q.5 Leão XIII EDUCAÇÃO
CRAS SANTA CÂNDIDA Rua Lázaro Cleto, 1-43 Parque Santa Cândida SEBES
EMEF Prof. "Waldomiro Fantini" Rua Primo Pegoraro, 2-45  Pq. Santa Cândida/ Leão XIII EDUCAÇÃO
Unidade de Saúde da Família Vila Dutra Rua Luiz Barbosa Sobrinho nº 1-178  Vila Dutra SAUDE

12/dez

13/dez
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370/17 e nos termos de sua proposta anexa ao Processo Administrativo nº 40.449/12, sendo:
LOTE Nº 02 - COTA RESERVADA

Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) qualificadas como tais, nos termos do 
art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.

OBJETO: BATERIAS DE 45, 60, 65, 70 E 80 AMPERES

ITEM QTD ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA P. UNIT 
R$ P. TOTAL R$

02 02

Bateria solução chumbo ácido automotiva 12 
Volts, capacidade nominal: 60 Ah; Selada, sem 
manutenção, homologada junto ao Inmetro; 
garantia de 12 meses. Obs: A posição do polo 
positivo será definida quando da solicitação.

ERBS 
ERFLB 

60
195,55 391,10

PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 391,10 – MODALIDADE: Pregão Presencial nº 47/17 – 
PROPONENTES: 04 - ASSINATURA: 14/08/18.

Secretaria do Bem-Estar Social
José Carlos Augusto Fernandes

Secretário
TORNAR PÚBLICO A REDE SOCIOASSISTENCIAL, HABILITADA NO EDITAL 504/2018 DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

A Secretaria Municipal do Bem Estar Social- SEBES torna público a manutenção das metas a Organização 
da Sociedade Civil – OSC, habilitada no Chamamento Público  nº 054/2018, Edital 504/2018 de 25/10/2018, 
da rede executora socioassistencial privada do Município de Bauru, com recursos do Fundo Municipal da 
Assistência Social/FMAS. 
A Secretaria Municipal do Bem Estar Social - SEBES, através do seu Secretário, José Carlos Augusto 
Fernandes, no uso de suas atribuições que lhe confere o Decreto nº 13.282 de  01/01/2017, RESOLVE:
Art. 1º Dispor sobre as metas a Organização da Sociedade Civil – OSC, habilitada no chamamento Público 
054/2018, Edital 504 de 25/10/2018 da Secretaria Municipal do Bem Estar Social - SEBES, publicado no 
Diário Oficial do Município na mesma data. 
Art. 2º O período de execução do serviço da Política de Assistência Social será de 12 (doze) meses, de 01 
de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019. 
Art. 3º No âmbito da Rede de Proteção Social Básica será cofinanciado o Programa de Orientação de 
acesso a Documentação e Trabalho - PROAT com recursos do FMAS a Organização da Sociedade Civil, 
identificada abaixo:
OSC : Caritas Diocesana 
de Bauru Fundo Municipal Assistência Social 

Serviço /Programa ou 
Projeto

META 
 ESFERA 

GOVERNO 
MUNICIPAL

ESFERA 
GOVERNO 
ESTADUAL 

ESFERA GOVERNO 
FEDERAL  

 Programa de Orientação e 
Acesso a Documentação e 
Trabalho - PROAT  

350          
428.256,00 

                          
-                           -   

 TOTAL 350          
428.256,00 

                          
-                           -   

Art. 4º No âmbito da Rede de Proteção Social Especial de Média Complexidade será cofinanciado o 
Serviço Especializado em Abordagem Social com recursos do FMAS a Organização da Sociedade Civil, 
identificada abaixo: 
OSC: Casa do Garoto  dos 
Padres Rogacionistas Fundo Municipal Assistência Social 

Serviço /Programa ou 
Projeto

META 
 ESFERA 

GOVERNO 
MUNICIPAL

ESFERA 
GOVERNO 
ESTADUAL 

ESFERA GOVERNO 
FEDERAL  

 Serviço Especializado em 
Abordagem Social  demanda          

126.000,00 
                          
-          180.000,00 

 TOTAL          
126.000,00 

                          
-          180.000,00 

Bauru, 22 de novembro de 2018
Jose Carlos Augusto Fernandes - Secretario Municipal do Bem Estar Social

Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,

Turismo e Renda
Aline Prado Fogolin  

Secretária

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÃO DO PRÊMIO SOLUCIONAR

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda informa que fica prorrogado 
o prazo para as inscrições do Prêmio Solucionar – I Conferência de Negócios e Empreendedorismo 
Universitário (publicado no DO de 31/10/2018) até ás 17h do dia 23 de novembro de 2018. Maiores 
informações na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, rua Virgílio 
Malta, 17-06, segundo andar, fone 3227-7819.

Secretaria da Educação
Isabel Cristina Miziara

Secretária
ATOS DECISÓRIOS 2018

A Secretaria Municipal de Educação com base na lei nº 5.795 de 22 de outubro de 2009, art. 7º, expede os 
Atos Decisórios, em nome dos interessados abaixo:
ALINE BARNABÉ, RG: 33.809.808-2 Especialista em Educação-Professora Adjunta de Educação Básica 
Infantil, da EMEI Maria Izolina Theodoro Zanetta, da Prefeitura Municipal de Bauru e Professora Auxiliar 
de Educação Especial, da EMEFEI e creche Profª Silvia Maria Amato Trigo, na cidade de Agudos. Ato 
Decisório nº 326 /2018. Acumulação legal.

SOPHIA PESSOA DOS SANTOS, RG: 42.044.105-0 Especialista em Educação-Professor Adjunto de 
Educação Básica Infantil, da  EMEII Aida Tibiriçá Borro, da Prefeitura Municipal de Bauru e Professor 
de Educação Básica Infantil, da  EMEFEI Professor Sérgio Augusto Mainini, da Prefeitura Municipal de 
Agudos ,na cidade de Agudos.  Ato Decisório nº 327 /2018. Acumulação legal.

ANA PAULA JUNQUEIRA DA SILVA, RG: 44.436.493-6 Professora Adjunta de Educação Básica - 
Infantil, da EMEI Manoel de Almeida Brandão”, da Prefeitura Municipal de Bauru, e Professora Adjunta de 
Educação Básica - Especial, itinerante, na cidade de Bauru. Ato Decisório nº 328 /2018. Acumulação legal.

A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO 
FUNDAMENTAL REPUBLICA

SALDO DE AULAS LIVRES PARA REMOÇÃO ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO – 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDAMENTAL – 6º AO 9º ANO POR TER SAÍDO 

COM INCORREÇÕES.
ARTE HORÁRIO ATP

EMEF “Alzira Cardoso” 04 aulas* Quartas - feiras das 17h45 
às 19h45

EMEF “Claudete da Silva Vecchi” 24 aulas Terças - feiras das 17h25 
às 19h25

EMEF “Cônego Aníbal Difrância” 20 aulas Quintas - feiras das 16h45 
às 18h45

EMEF “Dirce Boemer Guedes de Azevedo” ------- Terças - feiras das 17h25 
às 19h25

EMEF “Etelvino Rodrigues Madureira” ------- Quintas - feiras das 17h45 
às 19h45

EMEF “Geraldo Arone” ------- Quintas - feiras das 17h45 
às 19h45

EMEF “Ivan Engler de Almeida” 16 aulas Quintas – feiras das 
17h30 às 19h30

EMEF “José Francisco Júnior” ------- Terças - feiras das 17h25 
às 19h25

EMEF “José Romão” 20 aulas Terças - feiras das 17h30 
às 19h30

EMEF “Lourdes de Oliveira Colnaghi” 08 aulas* Segundas- feiras das 
17h25 às 19h25

EMEF “Maria Chaparro Costa” 20 aulas Terças - feiras das 17h35 
às 19h35

EMEF “Nacilda de Campos” ------- Segundas – feiras das 
17h30 às 19h30

EMEF NER – “Lydia Alexandrina Nava Cury” ------- Quintas - feiras das 17h25 
às 19h25

EMEF “Santa Maria” 04 aulas* Quintas – feiras das 
17h25 às 19h25

EMEF “Thereza Tarzia” ------- Terças – feiras  das 17h45 
às 19h45

EMEF “Waldomiro Fantini” 28 aulas Quartas - feiras das 17h30 
às 19h30

*De acordo com o item 6.8 do Edital do Concurso de Remoção (DOB de 01/09/2018) serão passíveis de 
escolha apenas blocos mínimos de 12 (doze) aulas livres. 
Para fins de remoção de sede, a jornada do Especialista em Educação – Prof. de Educação Básica 
Fundamental – 6º ao 9º ano, deverá ser composta por 24 aulas  semanais, ficando como sede a U.E. com 
maior número de aulas.

CIÊNCIAS HORÁRIO ATP
EMEF “Cônego Aníbal Difrância” ------- Quintas - feiras das 

16h45 às 18h45
EMEF “Ivan Engler de Almeida” ------- Quintas – feiras das 

17h30 às 19h30
EMEF “Nacilda de Campos” ------- Segundas – feiras das 

17h30 às 19h30
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EMEF NER – “Lydia Alexandrina Nava Cury” 08 aulas* Quintas - feiras das 
17h25 às 19h25

EMEF “Santa Maria” 04 aulas* Quintas – feiras das 
17h25 às 19h25

*De acordo com o item 6.8 do Edital do Concurso de Remoção (DOB de 01/09/2018) serão passíveis de 
escolha apenas blocos mínimos de 12 (doze) aulas livres. 
Para fins de remoção de sede, a jornada do Especialista em Educação – Prof. de Educação Básica 
Fundamental – 6º ao 9º ano, deverá ser composta por 24 aulas  semanais, ficando como sede a U.E. com 
maior número de aulas.

EDUCAÇÃO FÍSICA HORÁRIO ATP
EMEF “Alzira Cardoso” 04 aulas* Quartas - feiras das 

17h45 às 19h45
EMEF “Claudete da Silva Vecchi” ------- Terças - feiras das 17h25 

às 19h25
EMEF “Cônego Aníbal Difrância” 12 aulas Quintas - feiras das 

16h45 às 18h45
EMEF “Dirce Boemer Guedes de Azevedo” 12 aulas Terças - feiras das 17h25 

às 19h25
EMEF “Etelvino Rodrigues Madureira” 16 aulas Quintas - feiras das 

17h45 às 19h45
EMEF “Geraldo Arone” 20 aulas Quintas - feiras das 

17h45 às 19h45
EMEF “Ivan Engler de Almeida” 16 aulas Quintas – feiras das 

17h30 às 19h30
EMEF “José Francisco Júnior” 16 aulas Terças - feiras das 17h25 

às 19h25
EMEF “José Romão” 20 aulas Terças - feiras das 17h30 

às 19h30
EMEF “Lourdes de Oliveira Colnaghi” 08 aulas* Segundas- feiras das 

17h25 às 19h25
EMEF “Maria Chaparro Costa” ------- Terças - feiras das 17h35 

às 19h35
EMEF “Nacilda de Campos” 16 aulas Segundas – feiras das 

17h30 às 19h30
EMEF NER – “Lydia Alexandrina Nava Cury” 12 aulas Quintas - feiras das 

17h25 às 19h25
EMEF “Santa Maria” 04 aulas* Quintas – feiras das 

17h25 às 19h25
EMEF “Thereza Tarzia” 16 aulas Terças – feiras  das 17h45 

às 19h45
EMEF “Waldomiro Fantini” 04 aulas* Quartas - feiras das 

17h30 às 19h30
*De acordo com o item 6.8 do Edital do Concurso de Remoção (DOB de 01/09/2018) serão passíveis de 
escolha apenas blocos mínimos de 12 (doze) aulas livres. 
Para fins de remoção de sede, a jornada do Especialista em Educação – Prof. de Educação Básica 
Fundamental – 6º ao 9º ano, deverá ser composta por 24 aulas  semanais, ficando como sede a U.E. com 
maior número de aulas.

GEOGRAFIA HORÁRIO ATP
EMEF “Cônego Aníbal Difrância” ------- Quintas - feiras das 

16h45 às 18h45
EMEF “Ivan Engler de Almeida” ------- Quintas – feiras das 

17h30 às 19h30
EMEF “Nacilda de Campos” ------- Segundas – feiras das 

17h30 às 19h30
EMEF NER – “Lydia Alexandrina Nava Cury” 08 aulas* Quintas - feiras das 

17h25 às 19h25
EMEF “Santa Maria” ------- Quintas – feiras das 

17h25 às 19h25
*De acordo com o item 6.8 do Edital do Concurso de Remoção (DOB de 01/09/2018) serão passíveis de 
escolha apenas blocos mínimos de 12 (doze) aulas livres. 
Para fins de remoção de sede, a jornada do Especialista em Educação – Prof. de Educação Básica 
Fundamental – 6º ao 9º ano, deverá ser composta por 24 aulas  semanais, ficando como sede a U.E. com 
maior número de aulas.

HISTÓRIA HORÁRIO ATP
EMEF “Cônego Aníbal Difrância” ------- Quintas - feiras das 

16h45 às 18h45
EMEF “Ivan Engler de Almeida” 16 aulas Quintas – feiras das 

17h30 às 19h30
EMEF “Nacilda de Campos” 12 aulas Segundas – feiras das 

17h30 às 19h30
EMEF NER – “Lydia Alexandrina Nava Cury” 08 aulas* Quintas - feiras das 

17h25 às 19h25
EMEF “Santa Maria” 04 aulas* Quintas – feiras das 

17h25 às 19h25
*De acordo com o item 6.8 do Edital do Concurso de Remoção (DOB de 01/09/2018) serão passíveis de 
escolha apenas blocos mínimos de 12 (doze) aulas livres. 
Para fins de remoção de sede, a jornada do Especialista em Educação – Prof. de Educação Básica 
Fundamental – 6º ao 9º ano, deverá ser composta por 24 aulas  semanais, ficando como sede a U.E. com 
maior número de aulas.

INGLÊS HORÁRIO ATP
EMEF “Alzira Cardoso” 14 aulas Quartas - feiras das 

17h45 às 19h45
EMEF “Claudete da Silva Vecchi” ------- Terças - feiras das 17h25 

às 19h25

EMEF “Cônego Aníbal Difrância” 01 aula* Quintas - feiras das 
16h45 às 18h45

EMEF “Dirce Boemer Guedes de Azevedo” 18 aulas Terças - feiras das 17h25 
às 19h25

EMEF “Etelvino Rodrigues Madureira” ------- Quintas - feiras das 
17h45 às 19h45

EMEF “Geraldo Arone” 22 aulas Quintas - feiras das 
17h45 às 19h45

EMEF “Ivan Engler de Almeida” 06 aulas* Quintas – feiras das 
17h30 às 19h30

EMEF “José Francisco Júnior” ------- Terças - feiras das 17h25 
às 19h25

EMEF “José Romão” ------- Terças - feiras das 17h30 
às 19h30

EMEF “Lourdes de Oliveira Colnaghi” 16 aulas Segundas- feiras das 
17h25 às 19h25

EMEF “Maria Chaparro Costa” ------- Terças - feiras das 17h35 
às 19h35

EMEF “Nacilda de Campos” 05 aulas* Segundas – feiras das 
17h30 às 19h30

EMEF NER – “Lydia Alexandrina Nava Cury” 26 aulas Quintas - feiras das 
17h25 às 19h25

EMEF “Santa Maria” 15 aulas Quintas – feiras das 
17h25 às 19h25

EMEF “Thereza Tarzia” ------- Terças – feiras  das 17h45 
às 19h45

EMEF “Waldomiro Fantini” 14 aulas Quartas - feiras das 
17h30 às 19h30

*De acordo com o item 6.8 do Edital do Concurso de Remoção (DOB de 01/09/2018) serão passíveis de 
escolha apenas blocos mínimos de 12 (doze) aulas livres. 
Para fins de remoção de sede, a jornada do Especialista em Educação – Prof. de Educação Básica 
Fundamental – 6º ao 9º ano, deverá ser composta por 24 aulas  semanais, ficando como sede a U.E. com 
maior número de aulas.

LÍNGUA PORTUGUESA HORÁRIO ATP
EMEF “Cônego Aníbal Difrância” 18 aulas Quintas - feiras das 

16h45 às 18h45
EMEF “Ivan Engler de Almeida” 12 aulas Quintas – feiras das 

17h30 às 19h30
EMEF “Nacilda de Campos” 30 aulas Segundas – feiras das 

17h30 às 19h30
EMEF NER – “Lydia Alexandrina Nava Cury” ------- Quintas - feiras das 

17h25 às 19h25
EMEF “Santa Maria” 06 aulas* Quintas – feiras das 

17h25 às 19h25
*De acordo com o item 6.8 do Edital do Concurso de Remoção (DOB de 01/09/2018) serão passíveis de 
escolha apenas blocos mínimos de 12 (doze) aulas livres. 
Para fins de remoção de sede, a jornada do Especialista em Educação – Prof. de Educação Básica 
Fundamental – 6º ao 9º ano, deverá ser composta por 24 aulas  semanais, ficando como sede a U.E. com 
maior número de aulas.

MATEMÁTICA HORÁRIO ATP
EMEF “Cônego Aníbal Difrância” 18 aulas Quintas - feiras das 

16h45 às 18h45
EMEF “Ivan Engler de Almeida” 12 aulas Quintas – feiras das 

17h30 às 19h30
EMEF “Nacilda de Campos” 30 aulas Segundas – feiras das 

17h30 às 19h30
EMEF NER – “Lydia Alexandrina Nava Cury” 24 aulas Quintas - feiras das 

17h25 às 19h25
EMEF “Santa Maria” 30 aulas Quintas – feiras das 

17h25 às 19h25
Para fins de remoção de sede, a jornada do Especialista em Educação – Prof. de Educação Básica 
Fundamental – 6º ao 9º ano, deverá ser composta por 24 aulas  semanais, ficando como sede a U.E. com 
maior número de aulas.

A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO POR MEIO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO 
FUNDAMENTAL – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PUBLICA RELAÇÃO DE VAGAS PARA 

REMOÇÃO 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - VAGAS PARA REMOÇÃO / SALA DE RECURSOS 
UNIDADE ESCOLAR MANHÃ TARDE HORÁRIO ATP 

EMEF Santa Maria 01 00 Quintas- feiras das 17h15 às19h15

EMEF Cônego Anibal Difrância 00 01 Quintas- feiras das 17h25 às19h25

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - VAGAS PARA REMOÇÃO / ITINERÂNCIA - MANHÃ
GRUPOS UNIDADE ESCOLAR MANHÃ TARDE HORÁRIO ATP 

1 EMEI Márcia de Almeida Biguetti 01 00 Segundas-feiras das 17h15 às 
19h15

2 EMEI Floripes Silveira de Souza 01 00 Segundas-feiras das 17h15 às 
19h15

EMEII Maria de Lourdes Segalla Segundas-feiras das 17h15 às 
19h15

3 EMEII Etelvina Araújo de Almeida 01 00 Terças-feiras das 17h45 às 
19h45

EMEII Márcia Andaló M. de Carvalho Terças-feiras das 17h15 às 
19h15
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4 EMEII Rosangela V. M. de Carvalho                           01 00 Terças-feiras das 17h15 às 
19h15

5 EMEII Isaac Portal Roldan 01 00 Segundas-feiras das 17h15 às 
19h15

EMEI Nidoval Reis Terças-feiras das 17h15 às 
19h15

6 EMEII Madre Teresa de Calcutá 01 00 Terças-feiras das 17h30 às 
19h30

EMEII Gilda Improta Segundas-feiras das 17h15 às 
19h15

7 EMEI Lions Club 01 00 Terças-feiras das 17h15 às 
19h15

EMEI Monica Cristina Carvalho Terças-feiras das 17h15 às 
19h15

8 EMEI Dorival Teixeira de Godoy 01 00 Segundas-feiras das 17h15 às 
19h15

EMEII Luzia Maria Daibém Ferraz de 
Arruda

Segundas – feiras das 17h30 
às 19h30 

9 EMEF Nacilda De Campos 01 00 Segundas – feiras das 17h30 
às 19h30 

Emei Aida Tibiriçá Segundas-feiras das 17h15 às 
19h15

10 EMEI Maria Rosa Conceição Lima 01 00 Segundas-feiras das 17h15 às 
19h15

EMEI Giselle Marie Savi de Seixas 
Pinto

Quartas-feiras das 17h15 às 
19h15

11 EMEF Maria Chaparro Costa 01 00 Terças - feiras das 17h35 às 
19h35 

12 EMEF Ner – Lydia Alexandrina Nava 
Cury

01 00 Quintas - feiras das 17h25 às 
19h25 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - VAGAS PARA REMOÇÃO / ITINERÂNCIA - TARDE
GRUPOS UNIDADE ESCOLAR MANHÃ TARDE HORÁRIO ATP 

1 EMEI Luzia Therezinha de Oliveira 
Braga

00 01 Quintas - feiras das 17h15 às 
19h15

EMEI Apparecida Pereira Pezatto Terças-feiras das 17h15 às 
19h15

2 EMEI Magdalena Martha 00 01 Terças-feiras das 17h15 às 
19h15

EMEI Márcia de Almeida Biguetti Segundas-feiras das 17h15 às 
19h15

3 EMEI Carlos Correa Vianna 00 01 Quartas-feiras das 17h35 às 
19h35

EMEI Maria Coimbra Conceição 
Gelonese

Quartas-feiras das 17h15 às 
19h15

4 EMEI Orlando Silveira Martins 00 01 Terças-feiras das 17h15 às 
19h15

EMEF Etelvino 
Rodrigues Madureira                                                                                                                                        
                                                                                                                                                

Quintas - feiras das 17h45 às 
19h45

5 EMEI Chapeuzinho Vermelho 00 01 Terças-feiras das 17h15 às 
19h15

EMEI Manoel de Almeida Brandão Terças-feiras das 17h15 às 
19h15

EMEI Roberval Barros Segundas-feiras das 17h15 às 
19h15

6 EMEI Floripes Silveira de Souza 00 01 Segundas-feiras das 17h15 às 
19h15

EMEI Vera Lúcia Cury Savi Quintas - feiras das 17h15 às 
19h15

7 EMEF Ner – Lydia Alexandrina 
Nava Cury

00 01 Quintas - feiras das 17h25 às 
19h25 

EMEI Edna Kamla Faina Segundas-feiras das 17h15 às 
19h15

8 EMEF José Romão 00 01 Terças-feiras das 17h30 às 
19h30

EMEII Catharina Paullucci Silva Terças-feiras das 17h15 às 
19h15

9 EMEF Lourdes de Oliveira 
Colnagli

00 01 Segundas-feiras das 17h20 às 
19h20

10 EMEF Cônego Aníbal Difrância 00 01 Quintas- feiras das 17h25 
às19h25

11 EMEF Maria Chaparro Costa 00 01 Terças - feiras das 17h35 às 
19h35 

EMEII Arlindo Boemer Guedes de 
Azevedo

Segundas-feiras das 17h15 às 
19h15

Obs: 
* As vagas publicadas poderão sofrer alterações em decorrência da confirmação de matriculas dos alunos. 
* As vagas que surgirem posteriormente serão oferecidas no ato da remoção.

A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO POR MEIO DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS  PUBLICA

A RELAÇÃO DE VAGAS PARA REMOÇÃO.

CARGOS VAGOS PARA REMOÇÃO
LOCAL MANHÃ

7H30MIN
TARDE

13H – 17H
NOITE

18H – 22H
ENDEREÇO

EDSON 
FRANCISCO SILVA/

BAURU- PÓLO 
CEJA VII

________ ________ 01(L)
01(S)

R.Profº Floripes 
Silveira de Souza, 
8-1, Edson 
Francisco/Bauru XVI

ELDORADO - 
EMEI “ORLANDO 

SILVEIRA 
MARTINS”  

_________ _________ 01(L)
Rua Valdemir Nunes 

Medeiros, 4-100

FORTUNATO 
ROCHA LIMA – 
PÓLO CEJA IX

_________ 01(S) __________
Rua Alcino Pinheiro 
Chaga, 1-45

IPIRANGA - EMEF 
“IVAN ENGLER DE 

ALMEIDA”
__________ _________ 01(L)

Av Maria Ranieri 
4-30, Parque dos 

Sabiás

LOCAL MANHÃ
7H30MIN

TARDE
13H – 17H

NOITE
18H – 22H

ENDEREÇO

JOSÉ REGINO - 
EMEF “LOURDES 

O COLNAGHI”   
_________ ___________ 01(L)

Rua Eng.João Batista 
Pacheco Fantim, 
3-20, Jd. Ivone

LEÃO XIII – EMEII 
“LILIAN PASSONI 

HADDAD”
__________ __________ 01(L)

Rua Dezenove, nº 
3-40, bairro Leão 

XIII  

VILA SÃO PAULO-
PÓLO CEJA VI

________ __________ 01(L) Rua Sebastião Ferraz 
da Costa, quadra 04

VILA VICENTINA 01(S) __________ ___________ Rua Jorge Pimentel, 
2-5 - Vila Engler  

Legenda: L = Classe Livre S = Classe para Substituição

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A DIRETORA DA EMEI “DORIVAL TEIXEIRA DE GODOY”, CONVOCA OS ASSOCIADOS DA 
APM A COMPARECEREM À ASSEMBLEIA GERAL PARA ELEIÇÃO, COMPOSIÇÃO E POSSE 
DOS  MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO, DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO 
FISCAL. A PRIMEIRA CHAMADA SERÁ DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2018, SEXTA-FEIRA, ÀS 08 
HORAS, EM SUA SEDE, SITO À RUA LUIZ BONETTI, 1-260, JARDIM PAGANI. NÃO HAVENDO O 
COMPARECIMENTO DE MAIS DA METADE DOS ASSOCIADOS, CONVOCAMOS EM SEGUNDA 
CHAMADA ÀS 08H30M, NO MESMO LOCAL E DATA.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretora da EMEII Irene Ferreira Chermont, convoca os associados da APM a compareceram à 
Assembléia Geral para eleição e posse dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e 
Conselho Fiscal. A primeira chamada será no dia 27 de novembro de 2018, as 15.45 em sua sede, sito a 
alameda dos Crisântemos quadra 05.  Não havendo o comparecimento de mais da metade dos associados, 
convocamos em segunda chamada, às 16.15h, no mesmo local e data.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A direção da EMEI Prof. Wilson Monteiro Bonato, convoca os associados da APM a comparecerem à 
Assembleia Geral para eleição e posse dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e 
Conselho Fiscal. A primeira chamada será no dia 26 de novembro de 2018, às 16h em sua sede, sito a 
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 16-29, Jardim Europa. Não havendo o comparecimento de mais da 
metade dos associados, convocamos a Assembleia em segunda chamada às 16h 30min, no mesmo local e 
data.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Direção da EMEI Profª Valeria de Oliveira Asenjo convoca os associados da APM a comparecerem 
à Assembléia Geral para eleição e posse dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e 
Conselho Fiscal. A primeira chamada será no dia 27 de novembro de 2018, terça-feira, às  7h30m, em sua 
sede, à  Rua Joaquim Gonçalves Soriano, 6-25, Pousada da Esperança.  Não havendo o comparecimento 
de mais da metade dos associados, convocamos uma segunda chamada, às 8h00m, no mesmo local e data. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretora da EMEI Gilda dos Santos Improta convoca os associados da APM a comparecerem à Assembleia 
Geral para eleição e posse dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. 
A primeira chamada será no dia 28 de novembro de 2018, quarta-feira, às 07h30 em sua sede, sito a Rua 
Antônio Bortone , 7-140, bairro José Regino, Bauru/SP. Não havendo o comparecimento de mais da metade 
dos associados, convocamos em segunda chamada, às 08h00, no mesmo local e data.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A diretora da EMEII PROFESSORA MÔNICA CRISTINA CARVALHO, convoca os associados da 
APM a comparecerem à Assembleia Geral para eleição e posse dos membros do Conselho Deliberativo, 
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Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. A primeira chamada será no dia 23 de novembro de 2018, sexta 
- feira, às 16h em sua sede, sito a Alameda Urano, 6-51, Parque Santa Edwiges Bauru/SP. Não havendo 
o comparecimento de mais da metade dos associados, convocamos em segunda chamada, às 16h30, no 
mesmo local e data.

Secretaria de 
Economia e Finanças

Everson Demarchi
Secretário

DIVISÃO DE AUDITORIA FISCAL DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS

PROCESSOS DEFERIDOS
72.394/2018 Helena Aparecida Peres Querobim; 41.783/2018 Wagner Jorge Longano Galeskas; 
15.157/2018 José Ferreira de Souza; 22.177/2018 Ventura S/A; 28.258/2018 Emílio Shizuo Kumagai; 
72.751/2018 Maria Amélia Silva Araujo; 27.577/2018 Marcio Marçal Ferreira; 12.982/2018 Carlos Eduardo 
de Oliveira; 18.195/2018 Luci Gizeli Stoppa Betoni; 25.420/2018 Pedro Costa Filho; 25.438/2018 Hiroshi 
Sato; 25.446/2018 Caleb Patrício Barros; 25.742/2018 Alessandra Martins Riccardi; 26.137/2018 Thais 
Locato Carvalho; 25.507/2018 Maria Amélia Nicolau; 26.255/2018 Ary Alves Fernandes; 26.368/2018 
Viviane Martha Villalba; 26.516/2018 Cleber Augusto de Aguiar Gonçalves; 26.591/2018 Rafael Alberto 
dos Reis; 26.591/2018 Rafael Alberto Reis Pincelli; 26.643/2018 Carlos de Lima Alves Filho; 26.946/2018 
Honório Rodrigues Neto; 27.599/2018 Nelson Geraldo Domingos; 27.615/2018 Rosali Aparecida Dian; 
27.791/2018 Moacir Messias de Souza; 20.380/2018 Wagner Aparecido Ismanhoto; 26.980/2018 José 
Carlos dos Santos; 27.342/2018 Teofanes Jose Pereira; 27.427/2018 Gisele Regina Correa Cremonini.

PROCESSOS INDEFERIDOS
24.118/2018 Zelinda Florentino Roja; 22.106/2018 Carlos Alberto Juarez; 24.068/2018 Wagner Aparecido 
Ismanhoto; 24.079/2018 Wagner Aparecido Ismanhoto; 24.209/2018 Wagner Aparecido Ismanhoto; 
24.995/2018 Wagner Aparecido Ismanhoto; 25.412/2018 Pedro Costa Filho; 25.751/2018 Dione Kleber 
da Silva Meca; 27.736/2018 Dione Kleber da Silva Meca; 27.582/2018 Sidney de Oliveira Geraldo; 
26.738/2018 Silvio Carlos Perin; 27.966/2018 Orlando Ribeiro Adorno; 6.636/2015 Marcio Aparecido 
Crepaldi; 27.232/2018 Maria Sylvia Akemi Matsumoto Yoshiura; 27.906/2018 Soffner CIA Serviços de 
Guincho LTDA – ME; 55.767/2018 Claudio Micheloto Silva.

PROCESSOS DEFERIDOS PARCIALMENTE
21.702/2018 GCKON Participações Ltda; 27.368/2018 Walter José Versati; 27.778/2018 Wilson José 
Zanon; 14.060/2018 Osmar Aparecido de Souza; 15.165/2018 Otavio Vérre.

PROCESSOS DEFERIMENTO CONDICIONAL
22.140/2018 Maria Izildinha Soares Cavalieri; 26.469/2018 Fauzet Farha.

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA – RECEITAS IMOBILIÁRIAS
DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECEITAS IMOBILIÁRIAS

DIRETORA: CÉLIA FERNANDA DOS SANTOS

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

Proc. 41120/18 - Jose Roberto Fogasa;
Proc. 23487/18 - Terezinha da Silva;
Proc. 61338/17 – Davi Ribeiro Paixa;
Proc. 14266/18 - Luiz Gustavo Fernandes;
Proc. 10825/18 - Neil Armstrong Duarte;
Proc.   9448/18 - Joao Baptista Fabiano de Oliveira Junior;
Proc. 71056/17 - Sandra Regina dos Santos;
Proc. 22136/16 - Maria Angelica Ferraz Sousa;
Proc. 23463/18 - Silmara Fernandes Franco dos Santos;
Proc. 31891/18 - Maura Celestina da Silva;
Proc. 21872/18 - Juliana Ribeiro Marson;
Proc.     246/18 - Geisa Aparecida Florindo;
Proc. 12156/18 - Isaias Pereira da Silva;
Proc. 29920/17 - Benedito Pereira dos Santos;
Proc.   0118/18 - Marco Antonio dos Santos;
Proc.   2841/18 - Felisberto Carvalho Junior;
Proc.   8316/18 - Giovana Camilla Monteiro de Souza;
Proc. 24224/18 - Doralice de Jesus Braz Francisco;
Proc. 25119/16 - Elizete Pereira Soares de Proenca;
Proc. 11410/17 - Carlos Borges de Campos;
Proc. 21931/18 - Joao Antonio Posca;
Proc. 29740/17 – Espólio de Francisco Bueno da Silva;
Proc. 26667/17 – Valdemir de Almeida;
Proc. 25538/17 – Claudina Cardoso de Oliveira;
Proc. 45323/16 – Maria Eunice Souza Oliveira;

Proc. 64642/17 – Izabel de Cassia Bezerra Esteves;
Proc. 62399/17 – Roberto Carlos Carvalho Manzato;
Proc. 24170/18 – Heleno Cardoso de Aquino;
Proc. 76974/15 – Espólio de Isalon Serrano de Almeida;
Proc. 65215/16 – Ronaldo Alexandre da Silva;
Proc. 64967/16 – Pedro Carlos Dias;
Proc. 19547/17 – Vera Lucia Rodrigues Assunpção;
Proc. 41766/16 – Graziele da Silva Correa:
Proc. 20607/18 – Emerson Luis Aielo;
Proc. 41843/17 – Adelson Aparecido do Nascimento;
Proc. 12834/18 – Alci Martins do Lago;
Proc.   1816/15 – Jair de Moraes;
Proc. 41910/15 – Carina Fabricio Pereira Guedes;
Proc.   8088/18 – Elizabeth Aparecida de Souza;
Proc. 25733/15 – Aparecida de Fátima Domiciano;
Proc. 14048/18 – Marcos Paulo Bruno Fernandes;
Proc. 70621/17 – Marcius Antonio Pimentel;
Proc. 12318/18 – Leonice Aiolfi Evangelista;
Proc. 15764/18 – Sebastião Aparecido Navarro;
Proc.   3557/18 – Aparecida Coutinho de Souza;
Proc. 13564/18 – Neusa Ribeiro da Silva;
Proc. 14265/18 – Claudio Cesar Lourenço;
Proc.     541/18 – Luzia Matias;
Proc.     402/18 – Terezinha de Jesus Martins;
Proc. 70624/17 – Juliano Jacó Rodrigues;
Proc. 16213/18 – José Antonio Albas Cassab;
Proc. 23675/18 – Espólio de Mitsuo Shoda;
Proc. 25160/18 – Maria Apparecida Domingues;
Proc. 13035/18 – Neander Antonio Sanches;
Proc.     634/18 – Nilza Maria Moreno Anastácio;
Proc. 51779/17 – Almir Peixoto;
Proc. 38986/17 – Erivaldo de Oliveira;
Proc. 60066/15 – Benedita Rodrigues Rosa Cruz;
Proc. 15979/17 – Aparecido Francisco Vitor;
Proc. 58492/16 – Gleice Pereira Goncalves de Oliveira;
Proc.   1831/16 – Joaquim Virginio;
Proc. 17642/18 – Luiz Carlos Montilha;
Proc.   1382/18 – Cintia de Oliveira Moreira;
Proc.   6116/18 – Abraão Rodrigo Massanaro;
Proc.   1117/18 – Aparecido Paulo Goulart;
Proc. 20398/17 – Vanessa Aparecida de Souza;
Proc. 19061/18 – Tatiana Pereira Teixeira;
Proc.   6545/18 – Thereza Lisete do Amaral Moreira;
Proc.   2152/18 – Zuneide Sueli Bueno de Aguiar;
Proc. 18244/18 – Victor Ferreira;
Proc. 28803/15 – Paulo Fernando Gimenes;
Proc. 56975/16 – Roberto Carlos Lopes;
Proc. 17686/14 – Marcio Andre França;
Proc. 54932/16 – Geneci Bernardo de Azevedo;
Proc. 08727/17 – Nair Margarida Rodrigues Tramontini;
Proc. 13849/16 – Ademir Aleixo Camilo;
Proc. 31850/16 – Marlene de Moraes;
Proc. 09959/17 – Ana Karla Rebouças Silvestre;
Proc. 59095/17 – Guilherme Gonçalves da Silva;
Proc. 07854/18 – Carlos Cesar Belizario;
Proc. 07099/16 – Paulo Roberto de Oliveira;
Proc. 37351/17 – Tadeu de Almeida Figueiredo;
Proc. 61831/16 – José Roberto dos Santos;
Proc. 20481/17 – Cleberson Aparecido Ribeiro;
Proc. 13908/18 – Moyses Laurentino da Silva;
Proc. 33408/17 – Wellington Bragião de Mello;
Proc. 13752/18 – Rodrigo Antonio dos Santos;
Proc. 23030/18 – João Alberto Fernandes;
Proc. 14073/18 – Ivone Aparecida da Silva;
Proc. 67630/16 – Helen Cristina Araújo Miranda;
Proc. 12533/18 – Ana de Faria Barros;
Proc. 12949/18 – Elisabete Carvalho de Oliveira;
Proc. 12080/18 – Cristiane Ferreira Moura;
Proc. 52119/17 – Espólio de Joselito Aparecido Ribeiro da Silva;
Proc. 15429/18 – Givanildo Rosendo;
Proc. 12202/18 – Maristela Batista Cidrinho Parreira Pinto;
Proc.   2199/18 – Fabiana Martins;
Proc. 20389/18 – Otavio Henrique Munueira Nogueira;
Proc. 31421/18 – Marcela Cabral Santinho Banzatto;
Proc. 13938/18 – Dionisia Franco de Menezes;
Proc. 35106/18 – Paulo André;
Proc. 25805/18 – Espólio de Mario da Conceição;
Proc. 71134/17 – Osvaldo Martins;
Proc. 17915/18 – Severina Bernardo de Andrade;
Proc. 25006/18 – José Lourenço;
Proc. 35719/18 – Moacir Santos Moraes;
Proc. 78360/15 – José Lucio Lenharo;
Proc. 56534/17 – Giulien Martinez Martinele;
Proc. 31056/18 – Cicera Vlaéria Pereira Clementino;
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Proc. 69904/17 – Josefa Rocha da Silva;
Proc. 24317/18 – Carina Cestaro Garcia Leal;
Proc.   5340/18 – Cristian Fernando Nunes;
Proc. 20819/18 – Luciana da Silva Zacarias;
Proc.   1904/17 – Maria Eunice Silva de Souza;
Proc. 31748/18 – Josimayra Cristiane Francisco Oliveira;
Proc. 12728/17 - Lauro Soares;
Proc. 08336/18 - Silmara De Carvalho Alves ;
Proc. 13955/18 - Espolio De Damiao Carvalho Da Silva;
Proc. 12960/18 - Jose Aparecido Anastacio;
Proc. 69819/17 - Valdeth Azarias ;
Proc. 24511/18 - Marcio Nacamoto;
Proc. 20447/18 - Edvaldo Ulisses Da Silva Ramos;
Proc. 08137/15 - Roseli Shimith Marchesano;
Proc. 65810/16 - Maria Aparecida De Souza Silva;

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA – RECEITAS MOBILIÁRIAS
DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECEITAS MOBILIÁRIAS

DIRETORA: CÉLIA PEREIRA DE GODOY SILVA

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

Proc. 25026/18 - Kessler Comercio E Representacoes LTDA;
Proc. 07353/18 – Thiago Luiz Lamonica Tochete ME;
Proc. 05472/18 – Ricardo de Souza Silva de Freitas ME;
Proc. 17642/18 – Luiz Carlos Montilha;
Proc. 67362/16 – Antonio Aparecido Alvares de Sousa:
Proc.   6389/18 – Leandro Dal Médico;
Proc. 14564/18 – Sadafumi Taniguchi;
Proc.   6350/18 – Nancy Prado Herz Siqueira;
Proc. 24447/18 – Patrick Gusmã da Silva;
Proc. 71283/17 – Paulo Augusto do Nascimento Serra:
Proc. 18330/18 – Oswaldo de Carvalho Cruz;
Proc. 45430/17 – Jorge Alves Martins;
Proc. 80632/15 – Mirelo Pedro Salgado;
Proc. 12027/18 – Italia Pecchi;
Proc. 23722/18 – Antonio Mauro Rodrigues;
Proc. 64268/16 – Lucilio Alves Vieira;
Proc. 04267/17 – L H Comercio de Bicicleta e Peças e Consertos em Geral Bauru Ltda ME;
Proc. 67718/16 – Luiz Wanderley Mosquim;
Proc. 77416/15 – Di Pascale Comercio de Alimentos Eirelli ME;
Proc. 35396/18 – Rosenilda Ribeiro Correa de Souza;
Proc. 22939/18 – Felippe Tayar Pierri Tepedino;
Proc. 24554/18 – Francisco Aparecido Barros;
Proc. 61225/17 - Barbara Macera Da Rocha Epp;
Proc. 33287/18 – E. C. Noroeste.

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

70048/2017 2S SOLUÇÕES E SOFTWARE LTDA EPP 91 R$                      55,26

70048/2017 2S SOLUÇÕES E SOFTWARE LTDA EPP 89 R$                   110,52

70048/2017 2S SOLUÇÕES E SOFTWARE LTDA EPP 94 R$                      55,26

70048/2017 2S SOLUÇÕES E SOFTWARE LTDA EPP 92 R$                   773,64

70048/2017 2S SOLUÇÕES E SOFTWARE LTDA EPP 93 R$                      55,26

44831/2017 3S VIGILANCIA EIRELI ME 1005 R$                   892,40

20789/2011 AELESAB 84 R$               6.500,00

70940/2018 ALEXANDRE MANTOVANI CAMILO NOVEMBRO R$                   771,00

25903/2017
ALIADAS EMPORIO DO PAPEL ATAC. E 
VAREJ. LTDA 30570 R$                   135,00

22472/2018 AMIN ANTONIO FILHO PADARIA EIRELI 8191 R$                   196,00

22472/2018 AMIN ANTONIO FILHO PADARIA EIRELI 8227 R$                   504,00

22472/2018 AMIN ANTONIO FILHO PADARIA EIRELI 8233 R$                   224,00

1913/2018 ASTOR STAUDT ME 12733 R$                   815,25

1913/2018 ASTOR STAUDT ME 12659 R$               5.650,05

54205/2017 ATIVA COMERCIAL HOP. LTDA 188283 R$                   977,65

54657/2017 BAR E RESTAURANTE DO MEIA LTDA ME 79 R$               7.946,20

54657/2017 BAR E RESTAURANTE DO MEIA LTDA ME 80 R$               1.263,78

54657/2017 BAR E RESTAURANTE DO MEIA LTDA ME 81 R$            11.836,28

54657/2017 BAR E RESTAURANTE DO MEIA LTDA ME 82 R$               6.523,00

54657/2017 BAR E RESTAURANTE DO MEIA LTDA ME 83 R$                   289,17

54657/2017 BAR E RESTAURANTE DO MEIA LTDA ME 84 R$               7.436,22

54657/2017 BAR E RESTAURANTE DO MEIA LTDA ME 87 R$               2.775,24

54657/2017 BAR E RESTAURANTE DO MEIA LTDA ME 88 R$                   948,80

66516/2016 BIOLIMP COMERCIAL EIRELI ME 4290 R$            13.870,65

63214/2016 BOSS BAURU LOCAÇÕES E SERV. LTDA EPP 1770 R$            12.053,72

16102/2018
CARDOSO & CARDOSO COM. FRUTAS E 
LEGUMES LTDA 4228 R$               3.000,00

53886/2017 CARMEN LUCIA REQUENA ME 846 R$                   198,16

53886/2017 CARMEN LUCIA REQUENA ME 840 R$                      71,76

53886/2017 CARMEN LUCIA REQUENA ME 844 R$                      49,54

53886/2017 CARMEN LUCIA REQUENA ME 845 R$                      36,00

53886/2017 CARMEN LUCIA REQUENA ME 843 R$                      74,31

40322/2016 CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA 13062 R$               1.000,00

52171/2017 CIDADE OUTDOOR LTDA EPP 1761 R$            15.230,60

35134/2018 CIRURGICA SÃO JOSE LTDA 152798 R$                   217,32

19962/2018 CIRURGICA SÃO JOSE LTDA 152878 R$                   216,00

2333/2018 CM HOSPITALAR S/A 1780839 R$               7.222,60

7092/2018 CM HOSPITALAR S/A 1778938 R$            68.151,90

7092/2018 CM HOSPITALAR S/A 1778901 R$            84.226,95

37980/2016 CONSISTE ELEVADORES E SERVIÇOS LTDA 23663 R$                   830,00

38559/2018 CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARM. LTDA 214840 R$               3.873,20

54205/2017 CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARM. LTDA 2148143 R$               5.909,20

27618/2017 DIMEBRAS COM. HOSP. LTDA 68609 R$            16.440,00

27618/2017 DIMEBRAS COM. HOSP. LTDA 68934 R$                      59,00

19962/2018 DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA 166481 R$               2.624,64

70710/2018 EDSON KOBOSIGHAWA NOVEMBRO R$               1.387,80

64224/2017 EMDURB 4746 R$            461,68

7846/2017 EMDURB 4754 R$     140.524,32

7846/2017 EMDURB 4755 R$       17.629,40

50457/2017 EMDURB 4776 R$            38.142,00

40787/2014 EMDURB 4768 R$     229.391,78

67284/2017 EMDURB 4745 R$         3.792,55

64224/2017 EMDURB 4780 R$            20.903,06

64224/2017 EMDURB 4775 R$     100.628,93

64224/2017 EMDURB 4759 R$               9.713,52

60053/2017 EMDURB 4765 R$            79.865,00

64224/2017 EMDURB 4777 R$               5.536,08

64224/2017 EMDURB 4770 R$            13.283,50

60053/2017 EMDURB 4766 R$       28.115,00

58503/2017 EMDURB 4763 R$            16.626,00

59264/2017 EMDURB 4761 R$            21.582,40

58503/2017 EMDURB 4764 R$         162.580,44

59264/2017 EMDURB 4760 R$               2.697,80

59264/2017 EMDURB 4767 R$         174.977,06

53493/2018 EMDURB 4771 R$            39.589,00

40787/2014 EMDURB 4769 R$            32.719,00

59264/2017 EMDURB 4772 R$               8.996,80

59264/2017 EMDURB 4762 R$            60.983,30

50015/2007 EMP BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS 1398856 R$            60.441,28

2333/2018
EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. 
CIRURG. HOSP. LTDA 377147 R$               3.598,80

30270/2015 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA 8729 R$               1.333,00

35134/2018 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1036724 R$                   708,00

2333/2018 GABEE FOODS COM. DE ALIM. EIRELI EPP 2788 R$            22.420,00

33177/2014
GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - 
EPP 3817

R$               5.642,40

2333/2018
HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. PROD. 
NUTRIC. LTDA 41175 R$               7.667,20

22579/2018 IBF IND. BRAS. DE FILMES S/A 369680 R$               2.400,00

9963/2017 IMESP 1285650 R$               1.032,53

9963/2017 IMESP 1285975 R$                   516,26

50050/2017
INDUSTRIA E COM. DE PROD. DE LIMP. 
MACATUBA LTDA 15541 R$                      29,04

67155/2015
INDUSTRIA E COM. DE PROD. DE LIMP. 
MACATUBA LTDA 15540 R$                      78,40
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49295/2017
INDUSTRIA E COM. DE PROD. DE LIMP. 
MACATUBA LTDA 15542 R$                   123,00

49295/2017
INDUSTRIA E COM. DE PROD. DE LIMP. 
MACATUBA LTDA 15544 R$                   163,25

37781/2013
INST. DE TOMOGR. AXIAL COMP. DE BAURU 
LTDA 2905 R$            30.368,75

70048/2017
INTEGRA BAURU - ASSESSORIA EMP. LTDA 
EPP 13273 R$                      20,09

70048/2017
INTEGRA BAURU - ASSESSORIA EMP. LTDA 
EPP 13271 R$                      20,09

71967/2018 JOSE APARECIDO GALVÃO VAZ NOVEMBRO R$               4.851,63

38769/2017 K C R IND. E COM. DE EQUIP. EIRELI 206 R$               5.714,25

70048/217
LABORATORIO BAURU DE PATOL. CLIN. 
POLICLINICA 12005 R$                      69,67

62993/2017 LAVANDERIA ASPH EIRELI 1956 R$            18.511,22

22579/2018
MAX MEDICAL COM. PROD. MED. E HOSP. 
LTDA 54904 R$                   756,00

15193/2017
MAX-VERDE TRANSPORTE E CONST. 
EIRELE EPP 482 R$            34.053,50

2333/2018 MILK VITTA COM. E IND. LTDA 17031 R$            29.700,00

22579/2018
POLAR FIX INDUSTRIA E COM. DE PROD. 
HOSP.LTDA 261562 R$               5.396,00

38150/2017
PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROT. 
S/S LTDA 31476 R$                   203,84

22579/2018 SIL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. S/A 3541 R$               5.585,76

2333/2018 SOMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39399 R$                   491,40

2333/2018 SOMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39363 R$            26.342,20

7092/2018
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E 
HOSPITALARES 231544 R$                   472,50

2333/2018 SUPPORT PROD. NUTRICIONAIS LTDA 66862 R$                   622,95

2333/2018 SUPPORT PROD. NUTRICIONAIS LTDA 66863 R$               1.515,60

46181/2014 TRANSURB 94169 R$            25.224,40

46181/2014 TRANSURB 94170 R$               1.360,40

46181/2014 TRANSURB 94171 R$               1.516,20

59111/2017 ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 748758 R$            33.350,00

39559/2018
UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA 
NACIONAL S.A 111696 R$            10.384,50

21112/2013 W & M PUBLICIDADE LTDA EPP 5933 R$                   228,08

21112/2013 W & M PUBLICIDADE LTDA EPP 5779 R$                   342,12

21112/2013 W & M PUBLICIDADE LTDA EPP 5932 R$                   627,22

EVERSON DEMARCHI
SECRETÁRIO 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).

PEDIDO DE ADOÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS VERDES

Processo nº 70190/2018
Interessado: Addad – Volpe Administração Imóveis Ltda
Local: Triângulo localizado na bifurcação entre a Avenida Comendador José da Silva Martha com a 
Avenida José Vicente Aielo 

DZB - DEPARTAMENTO ZOOBOTÂNICO

REITERAÇÃO DE PROCESSOS DE SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:
PROCESSO: 43604/2017
INTERESSADO: Sebastião do Carmo Bastazini
ENDEREÇO: Rua Teodoro Alvares, nº 3-83, Parque Julio Nobrega
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Canelinha localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO(S) DEFERIDO(S): VÁLIDA COMO AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE 
ÁRVORE(S), APÓS 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS: 
E-DOC: 73042/2018
INTERESSADA: Jair Lot Vieira
ENDEREÇO: Rua Gerson França, nº 5-5 - Centro
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Sibipiruna localizada no centro do imóvel. 
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

ERRATA DA PUBLICAÇÃO DO DIA 11/10/2018

ONDE SE LÊ:
PROCESSO: 66922/2018
INTERESSADO: Jairo Antonio Machuca
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ENDEREÇO: Rua Monsenhor Claro, nº 10-51, Centro
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Jambo localizada à esquerda do imóvel. 
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

LEIA-SE:
PROCESSO: 66922/2018
INTERESSADO: Jairo Antonio Machuca
ENDEREÇO: Rua Manoel Bento Cruz, nº 10-51, Centro
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore da espécie Jambo localizada à esquerda do imóvel. 
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte                              

EXTRATOS
TERMO DE COOPERAÇÃO PARA ADOÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL - PROCESSO Nº 
29.654/18 – DONATÁRIO: MUNICÍPIO DE BAURU – ADOTANTE: ELISANGELA APARECIDA DA 
SILVA SAID - OBJETO: Constitui objeto do presente termo, a ADOÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL 
LOCALIZADO NA AVENIDA MARCOS DE PAULA RAPHAEL QUARTEIRÃO 19, NÚCLEO MARY 
DOTA, que será mantido integralmente pelo ADOTANTE, que será responsável pela preservação e 
manutenção da área e seus equipamentos, custeados com recursos próprios conforme o disposto nos Art. 
3º da Lei 5.385/06, e que poderá afixar na área adotada, uma ou mais placas padronizadas alusivas ao 
processo de colaboração com o Poder Executivo Municipal, de acordo com o art. 7º, descrito abaixo: 
Lei 5.385 de 02/08/2.006, alterada pela Lei 5.859, de 28/12/2.009.Art. 7º - O adotante ficará autorizado, 
após a assinatura do termo de cooperação, a afixar, na área adotada, uma ou mais placas padronizadas 
alusivas ao processo de colaboração com o Poder Executivo Municipal, nas seguintes proporções. I - área 
com superfície inferior ou igual a 5.000,00 metros quadrados: poderão ser colocadas até 2 (duas) placas 
com dimensão de 1,00x0,70 metros ou até 4 (quatro) placas com dimensão de 0,50x0,35 metros; II - área 
com superfície superior a 5.000,00 metros quadrados: poderão ser colocadas até 12 (doze) placas com 
dimensão de 1,00x0,70 metros, na proporção de uma placa para cada 2.500,00 metros quadrados, ou até 20 
(vinte) placas com dimensão de 0,50x0,35 metros, na proporção de uma placa para cada 1.500,00 metros 
quadrados; III - área onde predomine a dimensão comprimento, nos casos dos canteiros centrais de ruas e 
avenidas, poderá ser colocada 1 (uma) placa com dimensão de 0,50x0,35 metros para cada 200,00 metros 
de extensão. Deverá ser apresentado projeto paisagístico para análise e aprovação pela SEMMA antes de 
qualquer intervenção no canteiro, exceto limpeza e capinação, que deverá obedecer ao prazo máximo de 
execução de 45 dias. – PRAZO: 01 ano - ASSINATURA: 24/05/2.018.

CONTRATO Nº 9.107/18 - PROCESSO Nº 22.478/18 (E-doc nº 70.495/18) - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: XULABEIKA MUDAS FRUTÍFERAS E ORNAMENTAIS 
LTDA-ME – OBJETO: A CONTRATADA obriga-se a fornecer e prestar ao CONTRATANTE os serviços 
de Plantio de 20.000 M2 (vinte mil) de grama da espécie Esmeralda, melhor descritos no Anexo I do Edital 
nº 254/18 e nos termos de sua proposta anexa ao Processo Administrativo nº 22.478/18 - VALOR TOTAL: 
R$ 125.000,00 – PRAZO: 12 meses – MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 205/18 - PROPONENTES: 
04 - ASSINATURA: 13/11/18, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

Secretaria de Obras
Ricardo Zanini Olivatto

Secretário
PORTARIA S.O Nº 023/18

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 10088 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
Leandro Garcia Ferreira 30.344 01163117652 A/D

REGISTRE-SE E CUMPRE-SE
Bauru, SP, 20 de Novembro de 2018.

Ricardo Zanini Olivatto
Secretário Municipal de Obras

EXTRATOS
CONTRATO Nº 9.102/18 - PROCESSO Nº 46.989/18 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONTRATADA: CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA – OBJETO: A 
CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo 
nº 46.989/18, a fornecer ao CONTRATANTE A QUANTIDADE ANUAL DE: 250.000 (DUZENTOS E 
CINQUENTA MIL) LITROS DE GASOLINA COMUM, 400.000 (QUATROCENTOS MIL) LITROS 
DE ETANOL HIDRATADO, 1.000.000 (UM MILHÃO) LITROS DE DIESEL CLASSIFICAÇÃO BS 
500 E 300.000 (TREZENTOS MIL) LITROS DE DIESEL BS-10 PARA ENTREGA NAS BOMBAS 
DE COMBUSTÍVEIS LOCALIZADAS NO DEPARTAMENTO DE APOIO OPERACIONAL, melhor 
descritos no Anexo III do Edital nº 372/18. - VALOR TOTAL: R$ 6.675.800,00 – PRAZO: 12 meses 

– MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 293/18 – PROPONENTES: 02- ASSINATURA: 12/11/18, 
conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

Secretaria de Planejamento
Letícia Rocco Kirchner

Secretária
CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Empresa Bauruense empreendimentos Imobiliários Ltda. em atendimento ao Estatuto da Cidade, convida 
toda a população a participar da Audiência Pública referente o ESTUDO DE IMPACO DE VIZINHANÇA 
do Empreendimento Loteamento Vargem Limpa 1 e 2 localizado à Rodovia Cezário José de Castilho s/n 
-SP 341, a realizar-se no dia 24 de novembro de 2018 às 10 horas à Rua Francisco Antônio Rodrigues 3-50, 
no Mary Dota. O Estudo de Impacto de Vizinhança do referido empreendimento ficará disponível para 
consultas e sugestões públicas na SEPLAN de Bauru, Av. Nuno de Assis, 14-60, no horário das 08:00 às 
12:00 e no site 
https://www.4shared.com/office/9vuW3n4bgm/EIV-Loteamentos_Vargem_Limpa.html

CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Secretaria de Planejamento, em atendimento ao que lhe cabe no dispositivo do Artigo 11, § 1º da Lei 6626 
de 18 de fevereiro de 2015, vem tornar público:
A DINÂMICA DE BAURU, PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., em 
consonância com as atribuições que lhes confere o Artigo 11 da Lei 6.626 de 18 de fevereiro de 2015 do 
Município de Bauru, convida a comunidade em geral, membros dos Conselhos Municipais de Habitação e do 
Conselho do Município de Bauru e demais autoridades municipais para participarem da Audiência Pública 
sobre o Estudo de Impacto de Vizinhança do EDIFÍCIO USO MISTO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR 
VERTICAL E LOJAS COMERCIAIS, denominado URBAN AEROCLUBE, localizado à Alameda Octavio 
Pinheiro Brisolla, Esquina com as Ruas Eng. Alpheu José Ribas Sampaio e Dr. Sérvio Tulio Carrijo Coube 
- Jardim Infante Dom Henrique, Bauru/SP, empreendimento composto por uma torre com 02 (dois) blocos 
conjugados de apartamentos, 08 (oito) pavimentos, totalizando 132 (cento e trinta e dois) apartamentos e 
10 (dez) lojas comerciais no térreo. A audiência ocorrerá no dia 28 de Novembro de 2018, das 18h15 às 
21h, no Lounge do Café Dell’Arte – sito à Avenida Getúlio Vargas, 18-46, loja 1, térreo, Parque Jardim 
Europa, Bauru - SP, CEP: 17.017-383. O Estudo de Impacto de Vizinhança do referido empreendimento 
ficará disponível para consultas e sugestões públicas na SEPLAN de Bauru, localizada à Av. Nuno de 
Assis, 14-60, através do processo nº 55672/2018 e no site https://issuu.com/construtoradinamica7/docs/
urbanaeroclube-eivcompleto-textos_a, do dia 07 de novembro a 10 de dezembro de 2018.

CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Secretaria de Planejamento, em atendimento ao que lhe cabe no dispositivo do Artigo 11, § 1º da Lei 6626 
de 18 de fevereiro de 2015, vem tornar público: 
A MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, em consonância com as atribuições que lhes confere 
o Artigo 11 da Lei 6.626 de 18 de fevereiro de 2015 do Município de Bauru, convida a comunidade em 
geral, membros dos Conselhos Municipais de Habitação e do Conselho do Município de Bauru e demais 
autoridades municipais para participarem da Audiência Pública sobre o Estudo de Impacto de Vizinhança do 
condomínio multifamiliar vertical (Área Palhares), localizado na Rua Francisco Vidrih, sem número, Jardim 
Guadalajara, Município de Bauru/SP, composto de cinco andares, totalizando 220 unidades habitacionais. 
Ocorrerá no dia 27 de novembro de 2018, das 18:00h às 19:30h, no Espaço escondidinho festas e 
lazer, sito a Avenida Carlos Biley Filho nº1-25, Jardim Gualajara, Bauru/SP. O Estudo de Impacto de 
Vizinhança do referido empreendimento ficará disponível para consultas e sugestões públicas na SEPLAN 
de Bauru, Av. Nuno de Assis, 14-60, através do processo de aprovação 44137/2018, no horário das 08:00 
às 12:00 e no site https://goo.gl/S35XTJ, do dia 05 de novembro de 2018 ao dia 05 de dezembro de 2018.

Secretaria de Saúde
José Eduardo Fogolin Passos

Secretário
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – SEÇÃO DE PRODUTOS

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
74836/2018 DROGARIA MONSENHOR BAURU EIRELI - ME 002605/F-1
74527/2018 DROGARIA MONSENHOR BAURU EIRELI - ME 002595/F-1
73979/2018 MAGISTRAL PHARMA DE BAURU LTDA - EPP 002599/F-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
62224/2018 ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO LUCAS S/A 21517/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
INTERDIÇÃO DE PRODUTOS:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
74527/2018 DROGARIA MONSENHOR BAURU EIRELI - ME 21528/E-1
73979/2018 MAGISTRAL PHARMA DE BAURU LTDA - EPP 21527/E-1
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COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE TERMO DE INTERDIÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
74527/2018 DROGARIA MONSENHOR BAURU EIRELI - ME 2215/C-1
73979/2018 MAGISTRAL PHARMA DE BAURU LTDA - EPP 2214/C-1

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

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO
24229/2015 ASSISTÊNCIA MEDIO HOSPITALAR SÃO LUCAS S/A
5157/2017 OXIBARIMED SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA LTDA

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
70271/2018 L.H FRATINI ME 41131/C-1

RECURSO INDEFERIDO DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
48151/2018 CASA DE REPOUSO GERIATRICA AVANT LTDA 0386/F-1

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO
68160/17 ECKEL MELCHERT DE CAMPOS 
68176/17 EVANIR GIOMETTI
68175/17 EVANIR GIOMETTI
38668/18 KATIA TEIXEIRA 
49083/18   IDALINA DE FATIMA BERNARDO DE OLIVEIRA
20962/18 EDNA DE ALMEIDA GOIES

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

74988/18 FRANK LOPES DA SILVA 05419/F-1
63070/18 FERNANDO ODAS ARAUJO 05349/F-1

               
RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
57279/18 FRED VIEIRA DA SILVA 05054/F-1

CANCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
68160/17 ECKEL MELCHERT DE CAMPOS 42668/C-1
68176/17 EVANIR GIOMETTI 42667/C-1

 
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
57264/18 ROYALLE DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA
15556/E-1

64767/18 SEBASTIÃO MAURICIO COELHO 15426/E-1
64657/18 BRUNO LUCIANO GOMES DA SILVA 15548/E-1
64674/18 BRUNO LUCIANO GOMES DA SILVA 15547/E-1
64793/18 SEBASTIAO MAURICIO COELHO 15427/E-1
67315/18 DURVALINO WAGNER ROSA CARVALHO 3981/E-1
42506/18 JOÃO CARLOS MUCIO 15546/E-1

        
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
ADVERTÊNCIA:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
71651/18 FERNANDA SILVA DUALIBI 3491/E-1
59883/18 JUNDI NARITA 3988/E-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
52636/2018 ESTER GONÇALVES SILVEIRA 000021/F-1
48289/18 SUZANA LUZIA COELHO FIGLIOLIA 000007/F-1

CANCELAMENTO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
68160/17 ECKEL MELCHERT DE CAMPOS 15864/E-1
68176/17 EVANIR GIOMETTI 15835/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
57948/18 THIAGO GARCIA ROCHA 2220/F-1
57952/18 THIAGO GARCIA ROCHA 2219/F-1
55519/18 OSVALDO TAVORA DA CRUZ 2299/E-1

CANCELAMENTO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
68160/17 ECKEL MELCHERT DE CAMPOS 1857/F-1
68176/17 EVANIR GIOMETTI 1774/F-1

NOTIFICAÇÃO 
Conforme Art.1º, incisos I, II e parágrafo único da Lei Municipal nº 7.104 de 14 de agosto de 2018, 

notificamos os proprietários dos terrenos baldios(TB), terrenos baldios murados(TBM), terrenos 
com construções inacabadas ou abandonadas(CA), imóvel com quintal de residência desocupada ou 
abandonada(QR), calçadas/passeio público defronte terreno particular (CP) para procederem à capinação 
e limpeza dos mesmos. Face ao exposto, informamos que caso não adote as devidas providências no prazo 
legal, implicará na aplicação de multa.

PROPRIETARIO ENDEREÇO LOCAL NOTIFICADO SETOR QUADRA LOTE

ECKEL MELCHERT DE 
CAMPOS

QR AV DUQUE DE CAXIAS Nº 16-15 
– V CARDIA

03 0119 007

VALTER HUGO DOS 
SANTOS 

TB RUA MARIA DA GRAÇA BUENO 
MARTINS QD 2 – JD CAROLINA

03 0453 010

RICARDO GASPARINI 
CANDOSIN

TBM RUA BASILIO STRINGHETTA 
QD 3 – PQ HIPODROMO

03 0954 023

JAIR PEREIRA DA SILVA TB RUA BASILIO STRINGHETTA 
QD 3 – PQ HIPODROMO

03 0954 022

MARIA INES MARAO 
CALONEGO

TB RUA BASILIO STRINGHETTA 
QD 3 – PQ HIPODROMO

03 0957 026

ALEX PEREIRA TB RUA JOSINO ARAUJO QD 4 
IMPAR – JARDIM MENDONÇA

4 3206 016

ADHEMAR DROMANI 
VICENTINI CIA LTDA EPP

CA RUA JOSINO ARAUJO L.E Nº: 
4-97 QD 4 IMPAR- JARDIM 
MENDONÇA

4 3206 040

EUCLIDES TAVARES TB RUA JOSINO ARAUJO QD 2 PAR 
– JARDIM MENDONÇA

4 3202 003

PITAIA 
DESENVOLVIMENTO 
IMOBILIÁRIO S/A

TB RUA ANTONIO AUGUSTO DE 
FARIA QD 2 IMPAR – VILA 
SANTA LUZIA

4 0050 016

PITAIA 
DESENVOLVIMENTO 
IMOBILIARIO S/A

TB RUA HEITOR MAIA QD 5 IMPAR 
– VILA SANTA LUZIA

4 0050 018

ARQUIVAMENTO DE NOTIFICAÇÃO:
PROPRIETARIO ENDEREÇO LOCAL NOTIFICADO SETOR QUADRA LOTE

CLAUDIO NOBORU 
SHIMA

TBM RUA EZEQUIEL RAMOS QD 13 – 
CHACARA DAS FLORES

03 0376 016

TELEFONICA BRASIL S/A TB AVENIDA AMAPA QD 12 VILA 
CAROLINA 

3 0616 001

GERALDO PEREIRA DA 
SILVA 

QR RUA MARIA APARECIDA 
OLIVEIRA SILVEIRA  Nº 1-36 
PARQUE DAS NAÇÕES 

2 3007 003

WILSON JOSE GARCIA TBM RUA BARTOLOMEU DE 
GUSMÃO QD 8 PAR JARDIM 
AMERICA 

2 0533 002

D.W NEGOCIOS 
IMOBILIARIOS LTDA 

TBM AVENIDA COMENDADOR JOSE 
DA SILVA MARTHA QD 14 PAR    
JARDIM ESTORIL

2 0009 011

NICANOR AMARO SILVA 
NETO 

TB RUA APARECIDA QD 8 IMPAR 
JARDIM SANTANA 

4 0613 025

NICANOR AMARO SILVA 
NETO 

TB RUA APARECIDA QD 8 IMPAR 
JARDIM SANTANA 

4 0613 026

APPARICIO DEL NERY TB RUA AUGUSTO FERREIRA QD 
7 IMPAR ANTIGO 7-137 – VILA 
SANTA LUZIA

4 0918 014

MARIA NEPOMUCENA 
DA SILVA

TBM RUA WAKITI ADACHI QD 6 PAR 
– JARDIM TV

4 3151 003

ERRATA:
PUBLICADO EM D.O.M. EM 13/11/18
ONDE SE LÊ:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO 
DE MULTA:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
52442/18 CRISTIANE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2332/E-1

LEIA-SE:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO 
DE MULTA:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
52442/18 PAGANI COMERCIO ADMINISTRAÇÃO E URBANISMO 

LTDA 
2332/E-1

ONDE SE LÊ:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
DE MULTA:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
57123/18 OSVALDO APARECIDO HUDINIK 38476/C-1

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

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
57123/18 OSVALDO APARECIDO HUDINIK 3488/E-1

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL SAÚDE
Lei Municipal 5950/2010

Torna público o resultado da análise dos requerimentos para a concessão de:
 
1 – Progressão por Mérito Profissional (PMP) ciclo 2013_2016, regulamentada pela Lei Municipal 
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5950/2010 e Decretos Municipais nº 11509/2011
• PORTARIA SMS Nº 258/18 - PMP  2013/2016

Edoc Matrícula Classe A partir da data:
49285/18 22779 A-18 para A-19 01/11/2016
49290/18 24998 C-11 para C-12 01/11/2016
49292/18 28755 A-4 para A-5 01/11/2016
49304/18 29904 B-2 para B-3 05/04/2016
47808/18 24391 C-14 para C-15 01/11/2016
47967/18 22768 B-17 para B-18 01/11/2016
47971/18 13933 B-25 para B-26 01/11/2016
48032/18 25010 B-13 para B-14 01/11/2016
48035/18 21919 B-18 para B-19 01/11/2016
48077/18 28859 A-3 para A-4 01/11/2016
47816/18 27867 B-7 para B-8 01/11/2016
47934/18 16473 C-22 para C-23 01/11/2016
47957/18 24997 B-13 para B-14 01/11/2016
48044/18 27487 B-8 para B-9 01/11/2016
48063/18 30035 A-2 para A-3 14/06/2016
48088/18 13078 A-28 para A-29 01/11/2016
48085/18 16130 B-21 para B-22 01/11/2016
48186/18 29238 B-4 para B-5 01/04/2016
48005/18 25407 B-12 para B-13 01/11/2016
48037/18 24217 C-15 para C-16 01/11/2016
48051/18 800351 B-2 para B-3 01/11/2016
47815/18 28089 B-6 para B-7 01/11/2016
49365/18 21723 A-18 para A-19 01/11/2016
49363/18 20286 C-19 para C-20 01/11/2016
48206/18 23363 B-16 para B-17 01/11/2016
50025/18 24767 A-15 para A-16 01/11/2016
50039/18 24800 C-15 para C-16 01/11/2016
50037/18 24165 A-15 para A-16 01/11/2016
49995/18 23560 A-17 para A-18 01/11/2016
50035/18 15725 A-22 para A-23 01/11/2016
50009/18 23796 C-17 para C-18 01/11/2016
50018/18 24324 C-14 para C-15 01/11/2016
50249/18 23908 C-15 para C-16 01/11/2016
50248/18 23631 B-16 para B-17 01/11/2016
50232/18 23576 A-16 para A-17 01/11/2016
50229/18 28553 A-6 para A-7 01/11/2016
50228/18 26070 A-7 para A-8 01/11/2016
49329/18 20726 B-18 para B-19 01/11/2016
49333/18 28081 A-6 para A-7 01/11/2016
50118/18 28337 B-5 para B-6 01/11/2016
50126/18 27527 A-10 para A-11 01/11/2016
50138/18 23078 A-12 para A-13 01/11/2016
50131/18 28897 A-4 para A-5 01/11/2016
49987/18 17141 B-20 para B-21 01/11/2016
49994/18 28801 C-4 para C-5 01/11/2016
49990/18 23648 B-16 para B-17 01/11/2016
50373/18 30167 A-2 para A-3 08/09/2016
50258/18 25194 C-13 para C-14 01/11/2016
50257/18 30023 A-2 para A-3 01/07/2016
50256/18 28267 A-6 para A-7 01/11/2016
50255/18 28339 B-5 para B-6 01/11/2016
50253/18 25168 A-12 para A-13 01/11/2016
57467/18 24164 B-17 para B-18 01/11/2016
57462/18 22854 B-17 para B-18 01/11/2016
48610/18 28835 B-6 para B-7 01/11/2016
48674/18 800324 B-2 para B-3 01/11/2016
48687/18 28902 A-4 para A-5 01/11/2016
48689/18 16632 B-19 para B-20 01/11/2016
48690/18 20547 A-19 para A-20 01/11/2016
48692/18 25095 C-13 para C-14 01/11/2016
48693/18 24685 B-15 para B-16 01/11/2016
49306/18 22748 B-17 para B-18 01/11/2016
49309/18 25565 A-11 para A-12 01/11/2016
49241/18 22616 B-17 para B-18 01/11/2016
49243/18 16667 A-20 para A-21 01/11/2016
49248/18 28838 C-4 para C-5 01/11/2016
49250/18 22231 C-17 para C-18 01/11/2016
49258/18 16289 A-20 para A-21 01/11/2016
49260/18 28157 B-6 para B-7 01/11/2016
49263/18 15162 B-12 para B-13 01/11/2016

49270/18 21971 B-17 para B-18 01/11/2016
49281/18 13143 A-25 para A-26 01/11/2016
57530/18 800463 B-3 para B-4 01/11/2016
45143/18 25950 B-16 para B-17 01/11/2016
45181/18 800450 B-3 para B-4 01/11/2016
57618/18 800486 B-3 para B-4 01/11/2016
57586/18 800295 B-3 para B-4 01/11/2016
45204/18 800491 B-3 para B-4 01/11/2016
45210/18 800507 B-3 para B-4 01/11/2016
45171/18 800533 B-3 para B-4 01/11/2016
45164/18 800334 B-3 para B-4 01/11/2016

• PORTARIA SMS Nº 261/18 - PMP  2013_2016
Edoc Matricula Classe A partir da data:

49278/18 800396 B-3 para B-4 01/11/2016
49262/18 800519 B-3 para B-4 01/11/2016
57867/18 800523 B-3 para B-4 01/12/2013
52921/18 800332 B-3 para B-4 01/11/2016
52918/18 800309 B-3 para B-4 01/11/2016
55186/18 800335 B-3 para B-4 01/11/2016
48034/18 800343 B-3 para B-4 01/11/2016
48083/18 800544 B-3 para B-4 01/11/2016
48040/18 800500 B-3 para B-4 01/11/2016
48190/18 800470 B-3 para B-4 01/11/2016
48676/18 800384 B-3 para B-4 01/11/2016
49259/18 800536 B-3 para B-4 01/11/2016
49242/18 800307 B-3 para B-4 01/11/2016
49244/18 800430 B-3 para B-4 01/11/2016
49246/18 800477 B-3 para B-4 01/11/2016
49340/18 800488 B-3 para B-4 01/11/2016
49361/18 800528 B-3 para B-4 01/11/2016
49324/18 800497 B-3 para B-4 01/11/2016
50120/18 800423 B-3 para B-4 01/11/2016
50106/18 800304 B-3 para B-4 01/12/2016
50136/18 800539 B-3 para B-4 01/11/2016
50252/18 800325 B-3 para B-4 01/11/2016
50938/18 800504 B-3 para B-4 01/11/2016
50943/18 800412 B-3 para B-4 01/11/2016
50917/18 800437 B-3 para B-4 01/11/2016
52954/18 800465 B-3 para B-4 01/11/2016
55198/18 800546 B-3 para B-4 01/11/2016
57489/18 800473 B-3 para B-4 01/11/2016
57558/18 800389 B-3 para B-4 01/11/2016
57606/18 800496 B-3 para B-4 01/11/2016
57858/18 800362 B-3 para B-4 01/12/2016
57870/18 800487 B-3 para B-4 01/11/2016
55041/18 800311 B-3 para B-4 01/11/2016
48684/18 800443 B-3 para B-4 01/11/2016
52828/18 800352 B-3 para B-4 01/11/2016
52912/18 800545 B-3 para B-4 01/11/2016
52824/18 800481 B-3 para B-4 01/11/2016
50368/18 800385 B-3 para B-4 01/11/2016
50361/18 800466 B-3 para B-4 01/11/2016
49998/18 800538 B-3 para B-4 01/11/2016
50022/18 800305 B-3 para B-4 01/11/2016
49368/18 800419 B-3 para B-4 01/11/2016
57593/18 800403 B-3 para B-4 01/11/2016
52869/18 800476 B-3 para B-4 01/11/2016
49314/18 800390 B-3 para B-4 01/11/2016
50124/18 800317 B-3 para B-4 01/11/2016
50241/18 800379 B-3 para B-4 01/11/2016
47917/18 800409 B-3 para B-4 01/11/2016
49288/18 800296 B-2 para B-3 01/11/2016
49264/18 800398 B-3 para B-4 01/11/2016
55184/18 800322 B-2 para B-3 01/11/2016
55179/18 800418 B-3 para B-4 01/11/2016
48080/18 800454 B-2 para B-3 01/11/2016
50015/18 800341 B-3 para B-4 01/11/2016
500001/18 800515 B-3 para B-4 01/11/2016
48193/18 800527 B-3 para B-4 01/11/2016
55015/18 800350 B-3 para B-4 01/11/2016

• PORTARIA SMS Nº 262/18 - PMP  2013_2016
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Edoc Matricula Classe A partir da data:
50116/18 27822 B-7 para B-8 01/11/2016
50132/18 30314 B-3 para B-4 01/12/2016
49318/18 26047 B-10 para B-11 01/11/2016
49283/18 23666 B-7 para B-8 01/11/2016
67289/18 22741 C-17 para C-18 01/11/2016
57621/18 24773 A-16 para A-17 01/11/2016
55154/18 15887 B-21 para B-22 01/11/2016
57513/18 25011 C-13 para C-14 01/11/2016
58665/18 30986 B-3 para B-4 01/11/2017
58664/18 29190 A-4 para A-5 28/05/2017
59510/18 30611 B-2 para B-3 01/06/2017
58674/18 30850 B-2 para B-3 01/09/2017
58671/18 30603 C-2 para C-3 01/07/2017
58667/18 30647 C-2 para C-3 01/07/2017
58680/18 30590 B-3 para B-4 01/05/2017
58687/18 30503 C-2 para C-3 02/05/2017
58691/18 30583 C-2 para C-3 13/05/2017
58693/18 30598 B-2 para B-3 01/06/2017
58714/18 30698 B-2 para B-3 06/07/2017
58695/18 30337 C-2 para C-3 03/01/2017
58712/18 30533 C-3 para C-4 01/07/2017
58708/18 30593 B-2 para B-3 01/06/2017
58706/18 30820 C-2 para C-3 09/08/2017
58702/18 800489 B-3 para B-4 01/01/2017
58701/18 30969 C-3 para C-4 01/11/2017
58698/18 31016 B-3 para B-4 01/12/2017
58725/18 30513 C-2 para C-3 01/09/2017
58683/18 30522 C-3 para C-4 02/05/2017
58723/18 30855 B-2 para B-3 01/09/2017
58722/18 30726 B-2 para B-3 09/07/2017
58719/18 30521 C-2 para C-3 02/05/2017
58717/18 30901 B-2 para B-3 08/09/2017
59146/18 29098 C-4 para C-5 30/03/2017
59147/18 30523 B-3 para B-4 02/05/2017

• PORTARIA SMS Nº 263/18 - PMP  2013_2016
Edoc Matricula Classe A partir da data:

59148/18 30575 C-2 para C-3 12/05/2017
59151/18 30534 C-2 para C-3 02/05/2017
58618/18 30841 B-3 para B-4 05/09/2017
58625/18 30397 B-2 para B-3 14/02/2017
58627/18 30425 B-2 para B-3 01/06/2017
58761/18 30682 B-3 para B-4 04/07/2017
58632/18 30610 C-3 para C-4 02/06/2017
58635/18 30589 C-2 para C-3 16/05/2017
58642/18 30848 C-3 para C-4 01/09/2017
58639/18 30826 B-3 para B-4 11/08/2017
58649/18 30859 B-3 para B-4 01/09/2017
58740/18 30697 C-2 para C-3 01/08/2017
59120/18 31001 B-2 para B-3 18/11/2017
59124/18 30514 C-2 para C-3 09/05/2017
59128/18 30512 C-2 para C-3 02/05/2017
59130/18 30510 C-2 para C-3 02/05/2017
59131/18 30921 B-2 para B-3 03/10/2017
59143/18 30878 B-3 para B-4 02/09/2017
59133/18 30504 C-2 para C-3 02/05/2017
58658/18 28547 B-2 para B-3 10/05/2017
58661/18 30858 B-3 para B-4 01/09/2017
59138/18 29086 A-4 para A-5 14/03/2017
59145/18 30652 B-3 para B-4 15/06/2017
58728/18 30894 B-3 para B-4 06/09/2017
58766/18 30950 B-2 para B-3 24/10/2017
58748/18 30854 B-2 para B-3 01/09/2017
58750/18 800308 B-3 para B-4 01/02/2017
58759/18 30478 B-3 para B-4 29/11/2017
58763/18 30356 B-2 para B-3 19/01/2017
58768/18 30607 B-3 para B-4 01/09/2017
58777/18 30614 B-2 para B-3 01/06/2017
58655/18 30925 B-3 para B-4 03/10/2017
59158/18 30715 B-2 para B-3 07/07/2017
59164/18 30693 B-2 para B-3 04/07/2017
59169/18 30509 B-2 para B-3 02/05/2017

59175/18 30340 B-3 para B-4 04/01/2017
59179/18 30507 B-3 para B-4 02/05/2017
59172/18 30601 B-2 para B-3 13/06/2017
59180/18 29235 B-6 para B-7 01/08/2017
59182/18 30729 C-2 para C-3 13/07/2017
59185/18 30551 B-3 para B-4 09/05/2017
59188/18 30527 C-2 para C-3 03/05/2017
59192/18 30957 B-2 para B-3 05/11/2017
59194/18 30667 B-3 para B-4 01/07/2017
59196/18 30933 B-3 para B-4 03/10/2017
59198/18 28074 C-2 para C-3 27/09/2017
59202/18 30971 B-3 para B-4 01/12/2017
59203/18 30630 B-3 para B-4 13/06/2017
59205/18 29172 A-4 para A-5 13/05/2017
59208/18 30725 B-3 para B-4 10/07/2017
59113/18 30576 C-2 para C-3 13/05/2017
59107/18 30926 B-3 para B-4 01/10/2017
59103/18 29082 C-4 para C-5 10/03/2017
59099/18 30617 B-3 para B-4 13/06/2017
59097/18 30506 C-2 para C-3 29/04/2017
59093/18 30602 C-2 para C-3 01/06/2017
59091/18 29264 B-6 para B-7 07/10/2017
59492/18 30949 C-3 para C-4 19/10/2017
59085/18 30860 B-3 para B-4 31/08/2017
59079/18 30938 B-3 para B-4 05/10/2017
59082/18 30582 B-2 para B-3 13/05/2017
59081/18 30508 B-3 para B-4 02/05/2017
59078/18 31020 B-2 para B-3 03/12/2017
59072/18 30559 B-2 para B-3 10/05/2017
59216/18 30547 C-2 para C-3 06/05/2017
59215/18 30524 C-3 para C-4 02/05/2017
59214/18 30529 C-3 para C-4 04/05/2017
59213/18 29240 B-5 para B-6 02/07/2017
59210/18 30996 B-3 para B-4 10/11/2017
59115/18 30691 B-2 para B-3 05/07/2017
59118/18 31011 B-2 para B-3 01/12/2017

• PORTARIA SMS Nº 272/18 - PMP  2013_2016
EDOC Matrícula Classe A partir da data:

47812/18 29889 B-2 para B-3 02/03/16
47811/18 23699 B-15 para B-16 01/11/16

• PORTARIA SMS Nº 269/18 - PMP  RETIFICAÇÃO
Port Matrícula Retifica a onde se lê leia-se

269/18 21938 Portaria  133/14 da classe B-17 para B-18 da classe B-16 para B-17
considerando a informação contida no edoc 65342/18 devido a erro de enquadramento na época da 
implantação do PCCS

• PORTARIA SMS Nº 270/18 - PMP  RETIFICAÇÃO
Port Matrícula Retifica a onde se lê leia-se

270/18 21938 Portaria  133/14 da classe B-18 para B-19 da classe B-17 para B-18
considerando a informação contida no edoc 65342/18 devido a erro de enquadramento na época da 
implantação do PCCS

• PORTARIA SMS Nº 273/18 - PMP  RETIFICAÇÃO
Port Matrícula Retifica a onde se lê leia-se

273/18 28337 Portaria  258/2018 da classe B-5 para B-6 da classe B-6 para B-7
considerando erro de digitação na portaria citada

2-Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE), regulamentada pela Lei Municipal 
5950/2010 e Decretos Municipais nº 11509/2011
• PORTARIA SMS Nº 268/18  (PQPE) RETIFICAÇÃO

Port Matrícula Retifica a onde se lê leia-se
268/18 21938 Portaria 593/12 Da classe C-17 para 

B-17
Da classe C-16 para B-16

Considerando a informação contida no edoc 65342/18 devido a erro de enquadramento na época da 
implantação do PCCS.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL SAÚDE
Lei Municipal 5950/2010

Torna público o resultado das análises dos requerimentos para a concessão de Progressão por Mérito 
Profissional (PMP), Progressão por Qualificação Profissional (PQP) e Promoção por Qualificação 
Profissional por Escolaridade (PQPE) regulamentados pela Lei Municipal 5950/2010 e Decreto Municipal 
nº 11509/2011, que foram INDEFERIDOS
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MAT E-DOC SITUAÇÃO MOTIVO
24330 49266/18 Indeferido

(PMP)
Ciclo 2013_2016

Não se enquadrar no artigo 15º da Lei 5950/2010 
combinado com o artigo 4º do Decreto 11509/2011

23699 16822/17 Indeferido
(PQP)

2012_2014

Não se enquadrar no artigo 18º da Lei 5950/2010 
combinado com o Decreto 11509/2011

Informamos que o(s) requerimento(s) de progressão na carreira que foram indeferidos serão encaminhados 
ao(s) servidor(es) interessado(s), detalhando o motivo do indeferimento. Ressaltamos que, de acordo 
com a legislação, o(a) servidor(a) que não concordar com as decisões da Comissão de Desenvolvimento 
Funcional (CDF), poderá, justificadamente, apresentar pedido de reconsideração no prazo de 15(quinze) 
dias, contados a partir da ciência do mesmo.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAURU

Pelo presente edital ficam os médicos do corpo clínico da Secretaria Municipal de Saúde de Bauru 
convocados a comparecerem no período de 10/12/2018 à 12/12/2018 a fim de proceder à votação de forma 
direta para a Eleição da Comissão de Ética da Secretaria Municipal de Saúde de Bauru.
Os interessados a candidatarem-se para a referida Comissão deverão apresentar inscrição das chapas junto 
à Comissão Eleitoral até às 17h00minh do dia 07/12/2018.

Da candidatura:
- Segundo a resolução CFM Nº 2.152/2016, a eleição se dará por chapas, cada uma contendo três membros 
efetivos e três. 
Membros suplentes.
- Poderão candidatar-se e votar qualquer médico que faça parte do corpo clínico e quadros de serviço desta 
instituição.
- Estão impedidos de candidatar-se: Diretor Clínico, Diretor Técnico e /ou Responsável Técnico, Diretor 
Administrativo, Membros da Comissão Eleitoral, Membros com cargos diretivos, médicos apenados 
eticamente nos últimos 8 (oito) anos com decisão transitada em julgado no âmbito administrativo (Processo 
ético-profissional), ou que estejam afastados cautelarmente pelo CREMESP.
- O candidato deverá estar quite com as suas obrigações junto ao CREMESP.
.
Das Inscrições:
- As inscrições serão realizadas na Secretaria Municipal de Saúde, no Departamento de Unidades de 
Urgência e Pronto Atendimento (DUUPA), com a Sra. Adriana, de segunda à sexta feira, desde a 
publicação deste edital até as 17h00min do dia 07/12/2018, através de impresso próprio a ser retirado 
na referida secretaria.
     - Documento necessário para a inscrição: Cópia Xerox do CRM.

Da votação:
- Será considerado período eleitoral desde as 07h00minh do dia 22/11/2018 até 23h59minh do dia 
13/12/2018, de modo a contemplar a maioria dos horários de trabalho dos servidores votantes.
- A votação é obrigatória, passível de justificativa por escrito na ausência do candidato.
- Haverá urnas de votação disponíveis durante todo o período eleitoral em todos os postos de trabalho, bem 
como listas de presença que deverão ser assinadas.
- As urnas lacradas ficarão aos cuidados da chefia mais outro membro escolhido e nomeado por esta chefia 
em cada posto de trabalho.
- O servidor que estiver em mais de um posto de trabalho deverá votar uma só vez e comunicar verbalmente 
a sua ausência à chefia no posto em que não votar.
- Durante o período da manhã do dia 13/12/2018 serão encaminhadas pelo transporte da prefeitura as urnas 
lacradas até o DUUPA.
- A chegada e inviolabilidade das urnas serão supervisionadas pela Comissão Eleitoral.
- A Apuração será no dia 13/12/2018, após as 14h00minh, no DUUPA feita pela Comissão Eleitoral e aberta 
a quem interessar.
Após apuração será feita imediata comunicação para homologação pelo CREMESP local.
A gestão desta Comissão eleita terá validade até 31/12/2020. 

As novas eleições ocorrerão a cada dois anos, sendo cada gestão com validade de 24 meses.

Da Comissão eleitoral:
 A comissão eleitoral será composta por:
Dra. Eclair Bernadete de Souza Gomes, Mat. 22616, CRM: 71374;
Dra. Pricila Rúbia Borges, Mat. 25548, CRM: 99120;

EXTRATOS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1.801/18 - PROCESSO Nº 8.620/18 – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – ENTIDADE PARCEIRA: SORRI-BAURU - OBJETO: Constitui objeto 
do presente TERMO DE COLABORAÇÃO a de prestação de serviços de consultas em atendimento/
acompanhamento de pacientes em reabilitação do desenvolvimento neuropsicomotor - Modalidade 
Equoterapia, para atender os pacientes do SUS, assegurando acesso universal, equânime, integral e 
gratuito, especificamente à população de regiões especificas do Município de Bauru, classificadas como 
Entidades Civis Sem Fins Lucrativos que tenham interesse em atuar como parceiras da Administração 
Pública Municipal, mediante celebração de TERMO DE COLABORAÇÃO, de acordo com o estabelecido 
nos Planos Municipais de Saúde, Plano Diretor Municipal, Conferências Municipais de Saúde e aprovados 
pelo Conselho Municipal de Saúde e em consonância com o estabelecido pela Portaria do Ministério da 
Saúde, nº 2.436, de 21 de setembro de 2.017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica e estabelece 
a revisão de diretrizes para a organização da atenção básica no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, 
conforme Anexo I do Edital deste TERMO DE COLABORAÇÃO, Processo Administrativo nº 8.620/18 e 
Proposta apresentada pela ENTIDADE ao MUNICÍPIO - VALOR TOTAL: R$ 149.976,00 - PRAZO: 12 
meses – ASSINATURA: 24/10/18.

Seção III
Editais

CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

(BIÊNIO 2017-2019)
(dia 22/11/2018, quinta-feira, às 14 horas no NAPEM)

1. Considerando o Decreto 13.540 de 10 de outubro de 2017, que designa membros do Conselho 
Municipal de Educação para gestão 2017-2019, 
2. Considerando o Decreto 13.579 de 10 de novembro de 2017, que designa a Diretoria Executiva do 
Conselho Municipal de Educação para a gestão 2017-2019,

CONVOCAMOS os membros Titulares e Suplentes do CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(BIÊNIO 2017-2019), para REUNIÃO ORDINÁRIA no dia 22/11/2018, às 14 horas, no Núcleo de 
Aperfeiçoamento Profissional da Educação Municipal (NAPEM), localizado na Avenida Duque de Caxias 
n.16-55, Vila Santo Antonio, na cidade de Bauru/SP. As justificativas de ausência deverão ser encaminhadas 
para o e-mail da Secretária: elianedias@bauru.sp.gov.br 

Pauta: 
1. Análise de dados encaminhados pela SME, em respostas aos Ofícios 01 e 02/2018; 
2. Definição de procedimentos para adequações do Regimento Interno do Conselho Municipal de 
Educação; 
3. Expediente interno – OF GP 3008/18 – solicitação de indicação de membros – titular e suplente para 
compor a nova gestão do Conselho Municipal de Transparência e Controle Social.  

AVISOS

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU – 
Edital nº 560/18 - Processo nº 33.634/18 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 430/18 - Tipo: Menor Preço 
Total do Lote Pelo Sistema de Registro de Preços – Objeto: AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE 243 
KG (DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS QUILOS) DE FERMENTO QUIMICO EM PÓ, 5.172 FR 
(CINCO MIL CENTO E SETENTA E DOIS FRASCOS) DE VINAGRE DE MAÇÃ, ATRAVÉS DE 
PREGÃO ELETRÔNICO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. - Interessadas: Secretarias 
Municipais da Educação e Bem Estar Social. Data do Recebimento das propostas: até 05/12/18 até as 
09h. Abertura da Sessão: 05/12/18 às 09h. INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 05/12/18 às 10h30. 
Informações na Div. de Compras e Licitações, R. Raposo Tavares 8-38, Vl. Sto Antônio, horário das 08h às 
12h e 13h às 17h fones (14)3214-3307/3214-4744. O Edital está disponível através de download gratuito 
no site www.bauru.sp.gov.br, poderá ser acessado também através do site www.licitacoes-e.com.br, ID: 
746059, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados. 
Bauru, 21/11/18 – Ana Paula Marques – Respondendo pela Div. de Compras e Licitações – SME.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 598/18 – PROCESSO Nº 51.226/18 – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI 
EPP – OBJETO: AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE 170 (CENTO E SETENTA) UNIDADES 
DE CARRINHO DE BEBE E 210 (DUZENTOS E DEZ) UNIDADES DE CADEIRÃO PARA 
ALIMENTAÇÃO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. – Interessadas: Secretaria da 
Educação, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do edital nº 394/18 mediante emissão de Notas 
de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo 
consignado:
LOTE 01 – CARRINHO PARA BEBE E CADEIRÃO PARA 
ALIMENTAÇÃO – COTA PRINCIPAL

IT
QTD. 
EST. 

ANUAL
ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA MARCA VALOR 

UNIT.

01 128 Carrinho de Bebê demais especificações estão 
indicadas no Anexo I do edital nº 394/18;

TUTTY 
BABY R$ 340,00

02 158
Cadeira Infantil para Refeição de Bebês: demais 
especificações estão indicadas no Anexo I do edital nº 
394/18;

VOYAGE R$ 165,00

LOTE 02 – CARRINHO PARA BEBE E CADEIRÃO PARA 
ALIMENTAÇÃO – COTA RESERVADA

IT
QTD. 
EST. 

ANUAL
ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA MARCA VALOR 

UNIT.

01 42 Carrinho de Bebê demais especificações estão 
indicadas no Anexo I do edital nº 394/18;

TUTTY 
BABY R$ 340,00

02 52
Cadeira Infantil para Refeição de Bebês: demais 
especificações estão indicadas no Anexo I do edital 
nº 394/18;

VOYAGE R$ 165,00

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 311/18 – ASSINATURA: 30/10/18 – 
VALIDADE: 29/10/19. Bauru, 21/11/2018 -  Ana Paula Marques – Respondendo pela Div. de Compras e 
Licitações – SME.
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NOTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO E INABILITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU – Edital nº 466/18 - Processo n.º 22.954/18 – Modalidade: Convite nº 022/18 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE EMPRESAS ENQUADRADAS COMO ME / EPP, NOS 
TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR nº 123/06 - Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL – Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO PREVENTIVA 
(MEDIÇÃO, CALIBRAGEM, AJUSTE DE AGULHA) DOS CRONOTACÓGRAFOS DA FROTA 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE 
E INMETRO. Interessada: Secretaria Municipal da Educação. Considerando o que nos autos consta, 
a Comissão Permanente de Licitações da Educação DECIDE: INABILITAR a proponente BAURU 
COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI – EPP pela não apresentação da Declaração expressa 
de responsabilidade pela autenticidade e veracidade dos documentos e informações prestadas, conforme 
exigência do subitem 3.4.5 do edital, não sendo concedido à mesma o prazo para regularização do CRF-
FGTS vencido, assegurado no subitem 3.2.2.2. do edital, pois a falta da Declaração acima citada já enseja 
a Inabilitação conforme disposto no subitem 7.1.1.4. do edital e; HABILITAR a proponente VELOCARD 
TACÓGRAFOS E AUTO CENTER LTDA – ME, por ter atendido integralmente o edital. Abre-se prazo 
recursal de 02(dois) dias úteis, de acordo com o subitem 12.2 do edital. Bauru, 21/11/2018 – Ana Paula 
Marques – Respondendo pela Divisão de Compras e Licitações – SME.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - Edital nº 
274/18 - Processo n.º 42.652/18 - Modalidade: Chamamento Público nº 30/18 – Objeto: Aquisição de 
gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural conforme 
§1º do art.14 da Lei n.º 11.947/2009 e Resolução FNDE n.º 26/2013 com as alterações da Resolução 
FNDE nº 04/2015, a saber: AQUISIÇÃO DE 60.000(SESSENTA MIL QUILOS) KG DE LEITE EM 
PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO E 130.000 (CENTO E TRINTA MIL QUILOS) KG DE ARROZ 
PARBOILIZADO LONGO FINO TIPO I – Interessada: Secretaria da Educação. Notificamos aos 
interessados no presente certame que o julgamento quanto à habilitação e classificação foi devidamente 
homologado pelo Sr. Prefeito, em 12/11/2018, da seguinte forma:
Cooperativa Regional Agropecuária Vale do Itajaí – CRAVIL (CNPJ 85.789.782/0001-42)

Item Unid. Qtde. Marca Valor 
Unit.

Valor Total Resultado

1 – Leite em Pó 
Integral Instantaneo

KG 60.000 ----- ----- ----- Deserto

2 – Arroz 
Parboilizado Longo 
Fino Tipo 1

KG 130.000 Do Vale R$ 2,10 R$ 273.000,00 Classificada

Bauru, 21/11/2018 – Ana Paula Marques – Respondendo pela Divisão de Compras e Licitações – SME.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 432/2018 – Processo nº 18.506/2018 – 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 341/2018 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE (AGRUPAMENTO 
DE ITENS) - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP - Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS 
PARA CAMINHÃO FORD F4000, SENDO: 01 (UMA) UNIDADE DE TURBINA, 01 (UMA) 
UNIDADE DE JUNTA E 01 (UMA) UNIDADE DE ANEL, MELHOR DESCRITO NO ANEXO 
II DO EDITAL – Interessada: Secretaria do Meio Ambiente. Data do Recebimento das propostas: 
até às 9h00 do dia 05/12/18. Abertura da Sessão: 05/12/18 às 9h00. 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) 3235-1062 ou 
(14) 3235-1077 ou através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, ou através do site www.bec.
sp.gov.br - OFERTA DE COMPRA: 820900801002018OC00126, onde se realizará a sessão de pregão 
eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados. 
Bauru, 21/11/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 536/ 2018 – Processo nº 65.342/ 2018 
– Modalidade: Pregão Eletrônico nº 418/ 2018 – Do Tipo Menor Preço por Lote – PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA DE ME E EPP – Objeto: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, ACESSÓRIOS, 
PORTA, JANELA E LAJE TRELIÇADA PRÉ-FABRICADA PARA ADEQUAÇÃO DE UM 
BANHEIRO PARA CADEIRANTE NO CENTRO COMUNITÁRIO. Interessado: Secretaria 
Municipal de Administrações Regionais. Data do Recebimento das propostas: até às 9h do dia 07/12/2018. 
Abertura da Sessão: 9h do dia 07/12/2018. 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 
820900801002018OC00162 onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente 
credenciados. 
Bauru, 21/11/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 457/18 – Processo nº 48.059/18 – 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 361/18 – Do Tipo Menor Preço por Lote – DIFERENCIADA NO 
MODO COTA RESERVADA PARA ME E EPP - Objeto: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS 
DE ESCRITÓRIO, SENDO: ALMOFADAS PARA CARIMBO, APAGADORES, APONTADORES 
DE LÁPIS, BLOCOS COM ADESIVOS, BOBINAS DE PAPEL, BORRACHAS, CADERNOS 
ESPIRAIS, CARTÃO DE PONTO, CAIXA PARA ARQUIVO, CALCULADORA, BARBANTES, 
CANETAS ESFEROGRÁFICAS, CANETAS HIDROGRÁFICAS E CANETAS MARCA TEXTO 
PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – Interessados: Secretarias Municipais, Gabinete do 
Prefeito, 12º Grupamento do Corpo de Bombeiros, EMDURB, FUNPREV e DAE - Data do Recebimento 
das propostas: até às 9h do dia 06/12/2018. Abertura da Sessão: 9h do dia 06/12/2018. 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) 
3235-1062 ou (14) 3235-1077 ou através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, ou através 
do site www.bec.sp.gov.br, OFERTA DE COMPRA Nº 820900801002018OC00143, onde se realizará a 
sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados. 
Bauru, 21/11/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 543/18 – Processo nº 10.350/18 – 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 422/18 – Do Tipo Menor Preço por Lote – AMPLA PARTICIPAÇÃO 
– Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, 
PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE 120 PAINÉIS DE PUBLICIDADE TIPO OUTDOOR, 
ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – Interessado: Gabinete do Prefeito. Data 
do Recebimento das propostas: até às 09h do dia 07/12/18. Abertura da Sessão: 09h do dia 07/12/18. 
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) 3235-1062 ou (14) 3235-1077 ou através de download gratuito no site www.bauru.
sp.gov.br, ou através do site www.bec.sp.gov.br, Oferta de Compra 820900801002018OC00158 onde se 
realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 21/11/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO - Edital nº 529/2018 – 
Modalidade: Chamamento Público nº 058/2018 - Processo nº 44.507/2017 – Objeto: Chamamento de 
empresa do ramo da construção civil para a implantação de loteamento e construção de Empreendimento 
Imobiliário de Interesse Social, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) – Faixa 
“1,5”, constituído por 1.900 (um mil e novecentas) unidades habitacionais, a serem implantadas em 
terrenos de propriedade do Município de Bauru, conforme matrículas 116.154 e 116.155, do 2º Oficial 
de Registro de Imóveis da Comarca de Bauru/São Paulo e para atendimento de famílias de baixa renda, 
tendo como agente financeiro a Caixa Econômica Federal, com a implantação de todas as obras de 
infraestruturas urbanísticas necessárias para o empreendimento imobiliário e equipamentos comunitários, 
nos termos das Leis Federais nº 6.766/1.979 e 11.977/2.009, Lei Estadual nº 13.550/2.009 e Resolução 
SMA 72 e Leis Municipais nº 2.339/1.982, 5.631/2.008, 5.766/2.009 e 6.625/2.015, com suas alterações 
posteriores e conforme as condições previstas neste Edital de Chamamento Público nº 058/2018, processo 
administrativo nº 44.507/2.017 (Proc. Administrativo 66240/2018 – apensado) – Interessada: Gabinete do 
Prefeito. Notificamos que a entrega dos envelopes designada para o período 10 de novembro de 2018 a 10 
de dezembro de 2018, até às 17h00 (dezessete horas) foi SUSPENSA por tempo indeterminado para 
revisão do edital.
Bauru, 21/11/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - Edital nº 398/2018 – Processo nº 47.722/2018 – 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 315/2018 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE (AGRUPAMENTO 
DE ITENS) - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME, MEI E EPP - Objeto: AQUISIÇÃO DE 10 
UNIDADES DE TELEVISORES, 8 UNIDADES DE TELAS DE PROJEÇÕES, 10 UNIDADES DE 
CAIXAS DE SOM, 02 UNIDADES DE APARELHOS DE SOM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO ANEXO III DO EDITAL – Interessada: Secretaria do Bem Estar Social. 
Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que não houve julgamento e classificação, 
pois, o certame resultou FRACASSADO.
Bauru, 21/11/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - Edital nº 458/18 – Processo nº 56.000/18 
– Modalidade: Pregão Eletrônico nº 362/18 – Do Tipo Menor Preço por Lote – PARTICIPAÇÃO 
EXCLUSIVA PARA ME E EPP – Objeto: AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ROLOS DE CORDA 
POLIAMIDA, 40 (QUARENTA) CONES DE SINALIZAÇÃO SIMPLES E 100 (CEM) ROLOS DE 
FITA DE ISOLAMENTO DE ÁREA – Interessado: Gabinete do Prefeito. Notificamos aos interessados 
no processo licitatório epigrafado que não houve julgamento e classificação, pois o certame resultou 
FRACASSADO.
Bauru, 21/11/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO - Edital nº.  415/2018 - Processo n.º 44.768/2018 – Modalidade: 
Convite nº 017/2018 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA, ANÁLISE ECONÔMICO-
FINANCEIRA E FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA PARA SERVIÇOS REFERENTES A 
CONCESSÕES E A PARCERIA PÚBLICO - PRIVADA PARA GESTÃO DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BAURU - Interessado: Gabinete do Prefeito. A Comissão Permanente 
de Licitação, analisando as propostas apresentadas pelas empresas QGMB CONSULTORIA LTDA e 
ALPHA CONCESSÕES LTDA EPP decide: Classificar as propostas das empresas por estarem de acordo 
com o edital conforme valores a seguir:
1ª CLASSIFICADA: QGMB CONSULTORIA LTDA, no valor global de R$ 112.350,00;
2ª CLASSIFICADA: ALPHA CONCESSÕES LTDA EPP, no valor global de R$ 160.000,00; 
Abre-se prazo recursal de 02 (dois) dias úteis, nos termos do artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93.
Bauru, 21/11/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO - Edital nº 308/2018 - Processo n.º 31.058/2018 – Modalidade: 
Concorrência Pública nº 018/2018 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
PARA EXECUÇÃO DE 9.922,88 M² DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, A SER EXECUTADO 
NA RUA RIO BRANCO E PRAÇA DAS CEREJEIRAS, COM O FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TUDO O MAIS QUE SE FIZER BOM 
E NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM CONFORMIDADE COM AS 
ESPECIFICAÇÕES E NORMAS OFERECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, 
PROJETO PERTENCENTE AO CONVENIO Nº 146/2018 FIRMADO COM A CASA CIVIL /
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS E O MUNICÍPIO DE BAURU 
- Interessado: Secretaria Municipal de Obras. Notificamos aos interessados no processo licitatório 
epigrafado que o julgamento e a classificação havidos foram devidamente Homologados em 26/10/2018 e 
seu objeto Adjudicado em 20/11/2018, ambos pelo Prefeito Municipal a empresa: 1º CLASSIFICADA: 
NOROMIX CONCRETO S/A, no valor global de R$ 311.292,77 (trezentos e onze mil, duzentos e 
noventa e dois reais e setenta e sete centavos).
Bauru, 21/11/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – Edital n.º 406/18 – Processo n.º 27.871/18 
– Modalidade: Pregão Eletrônico nº 324/18 do tipo MENOR PREÇO POR ITEM – PARTICIPAÇÃO 
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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. Interessado: Secretaria Municipal de Obras. Notificamos aos interessados no processo 
licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havida foi devidamente Adjudicado pelo Pregoeiro 
em 14/11/2018 e Homologado pelo Secretário Municipal de Administração em 14/11/2018 à empresa 
SOLDAFORTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA – EPP, conforme abaixo:
ITEM 01 – LAVADORA DE ALTA PRESSÃO LAVA-JATO - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA 
ME E EPP 5208653 – COD. BEC 

ITEM QTD ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA/ 
MODELO P. UNIT R$ P. TOTAL R$

01 02

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 
LAVA-JATO COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICAÇÕES: Lava-Jato 
lubrificada, 220V Trifásico, Pressão 
nominal (de no mín.) 500 lbf/pol² - 35 
bar – 3,50 MPa, Vazão máxima (de 
no mín.) 42 l/min/2520 l/h, Potência 
máxima do motor de no mínimo 4 cv, 
Tipo de bomba: radial, Número de 
pistões : 3, Acompanha mangueira de 
alta pressão com esguicho regulável, 
Filtro de entrada para sucção, Válvula 
de retenção, Cabo elétrico. Garantia 
mínima: 12 meses.

JACTO/MOD - 
J 500 MOTOR 

4CV TRI 
COMPLETA

4.800,00 9.600,00

TOTAL DO ITEM 01 – R$ 9.600,00
Bauru, 21/11/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 355/2018 – Processo 
nº 29.291/2015 - Modalidade: Pregão Eletrônico nº 280/2018 – Tipo: Menor Preço por lote- Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE SISTEMA DE ALARME COM 
CÂMARAS E MONITORAMENTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE 
OBRA, EQUIPAMENTOS E TUDO MAIS QUE SE FIZER NECESSÁRIO PARA OS SERVIÇOS, 
EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE NO ANEXO I - 
Interessadas: Secretarias Municipais Meio Ambiente, Saúde, Finanças, Administração, Cultura, Educação, 
Gabinete, Jurídico, Obras, Seplan, Sagra, Sear, Sebes, Sedecon e  Semel. Notificamos aos interessados no 
processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havida foi devidamente Adjudicada 
e Homologada em 12/11/2018 pelo Sr. Prefeito Municipal a empresa: VITIVER SISTEMAS DE 
SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA – ME, conforme abaixo:
LOTE 01 – SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ALARME COM CÂMARA E MONITORAMENTO 
- AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item Qtd Und Especificações Mínimas P. Unit 
R$ P. Total R$

01 865 Peça

Serviço de instalação de câmeras com 
Infravermelho CFTV 2 megapixels 
(conforme memorial descritivo anexo I do 
Edital n. 355/2018). 

90,00 77.850,00

02 190 Peça

Serviço de instalação de fonte de  
alimentação para camera 12 V 10 A 
(conforme memorial descritivo anexo I do 
Edital n. 355/2018). 

60,00 11.400,00

03 190 Peça

Serviço de instalação de gravador FULL 
HD - 08 Canais com saída de alarme para 
alertas e análise de imagens (conforme 
memorial descritivo anexo I do Edital n. 
355/2018).

70,00 13.300,00

04 190 Peça Serviço de instalação de H D 3.5 SATA  
(conforme memorial descritivo anexo) 80,00 15.200,00

05 190 Peça
Serviço de instalação de filtro de linha 5 
tomadas (conforme memorial descritivo 
anexo I do Edital n. 355/2018).

63,33 12.033,33

06 190 Peça

Serviço de intalação de rack de parede 
compatível para o DVR (conforme 
memorial descritivo anexo I do Edital n. 
355/2018).

80,00 15.200,00

07 190 Peça
Serviço de instalação de Central de 
Alarme Monitorada (conforme memorial 
descritivo anexo I do Edital n. 355/2018).

86,00 16.340,00

08 190 Peça
Serviço de instalação de Bateria 12 v.  7 A  
(conforme memorial descritivo anexo I do 
Edital n. 355/2018).

59,67 11.337,30

09 380 Peça Serviço de instalação de Sirene  (conforme 
memorial descritivo anexo) 100,00 38.000,00

10 865 Peça
Serviço de instalação de Sensor Infra 
Vermelho (conforme memorial descritivo 
anexo I do Edital n. 355/2018).

76,28 65.982,20

11 190 Peça

Serviço de instalação de Materiais de 
infraestrutura para implantação do 
sistema de câmeras e sensores (conforme 
memorial descritivo anexo I do Edital n. 
355/2018).

95,00 18.050,00

12 190 cj

Mão de obra de instalação, lançamento 
dos cabos e configurações do sistema 
(conforme memorial descritivo anexo I do 
Edital n. 355/2018).

75,00 14.250,00

13 865 M.O.
Serviço de instalação e programação do 
sistema de alarme (conforme memorial 
descritivo anexo I do Edital n. 355/2018).

80,00 15.200,00

14 190 M.O.

Serviço de instalação, configuração e 
programação para visualização remoto 
(conforme memorial descritivo anexo I do 
Edital n. 355/2018).

72,84 13.839,60

15 190 Pontos/mês

Serviço de monitoramento (incluindo 
manutenções preventivas e corretivas 
conforme memorial descritivo anexo I do 
Edital n. 355/2018).

12.000,71 288.016,80

16 190 Pontos/mês

Serviço de locação dos equipamentos 
(incluindo manutenções preventivas e 
corretivas conforme memorial descritivo 
anexo I do Edital n. 355/2018).

32.000,00 768.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE 01 – R$ 1.393.999,23

Bauru, 21/11/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE REVOGAÇÃO - Edital n. º 191/18 – Processo nº 41.866/17 – Modalidade: Pregão 
Presencial nº 009/18 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE – AMPLA PARTICIPAÇÃO – Objeto: 
LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO SUV E 04(QUATRO) VEÍCULOS TIPO MINIVAN/
MONOVOLUMES DE USO MISTO (CARGAS LEVES E PASSAGEIROS), SEM LIMITE DE 
QUILOMETRAGEM E SEM MOTORISTA, POR 24H/DIA, 07(SETE) DIAS POR SEMANA. 
Interessados: Gabinete e Secretaria Municipal de Saúde. Pelos motivos expostos à fl. 903 e 933, haja 
vista a aquisição de veículos com recursos advindos de emendas parlamentares, o Sr. Prefeito Municipal 
DECIDE revogar o lote 02 do Pregão supra mencionado, com fulcro no caput do art. 49 da Lei Federal 
nº 8.666/93 e Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal. Fica assegurado aos interessados o direito de 
apresentar recurso no prazo legal em relação à presente decisão, conforme previsto no §3º, do art. 49 da 
Lei Federal nº 8.666/93. 
Bauru, 21/11/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 40.601/2018 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 203/2018 – AMPLA PARTICIPAÇÃO 
– por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição de 05 (cinco) veículos para 
passageiro. Aberto no dia 13/11/2018 às 11 h.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que a referida licitação foi FRACASSADA. 
Bauru, 21/11/2018 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão Compras e Licitações- S.M.S.

Ata de Registro de Preços – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 347/2018 – AMPLA PARTICIPAÇÃO - 
Processo nº 63.214/2018 – Objeto: Aquisição anual  estimada de: 24.000 (vinte e quatro mil) quilos de pão 
francês COM ENTREGA PONTO A PONTO – Proponente(s) num total de 4 empresa(s) interessada(s). 
CONTRATANTE: Município de Bauru – Prazo de Validade: 01 (um) ano – Assinatura em   20/11/2018 
- Contratada:
BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP (RP 602/2018)
Bauru, 21/11/2018 - compras_saude@bauru.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão Compras e Licitações - S.M.S 

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 47.483/2018 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 391/2018 – Sistema de Registro de 
Preço – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote - LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME 
E EPP – Objeto: aquisição anual estimada de 240 (duzentas e quarenta) latas de, no mínimo, 280 g de 
ração úmida para cães, 500 (quinhentos) Kg de ração para cães adultos, 2.500 (dois mil e quinhentos) 
Kg de ração para cães filhotes, 800 (oitocentos) Kg de ração para gatos adultos e 800 (oitocentos) Kg 
de ração para gatos filhotes. Aberto no dia: 31/10/2018 às 8h. Notificamos aos interessados no Processo 
licitatório epigrafado, que o julgamento e a classificação havidos, foram adjudicados pelo pregoeiro 
em 14/11/2018 e devidamente Homologado pelo Sr. Secretário Municipal de Saúde em 20/11/2018, à 
empresa abaixo:
TERESA GAGLIARDI HARA EPP
LOTE 01
ITEM 01 – Ração para cão úmida – Lata 280g, à R$ 4,80 unitário, Marca: Pedigree; 
ITEM 02 – Ração para cães Adultos (linha Premium) - quantidade em kg, à R$ 7,35 unitário, Marca: 
Ecopet Carne; 
ITEM 03 – Ração para cães filhotes (linha Premium) - quantidade em kg, à R$ 8,38 unitário, Marca: 
Ecopet Filhote; 
LOTE 02
ITEM 04 – Ração para gatos adultos (linha Premium) - quantidade em kg, à R$ 11,87 unitário, Marca: 
Matisse Adulto; 
ITEM 05 – Ração para gatos filhotes (linha Premium) - quantidade em kg, à R$ 11,88 unitário, Marca: 
Matisse Filhote; 
Divisão de Compras e Licitações, 21/11/2018 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão Compras e Licitações- S.M.S.

AVISO DE CONVOCAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 47.483/2018 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 391/2018 – Sistema de Registro de 
Preço – LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP - por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço 
por Lote – Objeto: aquisição anual estimada de 240 (duzentas e quarenta) latas de, no mínimo, 280 g de 
ração úmida para cães, 500 (quinhentos) Kg de ração para cães adultos, 2.500 (dois mil e quinhentos) 
Kg de ração para cães filhotes, 800 (oitocentos) Kg de ração para gatos adultos e 800 (oitocentos) Kg de 
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ração para gatos filhotes, dentro do prazo de cinco (05) dias úteis a contar da data desta publicação, 
para assinatura da ata.  
TERESA GAGLIARDI HARA EPP
Divisão de Compras e Licitações, 21/11/2018 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão de Compras e Licitações –S.M.S.

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DAS ATAS VIGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE
Atendendo o disposto no art . 15, § 2º da Lei Federal nº 8666/93, disponibilizamos abaixo, as Atas de  
Registro de Preço vigentes desta Secretaria:
ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA aquisição estimada anual de diversos materiais 
hospitalares e correlatos para o município. – PROCESSO Nº. 68.469/17  – PE 355/17 – RP  
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA 
LOTE 31 – COTA PRINCIPAL 
Item 108 – Unidade de Sensor para monitoramento de glicemia, à R$ 349,90 unitário, Marca: FreeStyle 
Libre/Abbott – Embalagem individual;
ALTERMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
LOTE 09 – COTA PRINCIPAL
Item 57 – Metro de tubo latex Nº 200, à R$ 1,74 unitário, Marca: Biosani – Pacote com 15 metros;
Item 58 – Metro de tubo latex Nº 203, à R$ 4,00 unitário, Marca: Biosani – Pacote com 15 metros;
Item 59– Par de Oliva para estetoscópio, à R$ 1,732 o par, Marca: Missouri;
BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
LOTE 06 – COTA PRINCIPAL
Item 31 – Unidade de Sonda para aspiração traqueal descartável, nº 04, à R$ 0,3532 unitário, Marca: 
BIOBASE – Pacote com 20 unidades;
Item 32 – Unidade de Sonda para aspiração traqueal descartável, nº 06, à R$ 0,3532 unitário, Marca: 
BIOBASE – Pacote com 20 unidades;
Item 33 – Unidade de Sonda para aspiração traqueal descartável, nº 08, à R$ 0,3532 unitário, Marca: 
BIOBASE – Pacote com 20 unidades;
Item 34 – Unidade de Sonda para aspiração traqueal descartável, nº 10, à R$ 0,3532 unitário, Marca: 
BIOBASE– Pacote com 20 unidades;
Item 35 – Unidade de Sonda para aspiração traqueal descartável, nº 12, à R$ 0,3532 unitário, Marca: 
BIOBASE – Pacote com 20 unidades;
Item 36 – Unidade de Sonda para aspiração traqueal descartável, nº 14, à R$ 0,3532 unitário, Marca: 
BIOBASE – Pacote com 20 unidades;
Item 37 – Unidade de Sonda para aspiração traqueal descartável, nº 16, à R$ 0,3532 unitário, Marca: 
BIOBASE – Pacote com 20 unidades;
Item 38 – Unidade de Sonda para aspiração traqueal descartável, nº 18, à R$ 0,35 unitário, Marca: 
BIOBASE – Pacote com 20 unidades;
LOTE 08 – COTA PRINCIPAL
Item 48 – Unidade de Sonda Uretral descartável, nº 04, à R$ 0,4306 unitário, Marca: BIOBASE – Pacote 
com 20 unidades;
Item 49– Unidade de Sonda Uretral descartável, nº 06, à R$ 0,4306 unitário, Marca: BIOBASE – Pacote 
com 20 unidades;
Item 50 – Unidade de Sonda Uretral descartável, nº 08, à R$ 0,4306 unitário, Marca: BIOBASE – Pacote 
com 20 unidades;
Item 51 – Unidade de Sonda Uretral descartável, nº 10, à R$ 0,4306 unitário, Marca: BIOBASE – Pacote 
com 20 unidades;
Item 52 – Unidade de Sonda Uretral descartável, nº 12, à R$ 0,4306 unitário, Marca: BIOBASE – Pacote 
com 20 unidades;
Item 53 – Unidade de Sonda Uretral descartável, nº 14, à R$ 0,4306 unitário, Marca: BIOBASE – Pacote 
com 20 unidades;
Item 54 – Unidade de Sonda Uretral descartável, nº 16, à R$ 0,4306 unitário, Marca: BIOBASE – Pacote 
com 20 unidades;
Item 55 – Unidade de Sonda Uretral descartável, nº 18, à R$ 0,4306 unitário, Marca: BIOBASE – Pacote 
com 20 unidades;
Item 56 – Unidade de Sonda Uretral descartável, nº 20, à R$ 0,4306 unitário, Marca: BIOBASE– Pacote 
com 20 unidades;
CBS MEDICO CIENTIFICA S/A
LOTE 18 – COTA PRINCIPAL
Item 79 – Unidade de Tira de Teste para medir quantitativamente os níveis de glicose em amostra capilar, 
venosa, arterial e neonatal, à R$ 1,60 unitário, Marca: ACCU - CHECK PERFORMA - CX C/50 unidades;
Item 80 – Caixas de Set de cartucho plástico com 3,15 ml esterilizado com oxido de etileno, à R$ 506,00 a 
caixa, Marca: ACCU-CHEK - CX C/ 25 SETS;
Item 81 – caixas com 10 sets de infusão de insulina ACCU CHEK FLEX LINK I 10/60 para bomba de 
insulina, à R$ 731,50 a caixa, Marca: ACCU CHEK FLEX LINK I 10/60 – cx c/ 10 sets de infusão e 10 
agulhas;
Item 82 – caixas com 10 sets de infusão de insulina ACCU-CHEK TENDERLINK I 13/60 para bomba de 
insulina, à R$ 731,50 a caixa, Marca: ACCU-CHEK TENDERLINK I 13/60 – cx c/ 10 sets de infusão e 
10 agulhas;
Item 83 – Pacote de serviços para bomba de insulina (embalagem com 4 pilhas, 1 adaptador, 1 tampa de 
bateria e 1 chave), à R$ 253,00 Pacote, Marca: ACCU-CHEK SPIRIT;
Item 84 – Unidade de Tiras reagentes para glicemia capilar, à R$ 1,46 unitário, Marca: ACCU-CHEK 
ACTIVE, Caixa com 50 unidades;
LOTE 28 – COTA PRINCIPAL
Item 105 – Unidade de roupa intima (fralda) geriátrica descartável, unissex; tamanho “M”, à R$ 2,52 
unitário, Marca: TENA PANTS ULTRA, Pacote com 14 unidades;
CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA – EPP 
LOTE 27 – COTA PRINCIPAL 
Item 99 – Unidade de FLUXOMETRO para AR COMPRIMIDO (PADRAO), à R$ 54,54 unitário, Marca: 
JG MORIYA – Embalagem unitária;
Item 100 – Unidade de FLUXOMETRO DE OXIGENIO: para Oxigênio (PADRAO), à R$ 46,35 unitário, 

Marca: JG MORIYA - Embalagem unitária;
Item 101 – Unidade de Tomada Dupla p/Rede Canalizada de Ar Comprimido (Fluxômetros), à R$ 39,83 
unitário, Marca: JG MORIYA - Embalagem unitária;
Item 102 – Unidade de Tomada Dupla p/Rede Canalizada de Oxigênio, à R$ 39,85 unitário, Marca: JG 
MORIYA - Embalagem unitária;
Item 103 – Unidade de válvulas redutoras para rede de oxigênio, à R$ 124,55 unitário, Marca: JG 
MORIYA - Embalagem unitária;
Item 104 – Unidade de válvula reguladora com Fluxômetros para cilindro de ar comprimido, à R$ 206,83 
unitário, Marca: JG MORIYA - Embalagem unitária;
CIRURGICA UNIÃO LTDA 
LOTE 11 – COTA PRINCIPAL 
Item 69 – Unidade de Fralda Geriátrica – tamanho EG, à R$ 2,44 unitário, Marca: BIGFRAL – Pacote 
com 7 unidades;
Item 70 – Unidade de Fralda Geriátrica – tamanho EG, à R$ 2,43 unitário, Marca: BIGFRAL PLUS 
-Pacote com 7 unidades;
Item 71 – Unidade de Fralda Geriátrica – tamanho G, à R$ 2,12 unitário, Marca: BIGFRAL PLUS 
NOTURNA-  Pacote com 8 unidades;
Item 72 – Unidade de Fralda Geriátrica – tamanho P, à R$ 1,72 unitário, Marca: BIGFRAL - Pacote com 
10 unidades;
LOTE 17 – COTA PRINCIPAL
Item 78 – Unidade de Sonda para Nutrição Enteral por gastrostomia percutânea (nível de pele) baixo 
perfil - MICKEYZOFE, à R$ 1.485,86 unitário, Marca: KIMBERLY CLARK;
COLOPLAST DO BRASIL LTDA
LOTE 21 – COTA PRINCIPAL 
Item 90 – Unidade de Coletor Externo de Urina de silicone (Não látex) com cola, em formato de 
camisinha, masculino, 30mm à R$ 6,15 unitário, Marca: COLOPLAST/CONVEEN SECURITY - CX COM 
30 UNIDADES;
FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP 
LOTE 01 – COTA RESERVADA
Item 01 – Unidade de Catigut Simples agulha ½ circ. 2cm cilindr. Nº 3/0, à R$ 3,02 unitário, Marca: 
TEHCNOFIO – Caixa com 24 unidades;
Item 02 – Unidade de Catigut Simples agulha ½ circ. 2cm cilindr. Nº 4/0, à R$ 3,02 unitário, Marca: 
TEHCNOFIO – Caixa com 24 unidades;
Item 03 – Unidade de Catigut Simples agulha ½ circ. 2cm cilindr. Nº 5/0, à R$ 4,04 unitário, Marca: 
SHALON – Caixa com 24 unidades;
LOTE 02 – COTA RESERVADA
Item 04 – Unidade de Fio de Nylon p/sutura 3/0 c/ ag. triang. 3Cm 3/8 de circ, à R$ 1,29 unitário, Marca: 
TEHCNOFIO – Caixa com 24 unidades;
Item 05 – Unidade de Fio de Nylon p/sutura 4/0 c/ ag. triang. 3Cm 3/8 de circ, à R$ 1,280 unitário, Marca: 
TEHCNOFIO – Caixa com 24 unidades;
Item 06 – Unidade de Fio de Nylon p/sutura 4/0 c/ ag. triang. 1,5Cm , à R$ 1,99 unitário, Marca: Shalon  
– Caixa com 24 unidades;  
Item 07 – Unidade de Fio de Nylon p/sutura 5/0 c/ ag. triang. 2Cm 3/8 de circ, à R$ 1,280 unitário, Marca: 
TEHCNOFIO – Caixa com 24 unidades;
Item 08 – Unidade de Fio de Nylon p/sutura 6/0 c/ ag. triang. 2Cm 3/8 de circ, à R$ 1,295 unitário, Marca: 
TEHCNOFIO – Caixa com 24 unidades;
LABORATÓRIOS BBRAUN S/A
LOTE 24 – COTA PRINCIPAL
Item 94 – Unidade Cateter Uretral estéril pronto para uso, masculino, do tipo intermitente, confeccionado 
em PVC, atóxico, hipoalergênico, provido de água e outras substâncias lubrificantes, com orifícios laterais 
biselados e ponta em oliva, resistente a torções, com diâmetro interno de (4,0mm), calibre n. º 12, à R$ 
10,29 unitário, Marca: ACTREEN LITE CATH NELATON/BBRAUN – caixa com 30 unidades;
LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 
LOTE 25 – COTA PRINCIPAL
Item 95 – Unidade de Sonda Siliconada SVD nº 20, à R$ 3,3174 unitário, Marca: LAMEDID - CX C/ 10;
Item 96 – Unidade de sonda vesical de espera FOLEY Nº14, à R$ 3,33 unitário, Marca: LAMEDID/
SOLIDOR - CX C/ 10;
MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP 
LOTE 12 – COTA PRINCIPAL
Item 73 – Unidade Fralda Geriátrica, tamanho G, com gel e barreira antivazamento, à R$ 1,68 unitário, 
Marca: TENA CONFORT/BIOFRAL - pacote com 20 unidades; 
LOTE 13 – COTA PRINCIPAL
Item 74 – Unidade de Fralda Descartável Infantil, antialérgica, com gel e barreira antivazamento, 
tamanho XXG, à R$ 1,48 unitário, Marca: PAMPERS TOTAL CONFORT - pacote com 30 unidades;
LOTE 32 – COTA PRINCIPAL
Item 109 – Unidade de lenço umedecido, dermatologicamente testado; sem álcool etílico; com sistema de 
picote; puxa fácil, à R$ 0,175 unitário, Marca: HUGGIES - pacote com 48 unidades;
MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
LOTE 16 – COTA PRINCIPAL
Item 77 – Unidade de Pera para eletrocardiógrafo; em silicone; 15mm de diâmetro da base; sucção em 
eletrodo precordial; formato de pera, à R$ 9,80 unitário, Marca: GLOBALTEC – pacote com 6 unidades;
LOTE 26 – COTA PRINCIPAL
Item 97 – Unidade de Agulha para Caneta 29G x 12mm., à R$ 0,59 unitário, Marca: INJEX – pacote com 
100 unidades; 
Item 98 – Unidade de Agulha para Caneta 29 X ½ (12-7mm), para aplicação de insulina à R$ 1,15 
unitário, Marca: INJEX - pacote com 100 unidades; 
MUNDIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 
LOTE 19 – COTA PRINCIPAL
Item 85 – Unidade de Cateter Lubrificado Masculino nº 12, à R$ 7,30 unitário, Marca: LOFRIC/
WELLSPECT – pacote com 30 unidades;
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
LOTE 20 – COTA PRINCIPAL
Item 86 – Unidade de Agulha BD Ultrafine 4mm, utilizada em caneta para aplicação de insulina, à R$ 1,10 
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unitário, Marca: BD ULTRAFINE – pacote com 100 unidades;
Item 87 – Unidade de agulha descartável para (sistema de aplicação reutilizável de insulina ou caneta) 
de dimensões:  0,5 x 0,25mm a 0,6 x 0,3 mm, à R$ 1,00 unitário, Marca: BD pacote com 100 unidades;
Item 88 – Unidade de agulha descartável para (sistema de aplicação reutilizável de insulina ou caneta) 
de dimensões:  0,8 x 0,25mm a 0,8 x 0,3 mm, à R$ 1,00 unitário, Marca: BD - pacote com 100 unidades;
Item 89 – Unidade de seringa para insulina BD ultra-fine, 30U, com agulha de 6mm, à R$ 1,50 unitário, 
Marca: BD - pacote com 10 unidades;
P.H.O PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA
LOTE 14 – COTA PRINCIPAL
Item 75 – Unidade de Eletrodo para Estimulação/Desfibrilação ADULTO, confeccionado em polímero 
sólido, gel adesivo e elemento condutivo em estanho, à R$ 1.200,00 unitário, Marca: ZOLL;
ROGER DO BRASIL INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 
LTDA
LOTE 10– COTA PRINCIPAL
Item 60 – Unidade de Absorvente Higienico Hospitalar, à R$ 0,40 unitário, Marca: BIG ROGER – caixa 
com 20 unidades;
Item 61 – Unidade de Fralda Descartável Infantil com gel – tamanho EG, à R$ 0,40 unitário, Marca: 
BABY ROGER - caixa com 42 unidades;
Item 62 – Unidade de Fralda Descartável Infantil com gel – tamanho G, à R$ 0,33 unitário, Marca: BABY 
ROGER- caixa com 48 unidades;
Item 63 – Unidade de Fralda Descartável Infantil com gel – tamanho M, à R$ 0,308 unitário, Marca: 
BABY ROGER- caixa com 50 unidades;
Item 64 – Unidade de Fralda Descartável Infantil com gel – tamanho XXG, à R$ 0,67 unitário, Marca: 
TOQUINHO - caixa com 60 unidades;
Item 65 – Unidade de Fralda Geriátrica – tamanho EG, à R$ 0,85 unitário, Marca: PREVENT CARE - 
caixa com 7 unidades;
Item 66 – Unidade de Fralda Geriátrica – tamanho G, à R$ 0,72 unitário, Marca: PREVENT CARE - 
caixa com 8 unidades;
Item 67 – Unidade de Fralda Geriátrica – tamanho M, à R$ 0,71 unitário, Marca: PREVENT CARE- caixa 
com 08 unidades;
Item 68 – Unidade de Fralda Geriátrica – tamanho P, à R$ 0,64 unitário, Marca: DESCARPACK – caixa 
com 10 unidades;
ROSICLER CIRÚRGICA LTDA – EPP 
LOTE 15 – COTA PRINCIPAL
Item 76 – Jogo com 04 unidades de eletrodos cardioclip para ECG – Eletrodo Adulto tipo clip, à R$ 85,00 
jogo, Marca: GLOBALTEC;
LOTE 29 – COTA PRINCIPAL
Item 106 – Unidade de fraldas descartáveis infantil tamanho “SXG” com gel e com barreira antivazamento 
para bebes., à R$ 0,85 unitário, Marca: KARICIA, CX C/ 8 UNIDADES;
LOTE 30 – COTA PRINCIPAL
Item 107 – Unidade de roupa intima (fralda) geriátrica, tipo calcinha, descartável, unissex; tamanho 
“XG”, com gel, barreira antivazamento, à R$ 2,45 unitário, Marca: HIGIFRAL, CX C/ 14 UNIDADES;
STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITARES LTDA 
LOTE 03 – COTA PRINCIPAL
Item 09 – Par de Luva Cirúrgica Estéril nº 7,0, à R$ 0,767 o par, Marca: NEW HAND – pacote com 200 
pares;
Item 10 – Par de Luva Cirúrgica Estéril nº 7,5, à R$ 0,767 o par, Marca: NEW HAND – pacote com 200 
pares;
Item 11 – Par de Luva Cirúrgica Estéril nº 8,0, à R$ 0,767 o par, Marca: NEW HAND – pacote com 200 
pares;
Item 12 – Par de Luva Cirúrgica Estéril nº 8,5, à R$ 0,767 o par, Marca: NEW HAND – pacote com 200 
pares;
Item 13 – Caixa de Luva de Vinil Semidescarnáveis sem talco, tamanho M, à R$ 13,20 caixa, Marca: 
DESCARPACK – caixa com 100 unidades;
LOTE 04 – COTA PRINCIPAL
Item 14 – Unidade de Sonda Foley 02 vias com balão de 30cc nº 12, à R$ 2,13 unitário, Marca: 
ADVANTIVE – pacote com 10 unidades;
Item 15 – Unidade de Sonda Foley 02 vias com balão de 30cc nº 14, à R$ 2,15 unitário, Marca: 
ADVANTIVE – pacote com 10 unidades;
Item 16 – Unidade de Sonda Foley 02 vias com balão de 30cc nº 16, à R$ 2,10 unitário, Marca: 
ADVANTIVE – pacote com 10 unidades;
Item 17 – Unidade de Sonda Foley 02 vias com balão de 30cc nº 18, à R$ 2,10 unitário, Marca: 
ADVANTIVE – pacote com 10 unidades;
Item 18 – Unidade de Sonda Foley 02 vias com balão de 30cc nº 20, à R$ 2,10 unitário, Marca: 
ADVANTIVE – pacote com 10 unidades;
Item 19 – Unidade de Sonda Foley 02 vias com balão de 5cc nº 08, à R$ 2,50 unitário, Marca: ADVANTIVE 
– pacote com 10 unidades;
Item 20 – Unidade de Sonda Foley 02 vias com balão de 5cc nº 10, à R$ 2,50 unitário, Marca: ADVANTIVE 
– pacote com 10 unidades;
LOTE 05 – COTA PRINCIPAL
Item 21 – Unidade de Sonda Nasogástrica Longa nº 04, à R$ 0,0,55 unitário, Marca: MEDSONDA – 
pacote com 10 unidades;
Item 22 – Unidade de Sonda Nasogástrica Longa nº 06, à R$ 0,57 unitário, Marca: MEDSONDA – pacote 
com 10 unidades;
Item 23 – Unidade de Sonda Nasogástrica Longa nº 08, à R$ 0,59 unitário, Marca: MEDSONDA – pacote 
com 10 unidades;
Item 24 – Unidade de Sonda Nasogástrica Longa nº 10, à R$ 0,60 unitário, Marca: MEDSONDA– pacote 
com 10 unidades;
Item 25 – Unidade de Sonda Nasogástrica Longa nº 12, à R$ 0,61 unitário, Marca: MEDSONDA– pacote 
com 10 unidades;
Item 26 – Unidade de Sonda Nasogástrica Longa nº 14, à R$ 0,63 unitário, Marca: MEDSONDA– pacote 
com 10 unidades;
Item 27 – Unidade de Sonda Nasogástrica Longa nº 16, à R$ 0,6 unitário, Marca: MEDSONDA– pacote 

com 10 unidades;
Item 28 – Unidade de Sonda Nasogástrica Longa nº 18, à R$ 0,76 unitário, Marca: MEDSONDA– pacote 
com 10 unidades;
Item 29– Unidade de Sonda Nasogástrica Longa nº 20, à R$ 0,80 unitário, Marca: MEDSONDA– pacote 
com 10 unidades;
Item 30 – Unidade de Sonda Nasogástrica Longa nº 22, à R$ 1,28 unitário, Marca: MEDSONDA– pacote 
com 10 unidades;
LOTE 07 – COTA PRINCIPAL
Item 39 – Unidade de Sonda Retal descartável, nº 06, à R$ 0,40 unitário, Marca: MEDSONDA– pacote 
com 10 unidades;
Item 40– Unidade de Sonda Retal descartável, nº 08, à R$ 0,40 unitário, Marca: MEDSONDA– pacote 
com 10 unidades;
Item 41 – Unidade de Sonda Retal descartável, nº 10, à R$ 0,44 unitário, Marca: MEDSONDA– pacote 
com 10 unidades;
Item 42 – Unidade de Sonda Retal descartável, nº 12, à R$ 0,445 unitário, Marca: MEDSONDA– pacote 
com 10 unidades;
Item 43 – Unidade de Sonda Retal descartável, nº 14, à R$ 0,45 unitário, Marca: MEDSONDA– pacote 
com 10 unidades;
Item 44 – Unidade de Sonda Retal descartável, nº 16, à R$ 0,51 unitário, Marca: MEDSONDA– pacote 
com 10 unidades;
Item 45 – Unidade de Sonda Retal descartável, nº 18, à R$ 0,57 unitário, Marca: MEDSONDA– pacote 
com 10 unidades;
Item 46 – Unidade de Sonda Retal descartável, nº 20, à R$ 0,62 unitário, Marca: MEDSONDA– pacote 
com 10 unidades;
Item 47 – Unidade de Sonda Retal descartável, nº 22, à R$ 0,64 unitário, Marca: MEDSONDA– pacote 
com 10 unidades;
LOTE 22 – COTA PRINCIPAL
Item 91 – Unidade de Bolsa coletora de urina para perna, sistema fechado, com extensão, capacidade de 
750ml, conter alças plásticas e cadarço para fixação no leito, estéril. Embalagem com prazo de validade e 
nº de registro no ministério da saúde, à R$ 2,80 unitário, Marca: ADVANTIVE - pacote com 100 unidades;
LOTE 34– COTA PRINCIPAL
Item 111 –Rolos de fita adesiva cirúrgica, de 50mm x 10m de comprimento, confeccionada em fibra de 
viscose (não tecido), tipo MICROPORE, à R$ 3,388 unitário, Marca: MEDFIX/CIEX – caixa com 24 rolos;
LOTE 23 – DESERTO
LOTE 33 – FRACASSADO 
Bauru - Divisão de Compras e Licitações, 12/11/2018 - compras _saude@bauru.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA aquisição estimada anual de diversos materiais 
hospitalares e correlatos – padronizados para atendimento dos serviços de atenção básica, atendimento 
especializado e de urgência e emergência. – PROCESSO Nº 70.808/17 – PE 367/17 – RP 
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
BEM MED COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME
LOTE 06 – COTA PRINCIPAL
Item 14 - Unidade de coletor para material perfurocortante contaminado, confeccionado em caixa 
impermeável de papelão rígido, capacidade 07 litros, á R$ 2,10 unitário, Marca: FLEXPELL-ECO – Caixa 
com 20 unidades;
Item 15 - Unidade de coletor para material perfurocortante contaminado, confeccionado em caixa 
impermeável de papelão rígido, capacidade 13 litros, á R$ 2,70 unitário, Marca: FLEXPELL-ECO – Caixa 
com 20 unidades;
BIOBASE INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
LOTE 11 – COTA PRINCIPAL
Item 29 - Frasco de 300 ml para alimentação enteral, á R$0,6857 unidade, Marca: BIOBASE – CAIXA 
C/ 96 UNIDADES;
Item 30 – Unidade de equipo de nutricao enteral macro gotas flexivel, á R$ 0,6857 Unitário, Marca: 
BIOBASE – CAIXA C/ 400 UNIDADES;
CIRURGICA FERNANDES – COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 
– SOCIEDADE LIMITADA
LOTE  18 – COTA PRINCIPAL
Item 49 -  Caixas com 50 unidades de lâmina de microscopia de vidro lapidado com extremidade fosca,  à 
R$ 5.49 a caixa, Marca: WILTEX – CAIXA C/ 50 UNIDADES;
CIRURGICA UNIÃO LTDA
LOTE 07 – COTA PRINCIPAL
Item 16 – Unidade de Conjunto macronebulizador para oxigênio 500 ml adulto em PVC, á R$ 115,00 
unitário, Marca: PROTEC;
Item 17 – Unidade de Microprocessador ADULTO composto por máscara no formato anatômico, 
recipiente para medição, tampa com adaptador para máscara, com extensão de AR COMPRIMIDO, á R$ 
4,59 unitário, Marca: DARU 
Item 18 – Unidade de Microprocessador ADULTO composto por máscara no formato anatômico, 
recipiente para medição, tampa com adaptador para máscara, com extensão de OXIGÊNIO, á R$ 4,46 
unitário, Marca: DARU
Item 19 – Unidade de Microprocessador INFANTIL composto por máscara no formato anatômico, 
recipiente para medição, tampa com adaptador para máscara, com extensão de AR COMPRIMIDO, á R$ 
4,46 unitário, Marca:DARU 
Item 20 – Unidade de Microprocessador INFANTIL composto por máscara no formato anatômico, 
recipiente para medição, tampa com adaptador para máscara, com extensão de OXIGÊNIO, á R$ 4,46 
unitário, Marca: DARU 
LOTE 29 – COTA PRIMCIPAL
Item 67 – Unidade de papel termossensível para monitor fetal cardiotoco bistos , medindo 130mmx 20mm  
á R$ 33,70 Unitário, Marca: DARU – PACOTE C/ 166 FOLHAS;
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
LOTE 14 – COTA PRINCIPAL
Item 36 – Rolos de fita adesiva hospitalar medindo 19mmx50m, à R$ 2,14 unitário, Marca: EUROCEL – 
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CAIXA C/ 48 UNIDADES; 
Item 37 – Rolos de fita adesiva hospitalar, tipo crepe medindo 50mmx50m, à R$ 5,96 unitário, 
Marca:ADERE – CAIXA C/ 36 UNIDADES; 
Item 38 – Fita adesiva zebrada para teste de esterilização em autoclave com tamanho aproximado em  19 
mm X 30 m, à R$ 2,43  unitário, Marca: ADERE – CAIXA C/ 48 UNIDADES; 
LOTE 17 – COTA PRINCIPAL
Item 47 – Unidade de Gorro Cirúrgico descartável, à R$ 0,12 unitário, Marca: JARC – CAIXA C/ 100 
UNIDADES;
Item 48 – Unidade de touca tipo turbante descartável, com elástico, à R$ 0,062 unitário, Marca: MEDIX 
– CAIXA C/ 100 UNIDADES;
LOTE 28 – COTA PRINCIPAL
Item 64 – Rolo de fita para ECG medindo 48x16x30 tipo fax, á R$ 3,00 unitário, Marca: Four Star;
Item 65 – Pacote com 1.000 folhas de papel para ECG tipo formulário A4 milimetrado, à R$ 75,00 
unitário, Marca: Four Star;
FARMA 2 PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA- EPP
LOTE 02 – COTA RESERVADA
Item 03 - Unidade de agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 13 x 4,5, á R$ 0,0550 
unitário, Marca: SOLIDOR – caixa com 100 unidades;
Item 04 - Unidade de agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 20 x 5,5, á R$ 0,0589 
unitário, Marca: SOLIDOR – caixa com100 unidades;
Item 05 - Unidade de agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 25 x 07, á R$ 0,0553 
unitário, Marca: SOLIDOR – caixa com 100 unidades;
Item 06 - Unidade de agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 25 x 08,, á R$ 0,0553 
unitário, Marca: SOLIDOR – caixa com 100 unidades;
Item 07 - Unidade de agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 30 x 07, á R$ 0,0553 
unitário, Marca: SOLIDOR – caixa com100 unidades;
Item 08 - Unidade de agulha hipodérmica estéril, descartável, siliconizada, calibre 30 x 08, á R$ 0,0553 
unitário, Marca: SOLIDOR – caixa com 100 unidades;
FUJIFILM DO BRASIL LTDA
LOTE 15 – COTA PRINCIPAL
Item 39 - Caixa com 100 un de filme para radiodiagnóstico 13 x 18 CM, á R$ 29,51 à caixa, Marca: 
FUJIFILM – PACOTE C/ 05 CAIXAS DE 100 UNIDADES;
Item 40 - Caixa com 100 un de filme para radiodiagnóstico 15 x 40 CM, á R$ 83,94 à caixa, Marca: 
FUJIFILM - PACOTE C/ 05 CAIXAS DE 100 UNIDADES;
Item 41 - Caixa com 100 un de filme para radiodiagnóstico 18 x 24 CM, á R$ 54,48 à caixa, Marca: 
FUJIFILM - PACOTE C/ 05 CAIXAS DE 100 UNIDADES;
Item 42 - Caixa com 100 un de filme para radiodiagnóstico 24 x 30 CM, á R$ 90,79 à caixa, Marca: 
FUJIFILM - PACOTE C/ 05 CAIXAS DE 100 UNIDADES;
Item 43 - Caixa com 100 un de filme para radiodiagnóstico 30 x 40 CM, á R$ 151,32 à caixa, Marca: 
FUJIFILM - PACOTE C/ 05 CAIXAS DE 100 UNIDADES;
Item 44 - Caixa com 100 un de filme para radiodiagnóstico 35 x 35 CM, á R$ 154,47 à caixa, Marca: 
FUJIFILM - PACOTE C/ 05 CAIXAS DE 100 UNIDADES;
Item 45 - Caixa com 100 un de filme para radiodiagnóstico 35 x 43 CM, á R$ 189,78 à caixa, Marca: 
FUJIFILM - PACOTE C/ 05 CAIXAS DE 100 UNIDADES;
IBF – INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
LOTE 23 – COTA PRINCIPAL
Item 57 – Galão de Fórmula fixadora de pronto uso – 38 LITROS, à R$ 128,80 unitário, Marca: IBF;
Item 58 – Galão de Revelador de raio x - p/ proces. Autom -.  40 LITROS, à R$ 197,00 unitário, Marca: 
AGFA;
MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
LOTE 21 – COTA PRINCIPAL
Item 53 – Unidade de Sistema de drenagem mediastinal ou pleural de 2 L, á R$ 19,62 unitário, Marca 
ZAMMI;
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
LOTE 09 – COTA PRINCIPAL
Item 26 – Unidade de Eletrodo descartável para monitorização de ECG – tamanho adulto, á R$ 0,20 
unitário, Marca:MED PEX – PACOTE C/ 50 UNIDADES;
Item 27 – Unidade de Eletrodo descartável para monitorização de ECG – tamanho infantil, á R$ 0,53 
unitário, Marca:MED PEX – PACOTE C/ 50 UNIDADES;
LOTE 12 – COTA PRINCIPAL
Item 31 – Unidades de equipo simples para Administração de Soluções parenterais MICROGOTAS, á R$ 
1,40 unitário, Marca: MEDSONDA;
Item 32 – Unidades de equipo simples para Administração de Soluções parenterais MACROGOTAS, á R$ 
0,68 unitário, Marca: DESCARPACK;
Item 33 – Unidade Equipo 02 vias c/clamp para aplicacao de soro, á R$ 0,57 unitário, Marca: MEDSONDA;
LOTE 16 – COTA PRINCIPAL
Item 46– Tubos de 100 g de gel em condutividade ultra sônica  para ECG e Ultra-sonografia, á R$ 1,27 
unitário, Marca: MULTIGEL;
LOTE 25 – COTA PRINCIPAL
Item 60 – Unidade de máscara plástica para inalação ADULTO, á R$ 4,86 unitário, Marca: DARU;
Item 61 – Unidade de máscara plástica para inalação INFANTIL, à R$ 4,86 unitário, Marca: DARU; 
LOTE 26 – COTA PRINCIPAL
Item 62 – Lâmina de bisturi número 12. Em aço carbono pra procedimento cirúrgico, á R$ 0,2289 unitário, 
Marca: ADVANTIVE – CAIXA C/ 100 UNIDADES;
LOTE 30 – COTA PRINCIPAL
Item 67 – Bobina de papel térmico para ECG de 80mm  x 30m - rolo, á R$ 4,40 o rolo, Marca: FOUR 
STAR;
NEWCARE COM. DE MAT. CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA-ME
LOTE 10 – COTA PRINCIPAL
Item 28 - Embalagem para esterilização em SMS 90x90cm, á R$ 1,34 unitário, Marca: LIFEMEDICA – 
Caixa com 250 unidades;
LOTE 19 – COTA PRINCIPAL
Item 50 - Unidade de preservativo masculino de látex lubrificado. Com comprimento mínico de 160mm e 

largura nominal de 52mm. à R$ 0,1495 unitário, Marca: INOVATEX/RILEX  – Caixa com 144 unidades;
Item 51 - Unidade de preservativo masculino de látex sem lubrificação, para ser utilizado no 
ultrassonógrafo, com comprimento mínimo de 160mm e largura nominal de 52mm.à R$ 0,290 unitário, 
Marca: INOVATEX/MADEITEX  – Caixa com 144 unidades;
ROSICLER CIRÚRGICA LTDA – EPP 
LOTE 05 –COTA PRINCIPAL
Item 13 – Unidade de Caneta com tinta preta para aparelho de ECG, à R$ 17,43 unitário, Marca: V5 
PILOT;
SOL-MILENNIUM BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A
LOTE 20 – COTA PRINCIPAL
Item 52 - Unidade de seringa de insulina 0,5ml, graduada de 1 em 1 ui, com agulha 8 x 0,30 mm, á R$ 0,253 
unitário, Marca: SOL CARE – caixa com 2.400 unidades;
T D & V COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA
LOTE 01 – COTA RESERVADA
Item 1 - Unidade de Agulha Gengival descartável curta, Calibre 30G, á R$ 0,49 unitário, Marca:DFL – 
CAIXA C/ 100 UNIDADES;
Item 2 – Unidade de Agulha Gengival descartável longa, Calibre 27G, á R$ 0,50 unitário, Marca:DFL – 
CAIXA C/ 100 UNIDADES;
TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
LOTE 03 – COTA PRINCIPAL
Item 09 - Almotolia plástica capacidade de 250 ml, á R$ 1,38 unitário, Marca: HITOPLAST – PACOTE 
C/ 12 UNIDADES;
Item 10 – Pote Coletor Universal confeccionado em material plástico, á R$ 0,25 unitário, Marca: 3B – 
PACOTE C/ 100 UNIDADES;
LOTE 04 – COTA PRINCIPAL
Item 11 – Unidade de Avental descartável, medindo aproximadamente 1,20 de comprimento e 1,40 cm de 
largura, com manga longa, á R$ 1,01 unitário, Marca ANADONA – pacote com 10 unidades;
Item 12 – Unidade de Avental descartável, medindo aproximadamente 1,20 de comprimento e 1,40 cm de 
largura, sem manga, à R$ 0,81 unitário, Marca ANADONA - pacote com 10 unidades; 
LOTE 08 – COTA PRINCIPAL
Item 21- Unidade de dispositivo para incontinência urinária calibre Nº 4, descartável, á R$ 0,69 unitário, 
Marca: BIOSANI – Pacote com 04 unidades;
Item 22 - Unidade de dispositivo para incontinência urinária calibre Nº5,  descartável, á R$ 0,69 unitário, 
Marca: BIOSANI - Pacote com 04 unidades;
Item 23 - Unidade de dispositivo para incontinência urinária calibre Nº6,, descartável, á R$ 0,69 unitário, 
Marca: BIOSANI - Pacote com 04 unidades;
Item 24 - Pacote com 12 unidades de Dreno de Penrose n.º 201, á R$ 19,10 o pacote, Marca: WALTEX – 
pacote c/ 12 unidades;
Item 25 - Pacote com 12 unidades de Dreno de Penrose n.º 202, á R$ 25,70 o pacote, Marca: WALTEX – 
pacote c/ 12 unidades;;
LOTE 13 – COTA PRINCIPAL
Item 34 – Unidade de Rolos de esparadrapo impermeável, medindo 10x 4,5m, cor branca, á R$ 4,71 
Unitário, Marca: MISSNER- CX C/ 24 ROLOS;
Item 35 – Unidade de Rolos de fita adesiva cirúrgica, de 25mm x 10m de comprimento, á R$ 1,41 Unitário, 
Marca: MAXICOR – CX C/ 12 ROLOS;
LOTE 22 - CANCELADO
LOTE 24 - FRACASSADO
LOTE 27 - FRACASSADO
Divisão de Compras e Licitações, 21/11/2018 - compras _saude@bauru.sp.gov.br 
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA Aquisição estimada anual de suprimentos de 
informática para a Secretaria Municipal de Saúde. – PROCESSO Nº. 31.724/18  – PE 21/08 – RP 82/18  
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNISUPRI OFFICER – COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
LOTE 02 
Item 06 - KIT MANUTENÇÃO HP ORIGINAL P4014 P4015 P4510 P4515 – 225.000 PÁGINAS – 
CB388A, à R$ 2.428,00 unitário. Marca: HP.
LOTE 01 – FRACASSADO
Divisão de Compras e Licitações, 21/11/2018 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA Contratação de empresa especializada para 
confecção e instalação de persianas com fornecimento de todo material necessário. – PROCESSO Nº 
53.256/17 – PE 55/17 – RP 
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME.
Item 01 – Persianas vertical em PVC, sem bando, trilho em alumínio com Laminas em PVC, á R$ 93,10 o 
m² , Marca: Casa da Cortina;
Item 02 – Mão de obra para instalação – por m², á R$ 24,50 o m², Marca: Casa da  Cortina.
Divisão de Compras, 21/11/2018 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão Compras e Licitações- S.M.S.

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB

PROCESSO SELETIVO 001/2017 
CANDIDATOS CONVOCADOS PARA VAGAS

NOME FUNÇÃO

CARLA FONSECA BATISTA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

De acordo com o Edital Normativo do Processo Seletivo 01/2017 da Fundação Estatal Regional de Saúde 
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– FERBS, o candidato que não se apresentar no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após a convocação 
será considerado desistente e será excluído do processo seletivo, sendo convocado o próximo candidato da 
listagem.

PROCESSO SELETIVO 001/2018 
CANDIDATOS CONVOCADOS PARA VAGAS

NOME CARGO

GECIMARA GUEDES DA SILVA TÉCNICO DE ENFERMAGEM

LUCIENE REGINA DO PRADO SILVA TÉCNICO DE ENFERMAGEM

DAIANE OLIVEIRA PAES DA SILVA AUXILIAR DE FARMÁCIA

ANABEL REGINA DE OLIVEIRA SILVA AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

RAISSA JANINE DE ALMEIDA ENFERMEIRO

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA ENFERMEIRO

LEONARDO EVANGELISTA BAGATELI MÉDICO DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA

CARLOS HENRIQUE BENTO RIBEIRO MÉDICO DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA

De acordo com o Edital Normativo do Processo Seletivo 01/2018 da Fundação Estatal Regional de Saúde 
– FERBS, no item 17.5.2 O candidato que não se apresentar no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis 
após a convocação será considerado desistente e será excluído do processo seletivo, sendo convocado 
o próximo candidato da listagem.

Rua Gerson França, 9-42 – Centro – Bauru/SP - CEP. 17.015-200 – Telefone: 14 - 3012 0883
EMAIL: fundacao.saude@bauru.sp.gov.br

Seção IV
Autarquias e Empresa

Pública
COHAB - Companhia de Habitação 
Popular de Bauru

Edison Bastos Gasparini Júnior
Diretor Presidente

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU
PERMISSÃO DE USO ONEROSA
PERMISSIONÁRIO: CIRCO RV SANTOS PROMOÇÕES ARTÍSTICAS (CIRCO MUNDO MÁGICO)
OBJETO: terreno matrícula 24.593 – 1º CRI Marília
PERÍODO: 01/11/2018 a 01/12/2018
VALOR: R$ 1000,00
PROCESSO: PI 2781, 06/11/2018

DAE
Departamento de Água e Esgoto

Eric Édir Fabris
Presidente

DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EXTRATO DE CONTRATOS - DAE
PUBLICAÇÃO PARA FINS DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93.

Contrato nº 139/2018-DAE
Processo Administrativo nº 4155/2017-DAE
Pregão Presencial nº 146/2018-DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Contratada: Forthy Tubos e Conexões Eireli EPP
Objeto: Aquisição de registros de pressão e de gaveta, conforme descrito na Cláusula Primeira do Contrato.

Assinatura: 12/11/2018
Valor do Contrato: R$17.279,30 (dezessete mil, duzentos e setenta e nove reais e trinta centavos).
Vigência do Contrato: 04 (quatro) meses.
Nota de Empenho Global nº 2254, de 12 de novembro de 2018, no valor de R$17.279,30 (dezessete mil, 
duzentos e setenta e nove reais e trinta centavos).

Contrato nº 141/2018-DAE
Processo Administrativo nº 6467/2017
Pregão Eletrônico nº 140/2018-DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Contratada: F2 Soares Representações Comerciais Ltda. ME
Objeto: Aquisição de scanner automotivo, conforme descrito na Cláusula Primeira do Contrato.
Assinatura: 12/11/2018
Valor do Contrato: R$11.399,99 (onze mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).
Vigência do Contrato: 04 (quatro) meses.
Nota de Empenho Ordinário nº 2256, de 12 de novembro de 2018, no valor de R$11.399,99 (onze mil, 
trezentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

SERVIÇO DE RECEITA

DEFERIDOS:

PROCESSO INTERESSADO OBSERVAÇÕES

4227/2015 Roseli Maria Lipu Silva
Jilson Pereira da Silva Análise de Vazamento

588/2018 Elisabete Sekino Análise de Vazamento/Recurso

3292/2018 Marcio Rogerio Vendramini Análise de Vazamento

4655/2018 Fabio Costa
Marta Maria Sbeghen Análise de Vazamento

1157/2012 Marcos Antonio Lopes Lemos Retomada de Parcelamento

3392/2017 Osvaldo dos Santos Retomada de Parcelamento

5687/2018 Pedro Ricardo Herrera Alteração Cadastral

6598/2018 Silvana Aparecida Ramos de Oliveira Alteração Cadastral

2624/2017 Valdir Mateus Analise de conta

3069/2018 Norton Fernandes Ribeiro Aferição de hidrômetro

INDEFERIDOS:

PROCESSO INTERESSADO OBSERVAÇÕES

1945/2018 Juraci Bezerra Pereira Análise de Vazamento/Recurso

2886/2018 Claudia Simone Regina Oliveira Campos Análise de Vazamento/ Recurso

4440/2018 Marcela Moreira Silva Benetti Análise de Vazamento

6964/2017 Jaqueline Gomes da Silva Transferência de Débitos

1081/2017 Domingos França Duarte Recurso de Auto de Infração

2499/2018 Gislaine Prado da Silva Análise de Conta

5903/2015 Paulo Antonio Prado Brandao Análise de conta

1737/2017 Elisangela Aparecida Batista de Oliveira Análise de conta

2671/2017 Jorgina Sueli De Lima Análise de conta

5366/2017 Walter Luiz Franciscatto Análise de conta

7913/2017 Erika Alessandra Maragel Análise de conta

26/2018 Mario Brotto Análise de conta

596/2018 Neide de Souza Silva Análise de conta

1296/2018 Roberto Amaral Sampaio Filho Análise de conta

1683/2018 Elpidio Faustini Junior Análise de conta

1756/2018 Reinaldo Bello Martins Análise de conta

1845/2018 Maria Helena de Sá Análise de conta

1976/2018 Simone Ferreira Simões Análise de conta

2453/2018 Astrid Patricia Thome Análise de conta

2800/2018 Adeli Vaz Moraes Análise de conta

3912/2018 Diego Rodrigues Salvador Análise de conta

À DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA:

PROCESSO INTERESSADO OBSERVAÇÕES

2555/2016 Geraldo Jecob Chioveto Transferência de Débitos

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, a partir da publicação desta, a fim de 
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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

3873016-98 1923 2014

2513705-14 7127 2018

3566150-67 1406 2010

3566600-12 1406 2010

4.945.455-40 993 2016

4.236.301-43 3679 2013

5.011.600-13 5418 2017

3.090.280-70 5770 2017

4.424.116-17 312 2018

PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA LEI FEDERAL Nº 8666/93

NOTIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO FRACASSADA - DAE

Processo Administrativo nº 3.515/2018 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços  nº 153/2018 - DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Massa Asfáltica CBUQ (Concreto Betuminoso 
Usinado a Quente), conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Notificamos aos interessados que tendo em vista a desclassificação de todos os licitantes participantes, a 
licitação restou fracassada. 

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU/SP, COM O OBJETIVO EM 
CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 15 § 2º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, 

DISPONIBILIZAMOS ABAIXO:

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067/2017

Processo Administrativo nº 1.639/2017 – DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 084/2017 - DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Fita de vedação não sinterizada de PTFE, Adesivo 
plástico para tubos e conexões de PVC rígido, Luva de correr em PVC Defofo, conforme especificações 
contidas no Anexo I do Edital.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: HG Comércio de Materiais Hidráulicos Ltda - ME 
Lote nº 01 – Itens nº 01 ao 02:
Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário Valor Total

01 2.500 Rolo

Fita de vedação não sinterizada de PTFE 
(politetrafluoretileno).
Utilização: Vedação de junta roscada em 
instalações prediais hidráulicas.
Nota(s): O material deverá ter o 
dimensional conforme a norma, sendo 
que a espessura deverá ser de 0,07 mm 
(afastamento máximo de + 0,02 mm). A 
fita não deve apresentar descontinuidade 
ao longo de seu comprimento.
Rolo: 18 mm x 50 m
Norma: ABNT – NBR 13124
Marca: PolyFitas

R$ 2,99 R$ 7.475,00

02 1.500 Rolo

Adesivo plástico para tubos e conexões de 
PVC rígido, em bisnagas com 75 gramas.
Utilização: Instalações prediais de água 
fria.
Aplicação: Execução de junta soldável de 
tubos/conexões de PVC rígido - Norma: 
ABNT NBR 5648.
Nota: Na embalagem do produto deverá 
constar: O nome do fabricante, instrução 
de utilização, capacidade do recipiente, 
número do lote e data de validade.
Obs.: No recebimento será verificado 
o número do lote, data de fabricação e 
data de validade. Não será recebido com 
validade inferior a 12 (doze) meses.
Marca: Pisafix

R$ 2,35 R$ 3.525,00

Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 12/12/2017

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 068/2017

Processo Administrativo nº 1.639/2017 – DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 084/2017 - DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Fita de vedação não sinterizada de PTFE, Adesivo 
plástico para tubos e conexões de PVC rígido, Luva de correr em PVC Defofo, conforme especificações 

contidas no Anexo I do Edital.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Uniconexões Indústria e Comércio de Plástico Ltda. EPP 
Lote nº 02 – Itens nº 01 ao 05:
Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário

01 50 Peça

Luva de correr em PVC Defofo, com bolsas, com anel de 
borracha tipo JEI (junta elástica integrada) para tubo de 
PVC defofo, DN: 100 mm (4”) - DE: 118 mm.
Diâmetro interno da luva: Di: 118,8 mm
Norma: ABNT – NBR 7665/2007.
Marca: Unitubos

R$ 29,38

02 40 Peça

Luva de correr em PVC Defofo, com bolsas, com anel de 
borracha tipo JEI (junta elástica integrada) para tubo de 
PVC defofo, DN: 150 mm (6”) - DE: 170 mm.
Diâmetro interno da luva: Di: 171 mm
Norma: ABNT – NBR 7665/2007
Marca: Unitubos

R$ 61,61

03 40 Peça

Luva de correr em PVC Defofo, com bolsas, com anel de 
borracha tipo JEI (junta elástica integrada) para tubo de 
PVC defofo, DN: 200 mm (8”) - DE: 222 mm.
Diâmetro interno da luva: Di: 223 mm
Norma: ABNT – NBR 7665/20077665/2007
Marca: Unitubos

R$ 104,27

04 30 Peça

Luva de correr em PVC Defofo, com bolsas, com anel de 
borracha tipo JEI (junta elástica integrada) para tubo de 
PVC defofo, DN: 250 mm (10”) - DE: 274 mm.
Diâmetro interno da luva: Di: 275 mm
Norma: ABNT – NBR 7665/2007
Marca: Unitubos

R$ 172,51

05 10 Peça

Luva de correr em PVC Defofo, com bolsas, com anel de 
borracha tipo JEI (junta elástica integrada) para tubo de 
PVC defofo, DN: 300 mm (12”) - DE: 326 mm.
Diâmetro interno da luva: Di: 327 mm
Norma: ABNT – NBR 7665/2007 Marca: Unitubos

R$ 272,05

Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 12/12/2017

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 069/2017

Processo Administrativo nº 5513/2017 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 095/2017 - DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Massa Asfáltica CBUQ (Concreto Betuminoso 
Usinado a Quente), conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Fortpav-Pavimentação e Serviços Ltda.
COTA PRINCIPAL:
Lote nº 01 - Item nº 01:
Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário

01 5.400 Tonelada

CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado à Quente, com 
traço da faixa “C” da especificação do DER – SP, para 
reparação de asfalto nas ruas pavimentadas, de acordo 
com a Norma ABNT NBR 12949.
Procedência: Fortpav/Pederneiras-SP

R$ 242,00

Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 21/12/2017

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 070/2017

Processo Administrativo nº 5513/2017 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 095/2017 - DAE
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Massa Asfáltica CBUQ (Concreto Betuminoso 
Usinado a Quente), conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: M.S Azuaga e Cerigatto Ltda - ME.
COTA RESERVADA:
Lote nº 02 - Item nº 01:
Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário

01 1.800 Tonelada

CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado à Quente, com 
traço da faixa “C” da especificação do DER – SP, para 
reparação de asfalto nas ruas pavimentadas, de acordo 
com a Norma ABNT NBR 12949.
Procedência: Nacional (Mais Fácil)

R$ 266,20

Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 21/12/2017

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 073/2017

Processo Administrativo nº 4266/2017 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 091/2017 - DAE
Objeto: Registro de preços para eventual Aquisição de Refeições (marmitex), almoço, destinadas a atender 
aos servidores desta autarquia que estarão de plantão aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos, 
conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Bandolin Fornecimento de Refeições Ltda
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COTA PRINCIPAL:
Lote nº 01 - Item nº 01:
Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário

01 11.250 Unidade Aquisição de Refeições (marmitex de alumínio nº 09) R$ 9,77
COTA RESERVADA:
Lote nº 02 - Item nº 01:
Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário

01 3.750 Unidade Aquisição de Refeições (marmitex de alumínio nº 09) R$ 9,77
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 28/12/2017

EMDURB - Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural

Elizeu Eclair Teixeira Borges
Presidente

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL  SISTEMA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 066/2018 - PROCESSO Nº 8437/2018
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB torna público e para 
conhecimento dos interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL  SISTEMA 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2018 - Processo nº 8437/2018, regime menor preço. Abertura da sessão 
em 05/12/2018 às 09 horas, na Praça João Paulo II, s/nº, Terminal Rodoviário, Jd. Santana, Bauru – SP, 
Sala de Reuniões da EMDURB, quando se dará recebimento e abertura das propostas, referente a eventual 
AQUISIÇÃO Pneus, que encontra-se detalhadamente descritos e especificados no ANEXO I do Edital.
O edital está disponível no site: www.emdurb.com.br, licitações e na EMDURB, Praça João Paulo II, s/nº, 
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, 22 de novembro de 2018.
Comissão de Licitação.

NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO
Pregão Presencial Sistema Registro de Preços nº 063/2018 – Processo nº 7056/2018
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe, após o credenciamento das empresas DALSON 
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E FERRAMENTAS EIRELI-ME, DIEGO 
BEVILACQUA JULIANI ME, FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP, R. DE O. SANTIL EPI 
EPP e DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME e abertura dos envelopes nº 01 “Proposta de 
Preço” e encerrada a etapa de lances, a Pregoeira resolveu classificar em 1º (primeiro) lugar para a empresa 
DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E FERRAMENTAS EIRELI-ME, os 
itens 01, 03, 07, 08, 09, 13, 16,  32, 33, 43, 44, da Cota Principal e Cota Reservada, 1º (primeiro) lugar para 
a empresa DIEGO BEVILACQUA JULIANI ME, os itens 02, 04, 17, 18, 22, 30, 31, 34, 35, 36, 37 e 38, 
da Cota Principal e Cota Reservada, 1º (primeiro) lugar para a empresa FORTE SINAL EQUIPAMENTOS 
EIRELI EPP, os itens 05, 14, 15,e 41, da Cota Principal e Cota Reservada, 1º (primeiro) lugar para a 
empresa R. D. O SANTIL EPI EPP, os itens 06, 20, 21, 24, 28, 29, 40 e 42, da Cota Principal e Cota 
Reservada e 1º (primeiro) lugar para a empresa DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME, 
os itens 12, 19, 23, 25, 26, 27, 39, 45 e 46, da Cota Principal e Cota Reservada e os itens 10 e 11 restaram 
DESCLASSIFICADOS.
Conforme cláusula 7.4.9 do Edital abre-se prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da realização da 
sessão, ou seja, até 26/11/2018 para entrega das AMOSTRAS dos EPIS.
Objeto: Eventual FORNECIMENTO de equipamentos de proteção individual (EPI) destinados a atender o 
Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT da EMDURB, conforme abaixo:

COTA PRINCIPAL e COTA RESERVADA

Item Unid. Tamanho Qtd
Estimada Descrição Marca e 

N° CA
Valor 

Unitário
01 Unid. Único 80 Avental em 

raspa de couro
CELSO MENDES 

CA25964 16,50

02 Unid. Único 60 Avental em 
PVC

LINABRA 
CA15800 4,85

03 Unid. Único 800
Boné tipo 
Árabe azul 

royal

INDART 
CA15922 6,00

04 Unid. Único 60

Boné tipo 
Árabe 

amarelo-
canário 

NEXUS CA27508 10,60

05 Pares Nº 34 ao 45 220 Bota PVC CARTOM 
CA32167 18,90

06 Pares Nº 34 ao 46 1045 Botina 
Microfibra 

BOMPEL 
CA39901 59,00

07 Pares Nº 34 ao 46 124
Botina 

Microfibra 
GOT 

FUJIWARA 
CA31250 77,45

08 Unid. M     ao EGG 550 Capa de chuva 
trevira amarela 

POLICAP 
CA35562 34,45

09 Unid. Único 20
Capacete de 
segurança 
eletricista 

PLASTIDUR 
CA40158 28,15

10 Unid. Único 80

Capacete 
Conjugado 

meia aba cor 
azul

DESCLASSIFICADA

11 Unid. Único 10

Cinto de 
segurança para 
eletricista com 

talabarte– 

DESCLASSIFICADA

12 Unid. Único 10

Cinto de 
segurança, tipo 
“Paraquedista” 

MG CINTOS 
CA3509 57,00

13 Cj. M   ao EGG 570
Conjunto de 
proteção para 

chuva 

POLICAP 
CA33303  
CA34472

49,40

14 Cj. P    ao EGG 52 Conjunto 
chuva GOT 

VERTICE 
CA28742 

CA28740 REF 
3120

164,00

15 Cj. P   ao EGG 120
Conjunto 

chuva 
Impermeável 

VERTICE 
CA28742 
CA28740 
REF3120

164,00

16 Cj. P    ao EGG 45 Conjunto 
Eletricista 

J.EVALDO 
CA36231 
CA36232

270,00

17 Cj. P    ao EGG 36
Conjunto 
Operador 

Motosserra 

PROTSPRAY 
CA41080 e 
CA37128

254,50

18 Unid. Único 50
Creme protetor 

Segurança 
mecânico 

NUTRIEX 
CA35339 4,25

19 Unid. Único 10

Luva de 
borracha para 

alta-tensão 500 
Volts

ORION CA2178 190,00

20 Pares G (9”) 20000 Luva Nylon SUPER SAFETY 
CA32034 2,44

21 Pares G (9”) 2000 Luva Nitrílica DIVISEG 
CA18009 5,00

22 Pares G (9”) 200
Luva para 
produtos 
químicos

VOLK CA16779 5,24

23 Pares Único 500 Luva de 
Vaqueta 

EXTREMO SUL 
CA20601 8,28

24 Pares Único 500 Luva Vaqueta 
Mista 36 cm 

TUBARAO 
CA30503 10,20

25 Pares Único 20 Luva Operador 
motosserra RS CA35287 17,85

26 Pares Único 30
Luva de PVC 
cor verde 36 

cm 
VOLK CA37127 8,68

27 Pares Único 30
Luva de PVC 
cor verde 24 

cm 
VOLK CA37127 6,75

28 Caixa com 
100 un G 200

Luva para 
procedimentos 
Tamanho G, 

VOLK CA15112 17,87

29 Caixa com 
100 un G 250

Luva para 
procedimentos 
Tamanho M, 

VOLK CA15112 17,87

30 Pares M 450 Luva de látex 
M VOLK CA38310 1,92

31 Pares G 400 Luva de látex 
G VOLK CA38310 1,92

32 Unid. G    ao EGG 20
Macacão para 
aplicação de 

herbicida 

BRASCAMP 
CA40907 50,25

33 Pares Único 50 Mangote de 
raspa de couro 

DAGOBERTO 
CA10513 13,50

34 Unid. Único 10000 Máscara de 
proteção PFF2

DELTA PLUS 
CA38504 0,80

35 Unid. Único 03
Máscara 
de solda 

automático 
LIBUS CA41572 166,50

36 Unid. Único 50
Óculos de 

sobreposição 
ampla-visão 

LIBUS CA35763 5,70

37 Unid. Único 500
Óculos de 
segurança 
“Fumê”

DELTA PLUS 
CA14196 1,99

38 Unid. Único 250
Óculos de 

segurança - 
“Incolor” 

DELTA PLUS 
CA14196 1,99

39 Unid. Único 40
Óculos para 

produtos 
químicos  

CARBOGRAFITE 
CA6874 8,65

40 Pares Único 100 Perneira tipo 
escudeira 

INDART 
CA10258 16,00
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41 Unid. Único 50
Protetor 

auricular tipo 
“concha”

AGENA CA7166 25,90

42 Unid. Único 300
Protetor 

auricular tipo 
“Plug” 

FREITAS 
CA18189 0,87

43 Unid. Único 50 Protetor facial 
acrílico 

PLASTCOR 
CA15019 14,60

44 Lt Lt 60 Protetor solar 
com repelente 

NUTRIEX 
CA35339 87,00

45 Unid. Único 100 Respirador 
semi-facial 

PLASTCOR 
CA33935 29,90

46 Pares Nº 34 ao 46 1400
Tênis 

microfibra MARLUVAS 
CA36866 64,00

Quantidades estimadas para 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: 30 dias da emissão da Nota Fiscal.
Bauru, 22 de novembro de 2018.
Comissão de Licitação.

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 030/17
Processo nº 7890/17 – Pregão Presencial nº 015/17.
Contratante: EMDURB – Contratada: BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA.
Objeto: A CONTRATANTE e a CONTRATADA, de comum acordo, conforme previsto no art. 57, inciso 
II da Lei Federal nº 8.666/93 e cláusula segunda, item 2.1 do contrato, pactuam a prorrogação do presente 
contrato por mais 12 (doze) meses, de 21/11/2018 à 20/11/2019, perfazendo ao final deste período 24 
(vinte e quatro) meses de vigência contratual. Fica pactuado a renúncia do reajuste referente ao acumulado 
no período pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), previsto na cláusula 2.2.1, 
do contrato em epígrafe, que foi de 4,192%, uma vez que este superaria a média apurada na cotação, 
no entanto, a CONTRATADA requer o reajuste no importe de 1,10% passando o valor unitário de R$ 
11,97 (onze reais e noventa e sete centavos) para R$ 12,10 (doze reais e dez centavos), nos termos de sua 
manifestação as fls. 581, assim o valor total do contrato para o fornecimento de 34.500 refeições será de 
R$ 417.450,00 (quatrocentos e dezessete mil e quatrocentos e cinquenta reais), conforme quadro abaixo:

Item Qte Un. Descrição Valor Valor 
Unitário Valor Total

Único 34.500 Un.
Fornecimento 
de refeições 
(marmitex)

Refeição R$ 10,60
R$ 12,10 R$ 417.450,00

Entrega R$ 1,50
Fica pactuado entre as partes que as demais cláusulas, formas e condições de entrega e pagamento, não 
atingidas por este ou outro termo aditivo, permanecem em pleno vigor.
Assinatura: 19/11/18
Bauru, 22 de novembro de 2018.
Presidente da EMDURB.

NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO
Pregão Presencial – Registro de Preços nº 065/2018 – Processo nº 7385/2018
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que após abertura da sessão, foi realizado o 
credenciamento das empresas  LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA CLÍNICA LTDA, 
LABORATÓRIO MORALES LTDA e LABORATÓRIO SOBRINHO LTDA, após abertura do 
envelope nº 01 “Proposta de Preço” e  encerrada a etapa de lances e negociação, a Pregoeira resolveu 
classificar  1º (primeiro) lugar para a empresa LABORATÓRIO SOBRINHO LTDA, os grupos 01, 02, 
03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 16 e 1º (primeiro) lugar para a empresa : LABORATORIO BAURU DE 
PATOLOGIA CLINICA, os grupos 11, 12, 13, 14 e 15.  A empresa LABORATORIO MORALES LTDA, 
foi inabilitada, pois em analise os documentos de habilitação, verificou-se que a certidão de Regularidade de 
Débitos Mobiliaria com a Fazenda Municipal, encontra-se vencida, restando o grupo 16, a qual a empresa 
sagrou-se vencedora em 2º lugar na  etapa de lances, após negociação foi classificado o referido grupo para 
a empresa LABORATÓRIO SOBRINHO LTDA. Dando prosseguimento foram abertos os envelopes de nº 
02 “Documentos de Habilitação”, das demais empresas classificadas em 1º lugar, sendo que após análise 
da documentação apresentada, a Pregoeira resolveu habilitá-las e declará-las vencedoras. Perguntado aos 
participantes da intenção de recurso, quanto a classificação e habilitação, sendo a resposta negativa, o 
referido processo será encaminhado a autoridade competente, após emissão de relatório por esta comissão, 
cabendo a decisão final sobre a adjudicação e homologação.
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES DE 
DIAGNÓSTICOS MÉDICOS

GRUPO
Quant. Anual 

Estimada
LOTE/ ITEM

Tipo de Exame VALOR 
UNITÁRIO

01 500
Hemograma completo, Glicemia, 
Colesterol total, HDL, LDL, Fezes, Urina 
I, Trigliceris.

R$ 39,80

02 300
Hemograma completo, Glicemia, 
Colesterol total, HDL, LDL, Fezes, Urina 
I, Trigliceris, T.C., P.SA..

R$ 74,00

03 30
Hemograma completo, Glicemia, 
Colesterol total, HDL, LDL, Fezes, Urina 
I, Trigliceris, T.C. e T.S.

R$ 45,00

04 30
Hemograma completo, Glicemia, 
Colesterol total, HDL, LDL, Fezes, Urina 
I, Trigliceris, T.C., T.S. e PSA. 

R$ 78,00

05 25
 Hemograma completo, Glicemia, 
Colesterol total, HDL, LDL, Fezes, Urina 
I, Trigliceris e BAAR. 

R$ 53,00

06 30
Hemograma completo, Glicemia, 
Colesterol total, HDL, LDL, Fezes, Urina 
I, Trigliceris, BAAR e PSA.

R$ 98,00

07 20 Hemograma completo R$ 7,20

08 20 Urina I R$ 5,00

09 20 Glicemia R$ 3,50
10 20 Colesterol total, HDL, LDL e Trigliceris. R$ 25,18
11 60 Exame Raio-X de Tórax com Laudo. R$ 41,50
12 200 Exame ECG–Eletrocardiograma com 

Laudo. R$ 30,68
13 100 Exame Audiometria Tonal com Laudo R$ 30,36
14 30 Exame EEG – Eletroencefalograma com 

Laudo. R$ 85,52

15 100 Exame Raio-X Coluna Lombo-
Sacra+Bacia com Laudo R$ 79,32

16 15 Exame toxicológico com ampla janela de 
detecção através de creatina no cabelo. R$ 180,00

Estimativa para 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: 10º (décimo) dia útil da emissão da nota fiscal.
Bauru, 22 de novembro de 2018.
Comissão de Licitação.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Chamamento Público - Credenciamento nº 004/14    -     Processo nº 6055/14
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que o julgamento e a classificação havidos, foram 
devidamente Adjudicado e Homologado pelo Presidente da EMDURB à empresa MW REPRESENTAÇÕES 
LTDA. ME.
Objeto: O CHAMAMENTO PÚBLICO, tem por objeto o CREDENCIAMENTO de interessados na 
ocupação provisória de área do Terminal Rodoviário, que poderá ser feita em espaço pré-determinado, 
de no mínimo 4m² (quatro metros quadrados) para exercício de atividades comerciais, desde que estas 
não causem implicações diversas, tais como, prejudicar as condições de segurança e infra-estrutura do 
local, nos termos do art. 21 e seguintes do Regimento Interno do Terminal Rodoviário (Ato Normativo nº 
013/2013), que será firmado através de AUTORIZAÇÃO ONEROSA DE USO. Nos termos previstos no 
art. 5º da Resolução nº 015/2018, pela ocupação provisória de área no Terminal Rodoviário, em espaço 
pré-determinado, de no mínimo 4m², para exercício de atividades comerciais, deverá ser pago a título de 
contraprestação mensal o valor de R$ 197,05 (cento e noventa e sete reais e cinco centavos) por metro 
quadrado, podendo referidos valores serem reajustados após o decurso de 12 (doze) meses, contados de 
05/07/2018.
Bauru, 22 de novembro de 2018.
Presidente da EMDURB.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial – Registro de Preços nº 057/2018 – Processo nº 7545/2018
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que o julgamento e a classificação havidos, 
foram devidamente adjudicados e homologados pelo Presidente da EMDURB às empresas POSTUBOS 
– INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS DE CONCRETO LTDA EPP, para o item 01 da COTA 
PRINCIPAL, e o item 10 da COTA RESERVADA; ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, 
para os itens 02 e 10 da COTA PRINCIPAL, e  MERIBÁ – ENGENHARIA E INDÚSTRIA EIRELI ME, 
para os itens 07, 08 da COTA PRINCIPAL, e os itens 01, 02, 07 e 08 da COTA RESERVADA.
Objeto: Eventual AQUISIÇÃO de tubos, blocos, canaletas de concreto, arame galvanizado, poste para 
alambrado e alambrado, conforme especificação abaixo descrita:

COTA PRINCIPAL

Item Quant. Unid. Descrição Marca Valor 
unitário

Valor 
Total

1 750 M

TUBO DE CONCRETO DN400 
para drenagem pluvial - Classe PS-2; 
Encaixe tipo “Ponta e Bolsa”; diâmetro 
0,40 m; dimensões 1000 mm x 400 mm 
(comprimento x diâmetro), que atendam 
as especificações da NBR 8890:07, 
utilizados na confecção da rede de 
drenagem pluvial do Aterro Sanitário.

POSTUBOS 42,80 32100,00

2 600 M

TUBO DE CONCRETO DN600 
para drenagem pluvial - Classe PS-2; 
Encaixe tipo “Ponta e Bolsa”; diâmetro 
0,60 m; dimensões 1000 mm x 600 mm 
(comprimento x diâmetro), que atendam 
as especificações da NBR 8890:07, 
utilizados na confecção da rede de 
drenagem pluvial do Aterro Sanitário.

ICOCITAL 69,90 41940,00

3 52.500 Un. Bloco de concreto 19x19x39cm FRACASSADO

4 15.000 Un. Canaleta de concreto 19x19x39cm FRACASSADO

5 142.500 Un. Bloco de concreto 14 x 19 x 39 cm FRACASSADO

6 10.500 Un. Bloco de concreto 19 x 19 x 39 cm FRACASSADO
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7 19.500 Un. Canaleta de concreto 14 x 19 x 39 cm MERIBÁ 
TUBOS 3,15 61425,00

8 8.250 Un. Canaleta de concreto 19 x 19 x 39 cm MERIBÁ 
TUBOS 3,38 27885,00

9 300 Kg Arame galvanizado nº 12 DESERTO

10 488 Un. Poste para alambrado 2,60m altura, 
0,40cm inclinação, total 3m de altura ICOCITAL 39,90 19471,20

11 518 Un. Alambrado 1,80m altura, malha 3 ½”, 
fio 12mm DESERTO

VALOR TOTAL GLOBAL R$ 182.821,20

COTA RESERVADA PARA ME E EPP

Item Quant. Unid. Descrição Marca Valor 
unitário

Valor 
Total

1 250 M

TUBO DE CONCRETO DN400 
para drenagem pluvial - Classe PS-2; 
Encaixe tipo “Ponta e Bolsa”; diâmetro 
0,40 m; dimensões 1000 mm x 400 mm 
(comprimento x diâmetro), que atendam 
as especificações da NBR 8890:07, 
utilizados na confecção da rede de 
drenagem pluvial do Aterro Sanitário.

MERIBÁ 
TUBOS 42,70 10675,00

2 200 M

TUBO DE CONCRETO DN600 
para drenagem pluvial - Classe PS-2; 
Encaixe tipo “Ponta e Bolsa”; diâmetro 
0,60 m; dimensões 1000 mm x 600 mm 
(comprimento x diâmetro), que atendam 
as especificações da NBR 8890:07, 
utilizados na confecção da rede de 
drenagem pluvial do Aterro Sanitário.

MERIBÁ 
TUBOS 70,00 14000,00

3 17.500 Un. Bloco de concreto 19x19x39cm FRACASSADO

4 5.000 Un. Canaleta de concreto 19x19x39cm FRACASSADO

5 47.500 Un. Bloco de concreto 14 x 19 x 39 cm FRACASSADO

6 3.500 Un. Bloco de concreto 19 x 19 x 39 cm FRACASSADO

7 6.500 Un. Canaleta de concreto 14 x 19 x 39 cm MERIBÁ 
TUBOS 3,15 20475,00

8 2.750 Un. Canaleta de concreto 19 x 19 x 39 cm MERIBÁ 
TUBOS 3,38 9295,00

9 100 Kg Arame galvanizado nº 12 DESERTO

10 162 Un. Poste para alambrado 2,60m altura, 
0,40cm inclinação, total 3m de altura POSTUBOS 40,00 6480,00

11 172 Un. Alambrado 1,80m altura, malha 3 ½”, fio 
12mm DESERTO

VALOR TOTAL GLOBAL R$ 60.925,00

Estimativa para 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Bauru, 22 de novembro de 2018.
Presidente da EMDURB.

ERRATA DE PUBLICAÇÃO
Publicada em 06/11/2018.
Onde se lê:
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 056732
Processo nº 9562/18- Inexigibilidade....
Leia-se:

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 056732
Processo nº 9562/17- Inexigibilidade
Contratante: EMDURB
Compromissaria: VAT- VIAÇÃO ARAÇATUBA DE TRANSPORTES LTDA  
Objeto: 48 un Passe urbano- Vale transp- Piratininga
Valor Total: R$ 182,40
Condições de Pagamento: a vista 
Assinatura: 29/10/2018
Bauru, 22 de novembro de 2018
Presidente da EMDURB.

2ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 054/2018
Processo nº 3653/18 – Pregão Registro de Preços nº 028/18
Contratante: EMDURB – Compromissária: ABACHELI REAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
de laje pré-fabricada para forro, conforme especificação abaixo descrita:

Item Quant. Unid. Descrição Marca Valor 
unitário Valor Total

único 1.000 M² Laje pré-fabricada para 
forro com treliça REAL

R$ 27,00
R$ 27.000,00

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir de sua assinatura.
Assinatura: 16/05/2018
Bauru, 22 de novembro 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 027/18
Processo nº 186/18 – Pregão Registro de Preços nº 001/18
Contratante: EMDURB – Compromissária: MERIBÁ-ENGENHARIA E INDUSTRIA EIRELI – ME.
Objeto: O objeto da presente contratação tem como finalidade o registro de preços para eventual 
AQUISIÇÃO de CANALETAS DE CONCRETO MEIA CANA, 
conforme especificação abaixo descrita:

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor

 Unitário
Valor
 Total

único 800 metros

Canaleta de concreto meia cana, 
medindo 0,60 de diâmetro por 
01 (um) metro de comprimento, 
utilizadas na drenagem de águas 
pluviais nas bermas e taludes do 
maciço, onde se concentra o fluxo 
de água.

Meribá
Tubos R$ 23,00 R$

18.400,00

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir de sua assinatura.
Assinatura: 20/02/2018
Bauru, 22 de novembro 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 PREÇO Nº 137/17
Processo nº 8569/17 – Pregão Registro de Preços nº 060/17
Contratante: EMDURB – Compromissária: MUNDIAL PNEUS ITABERA – EIRELI – EPP.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
de pneus, 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 12 Un.
Pneu dianteiro com medida 
80/100-18, uso com câmara 
de ar, novo (primeira linha)

MAGGION – 
STREET POWER R$ 64,90 R$ 778,80

02 02 Un.
Pneu traseiro com medida 
90/90-18, uso com câmara 
de ar, novo (primeira linha)

ROT TYRE – 
RT001 R$ 77,90 R$ 155,80

03 07 Un.
Pneu dianteiro com medida 
80/90-21, uso com câmara 
de ar, novo (primeira linha)

RINALDI - R34 R$ 137,50 R$ 962,50

04 07 Un.
Pneu traseiro com medida 
110/80-18, uso com câmara 
de ar, novo (primeira linha)

RINALDI - R34 R$ 127,40 R$ 891,80

05 08 Un.

Pneu dianteiro com medida 
60/100-17, uso com câmara 
de ar, novo (primeira linha), 
Diant. HONDA BIZ

TECHNIC - LION R$ 65,00 R$ 520,00
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06 15 Un.

Pneu traseiro com medida 
80/100-14, uso com câmara 
de ar, novo (primeira linha), 
Tras. HONDA BIZ

TECHNIC - LION R$ 69,00 R$ 1.035,00

08 08 Un.
Pneu com medida 195/65 
R15, uso sem câmara de ar, 
novo (primeira linha)

SAILUN - SH402 R$ 218,50 R$ 1.748,00

09 75 Un.
Pneu com medida 175/70 
R13, uso sem câmara de ar, 
novo (primeira linha)

ROSAVA - BC11 R$ 138,90 R$ 10.417,50

10 23 Un.
Pneu com medida 155/80 
R13, uso sem câmara de ar, 
novo (primeira linha)

LING LONG - 
ECOTOURING R$ 187,00 R$ 4.301,00

11 12 Un.
Pneu com medida 185/65 
R14, uso sem câmara de ar, 
novo (primeira linha)

ROSAVA - BC50 R$ 199,00 R$ 2.388,00

22 63 Un.

Pneu com medida 215/75 R 
17,5, uso sem câmara de ar, 
LISO, capacidade de lonas: 
16 lonas, novo, (primeira 
linha)

CHENGSHAN - 
CST78 R$ 548,50 R$ 34.555,50

25 11 Un.

Pneu com medida 265/75 
R16, uso sem câmara de 
ar, MISTO, capacidade 
de lonas: 10 lonas, novo 
(primeira linha)

SAILUN - 
TERRAMAX R$ 519,90 R$ 5.718,90

28 05 Un.

Pneu traseiro com medida 
14.00-24, uso com câmara 
de ar, capacidade de lonas: 
12 lonas, novo (primeira 
linha)

FORE RUNNER 
– G2 / L2

R$ 
1.693,00 R$ 8.465,00

30 11 Un.

Pneu dianteiro com medida 
7.50-18, uso com câmara 
de ar, TRI-RAIADO, 
capacidade de lonas: 10 
lonas, novo, (primeira linha)

FORE RUNNER 
- F2 R$ 454,00 R$ 4.994,00

31 05 Un.

Pneu traseiro com medida 
18.4-34 R1, uso com câmara 
de ar, capacidade de lonas: 
12 lonas, novo (primeira 
linha)

FORE RUNNER 
- F1

R$ 
2.399,00 R$ 11.995,00

32 30 Un.

Pneu com medida 12x16,5 
NHS, uso sem câmara de 
ar, capacidade de lonas: 12 
lonas, novo (primeira linha)

FORE RUNNER 
- SKS R$ 598,00 R$ 17.940,00

33 05 Un.

Pneu dianteiro com medida 
12.4-24 R1, uso com câmara 
de ar, capacidade de lonas: 
12 lonas, novo (primeira 
linha)

FORE RUNNER 
- R1 R$ 948,00 R$ 4.740,00

35 38 Un.

Pneu com medida 3.25-
8, uso com câmara de ar, 
capacidade de lonas: 02 
lonas

CARGO - AD02 R$ 19,90 R$ 756,20

36 38 Un.

Pneu com medida 3.50-
8, uso com câmara de ar, 
capacidade de lonas: 04 
lonas, novo (primeira linha)

CARGO - AD02 R$ 34,00 R$ 1.292,00

37 12 Un.

Pneu com medida 5.00-
8, uso com câmara de ar, 
capacidade de lonas: 08 
lonas, novo (primeira linha)

CARGO - AD02 R$ 90,00 R$ 1.080,00

VALOR TOTAL R$ 114.735,00

Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:

RESERVA DE COTA A ME E EPP 

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

unitário Valor Total

09 07 Un.
Pneu com medida 155/80 
R13, uso sem câmara de ar, 
novo (primeira linha)

LING LONG - 
ECOTOURING R$ 187,00 R$ 1.309,00

34 12 Un.

Pneu com medida 3.25-
8, uso com câmara de ar, 
capacidade de lonas: 02 
lonas

CARGO - AD02 R$ 19,90 R$ 238,80

VALOR TOTAL R$ 1.547,80

VALOR TOTAL GERAL (AMPLA PARTICIPAÇÃO + COTA RESERVADA) R$ 116.282,80

Empresa classificada em 2º lugar para os itens abaixo:

AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

unitário Valor Total

07 53 Un.
Pneu com medida 185 
R14C, uso sem câmara de 
ar, novo (primeira linha)

GOFORM - 
G325 R$ 248,00 R$ 13.144,00

16 30 Un.

Pneu com medida 7.50-
16, uso com câmara de ar, 
BORRACHUDO traseiro, 
capacidade de lonas: 12 
lonas, novo (primeira linha)

 ROTA 21 - 
TL02 R$ 430,00 R$ 12.900,00

18 60 Un.

Pneu com medida 225/75 
R16C, uso sem câmara 
de ar, LISO, capacidade 
de lonas: 08 lonas, novo, 
(primeira linha)

SAILUN - 
TERRAMAX R$ 417,90 R$ 25.074,00

20 45 Un.

Pneu com medida 275/80 
R 22,5, uso sem câmara 
de ar, BORRACHUDO, 
capacidade de lonas: 16 
lonas, novo  (primeira 
linha)

JK – JET 
STEEL

R$ 
1.286,00 R$ 57.870,00

27 08 Un.

Pneu dianteiro com medida 
9.00-16, uso com câmara de 
ar, capacidade de lonas: 10 
lonas, capacidade de carga 
E, novo (primeira linha)

FORE 
RUNNER - F2 R$ 460,00 R$ 3.680,00

Empresa classificada em 3º lugar para os itens abaixo:

AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

unitário Valor Total

34 05 Un.

Pneu traseiro com medida 
18.4-30, uso com câmara 
de ar, capacidade de lonas: 
12 lonas, novo (primeira 
linha)

FORE RUNNER 
- R1

R$ 
2.140,00

R$ 
10.700,00

38 05 Un.

Pneu traseiro com medida 
14.9-28 R1, uso com 
câmara de ar, capacidade 
de lonas: 12 lonas, novo 
(primeira linha)

FORE RUNNER 
- R1

R$ 
1.325,00 R$ 6.625,00

39 06 Un.

Pneu com medida 17.25 
R25, uso sem câmara de 
ar, capacidade de lona: 
16 lonas, novo (primeira 
linha)

FORE RUNNER 
– G2/L2

R$ 
2.245,00

R$ 
13.470,00

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir de sua assinatura.
Assinatura: 01/12/2017
Bauru, 22 de novembro 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 PREÇO Nº 138/17
Processo nº 8569/17 – Pregão Registro de Preços nº 060/17
Contratante: EMDURB – Compromissária: TREVIZAN & TREVIZAN PNEUS LTDA - EPP
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
de pneus, 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

24 53 Un.

Pneu com medida 
235/75 R 17,5, uso sem 
câmara de ar, LISO, 
capacidade de lonas: 12 
lonas, novo (primeira 
linha)

ONYX R$ 690,00 R$ 
36.570,00

27 08 Un.

Pneu dianteiro com 
medida 9.00-16, uso com 
câmara de ar, capacidade 
de lonas: 10 lonas, 
capacidade de carga E, 
novo (primeira linha)

FORER-RUNER R$ 460,00 R$ 
3.680,00

VALOR TOTAL R$ 40.250,00
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Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:

RESERVA DE COTA A ME E EPP 

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

unitário Valor Total

02 02 Un.

Pneu dianteiro com 
medida 80/90-21, uso 
com câmara de ar, novo 
(primeira linha)

MAGGION R$ 161,00 R$ 322,00

06 17 Un.
Pneu com medida 185 
R14C, uso sem câmara de 
ar, novo (primeira linha)

WESTA-LAKE R$ 295,00 R$ 5.015,00

07 02 Un.
Pneu com medida 195/65 
R15, uso sem câmara de ar, 
novo (primeira linha)

TRIAN-GLE R$ 269,00 R$ 538,00

10 04 Un.
Pneu com medida 185/65 
R14, uso sem câmara de ar, 
novo (primeira linha)

JK R$ 240,00 R$ 960,00

11 17 Un.
Pneu com medida 175/65 
R14, uso sem câmara de ar, 
novo (primeira linha)

JK R$ 187,00 R$ 3.179,00

17 20 Un.

Pneu com medida 225/75 
R16C, uso sem câmara 
de ar, LISO, capacidade 
de lonas: 08 lonas, novo, 
(primeira linha)

OVATI-ON R$ 533,00 R$ 
10.660,00

19 15 Un.

Pneu com medida 275/80 
R 22,5, uso sem câmara 
de ar, BORRACHUDO, 
capacidade de lonas: 16 
lonas, novo  (primeira 
linha)

VIK-RANT R$ 1.447,00 R$ 
21.705,00

21 21 Un.

Pneu com medida 215/75 
R 17,5, uso sem câmara 
de ar, LISO, capacidade 
de lonas: 16 lonas, novo, 
(primeira linha)

WESTLAKE R$ 640,00 R$ 
13.440,00

23 17 Un.

Pneu com medida 235/75 
R 17,5, uso sem câmara 
de ar, LISO, capacidade 
de lonas: 12 lonas, novo 
(primeira linha)

ONYX R$ 690,00 R$ 
11.730,00

24 03 Un.

Pneu com medida 265/75 
R16, uso sem câmara de 
ar, MISTO, capacidade 
de lonas: 10 lonas, novo 
(primeira linha)

GOFORM R$ 668,00 R$ 2.004,00

25 02 Un.
Pneu com medida 205/55 
R16, uso sem câmara de ar, 
novo (primeira linha)

GOFORM R$ 278,00 R$ 556,00

26 02 Un.

Pneu dianteiro com 
medida 9.00-16, uso com 
câmara de ar, capacidade de 
lonas: 10 lonas, capacidade 
de carga E, novo (primeira 
linha)

FORER-RUNER R$ 509,00 R$ 1.018,00

32 01 Un.

Pneu dianteiro com 
medida 12.4-24 R1, 
uso com câmara de ar, 
capacidade de lonas: 12 
lonas, novo (primeira linha)

SPEED-WAYS R$ 1.140,00 R$ 1.140,00

33 01 Un.

Pneu traseiro com medida 
18.4-30, uso com câmara 
de ar, capacidade de lonas: 
12 lonas, novo (primeira 
linha)

SPEED-WAYS R$ 2.520,00 R$ 2.520,00

37 01 Un.

Pneu traseiro com medida 
14.9-28 R1, uso com 
câmara de ar, capacidade 
de lonas: 12 lonas, novo 
(primeira linha)

FORER-RUNER R$ 1.820,00 R$ 1.820,00

VALOR TOTAL R$ 76.607,00

VALOR TOTAL GERAL (AMPLA PARTICIPAÇÃO + COTA 
RESERVADA)

R$ 116.857,00

Empresa classificada em 2º lugar para os itens abaixo:

AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

unitário Valor Total

03 07 Un.

Pneu dianteiro com 
medida 80/90-21, uso com 
câmara de ar, novo (primeira 
linha)

MAGGION R$ 137,50 R$ 962,50

Empresa classificada em 2º lugar para os itens abaixo:

RESERVA DE COTA A ME E EPP

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

unitário Valor Total

38 02 Un.

Pneu com medida 17.25 
R25, uso sem câmara de 
ar, capacidade de lona: 16 
lonas, novo (primeira linha)

ROAD 
GUIDER R$ 2.495,00 R$ 4.990,00

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir de sua assinatura.
Assinatura: 01/12/2017
Bauru, 22 de novembro 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 PREÇO Nº 139/17
Processo nº 8569/17 – Pregão Registro de Preços nº 060/17
Contratante: EMDURB – Compromissária: COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
de pneus, 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

12 53 Un.
Pneu com medida 175/65 
R14, uso sem câmara de ar, 
novo (primeira linha)

FUZION R$ 177,00 R$ 9.381,00

Empresa classificada em 2º lugar para os itens abaixo:

AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

unitário Valor Total

01 12 Un.

Pneu dianteiro com 
medida 80/100-18, uso 
com câmara de ar, novo 
(primeira linha)

TECHNIC R$ 64,90 R$ 778,80

02 02 Un.
Pneu traseiro com medida 
90/90-18, uso com câmara 
de ar, novo (primeira linha)

TECHNIC R$ 77,90 R$ 155,80

04 07 Un.
Pneu traseiro com medida 
110/80-18, uso com câmara 
de ar, novo (primeira linha)

TECHNIC R$ 127,40 R$ 891,80

05 08 Un.

Pneu dianteiro com 
medida 60/100-17, uso 
com câmara de ar, novo 
(primeira linha), Diant. 
HONDA BIZ

TECHNIC R$ 65,00 R$ 520,00

06 15 Un.

Pneu traseiro com medida 
80/100-14, uso com câmara 
de ar, novo (primeira linha), 
Tras. HONDA BIZ

TECHNIC R$ 69,00 R$ 1.035,00

29 05 Un.

Pneu traseiro com medida 
13.00-24, uso com câmara 
de ar, capacidade de lonas: 
12 lonas, novo (primeira 
linha)

MAGGION R$ 1.520,00 R$ 7.600,00

36 38 Un.

Pneu com medida 3.50-
8, uso com câmara de ar, 
capacidade de lonas: 04 
lonas, novo (primeira linha)

MAGGION R$ 34,00 R$ 1.292,00

Empresa classificada em 3º lugar para os itens abaixo:

AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

unitário Valor Total

28 05 Un.

Pneu traseiro com medida 
14.00-24, uso com câmara 
de ar, capacidade de lonas: 
12 lonas, novo (primeira 
linha)

MAGGION R$ 
1.693,00 R$ 8.465,00

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir de sua assinatura.
Assinatura: 01/12/2017
Bauru, 22 de novembro de 2018.
Presidente da EMDURB.
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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 PREÇO Nº 140/17 
Processo nº 8569/17 – Pregão Registro de Preços nº 060/17 
Contratante: EMDURB – Compromissária: RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS 
LTDA. 
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
de pneus, 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 53 Un. Pneu com medida 185 
R14C, uso sem câmara de 
ar, novo (primeira linha) 

XBRI/ 
CARGO 

PLUS 

R$ 248,00 R$ 
13.144,00 

14 53 Un. Pneu com medida 1000 x 
20, uso com câmara de ar, 
diagonal, BORRACHUDO 
traseiro, capacidade de 
lonas: 16 lonas, novo, 
(primeira linha) 

GOODRIDE/ 
CL94616PR 

R$ 980,00 R$ 
51.940,00 

16 30 Un. Pneu com medida 7.50-
16, uso com câmara de ar, 
BORRACHUDO traseiro, 
capacidade de lonas: 12 
lonas, novo (primeira linha) 

LINGLONG/ 
LL5916PR 

R$ 430,00 R$ 
12.900,00 

17 08 Un. Pneu com medida 215/80 
R16, uso sem câmara de 
ar, MISTO, capacidade 
de lonas: 08 lonas, novo 
(primeira linha) 

GOODRIDE/ 
SL369 

R$ 359,00 R$ 2.872,00 

18 60 Un. Pneu com medida 225/75 
R16C, uso sem câmara 
de ar, LISO, capacidade 
de lonas: 08 lonas, novo, 
(primeira linha) 

ECOVISION/ 
VI-28610PR 

R$ 417,90 R$ 
25.074,00 

20 45 Un. Pneu com medida 275/80 
R 22,5, uso sem câmara 
de ar, BORRACHUDO, 
capacidade de lonas: 16 
lonas, novo (primeira linha) 

JK/JETSTEE 
L16PR 

R$ 1.286,00 R$ 
57.870,00 

21 63 Un. Pneu com medida 215/75 
R 17,5, uso sem câmara 
de ar, MISTO, capacidade 
de lonas: 12 lonas, novo 
(primeira linha) 

LINGLONG/ 
D90516PR 

R$ 545,00 R$ 
34.335,00 

29 05 Un. Pneu traseiro com medida 
13.00-24, uso com câmara 
de ar, capacidade de lonas: 
12 lonas, novo (primeira 
linha) 

SUPER 
GUIDER/G2 

L2112PR 

R$ 1.520,00 R$ 7.600,00 

39 06 Un. Pneu com medida 17.25 
R25, uso sem câmara de 
ar, capacidade de lona: 16 
lonas, novo (primeira linha) 

SUPER 
GUIDER/G2 

L2116PR 

R$ 2.245,00 R$ 
13.470,00 

VALOR TOTAL R$ 219.205,00 

Empresa classificada em 2º lugar para os itens abaixo: 
AMPLA PARTICIPAÇÃO 

Item Qte 
Estimada 

Un. Descrição Marca Valor 
unitário 

Valor Total 

08 08 Un. Pneu com medida 195/65 
R15, uso sem câmara de ar, 
novo (primeira linha) 

AUSTONE/ 
SP06 

R$ 218,50 R$1.748,00 

09 75 Un. Pneu com medida 175/70 
R13, uso sem câmara de ar, 
novo (primeira linha) 

APOLLO/ 
AMAZER 

R$ 138,90 R$ 
10.417,50 

11 12 Un. Pneu com medida 185/65 
R14, uso sem câmara de ar, 
novo (primeira linha) 

APOLLO/ 
AMAZER 

R$ 199,00 R$ 2.388,00 

13 53 Un. Pneu com medida 1000 x 
20, uso com câmara de ar, 
diagonal, LISO dianteiro, 
capacidade de lonas: 16 
lonas, novo (primeira linha) 

GOODRIDE/ 
CR94216PR 

R$ 897,00 R$ 
47.541,00 

15 18 Un. Pneu com medida 7.50-
16, uso com câmara de ar, 
LISO dianteiro, capacidade 
de lonas: 10 lonas, novo 
(primeira linha) 

LINGLONG/ 
LL916PR 

R$ 387,50 R$ 6.975,00 

19 195 Un. Pneu com medida 275/80 
R22,5, uso sem câmara de 
ar, LISO, capacidade de 
lonas: 16 lonas 

VIKRANT/ 
VUL216PR 

R$ 1.055,00 R$ 
205.725,00 

22 63 Un. Pneu com medida 215/75 R 
17,5, uso sem câmara de ar, 
LISO, capacidade de lonas: 
16 lonas, novo, (primeira 
linha) 

GOODRIDE/ 
CR960A16PR 

R$ 548,50 R$ 
34.555,50 

25 11 Un. Pneu com medida 265/75 
R16, uso sem câmara de 
ar, MISTO, capacidade 
de lonas: 10 lonas, novo 
(primeira linha) 

XBRI/ 
FORZA10PR 

R$ 519,90 R$ 5.718,90 

26 08 Un. Pneu com medida 205/55 
R16, uso sem câmara de ar, 
novo (primeira linha) 

XBRI/ 
ECOLOGY 

R$ 243,00 R$ 1.944,00 

28 05 Un. Pneu traseiro com medida 
14.00-24, uso com câmara 
de ar, capacidade de lonas: 
12 lonas, novo (primeira 
linha) 

SUPER-
GUIDER/ 
G212PR 

R$ 1.693,00 R$ 8.465,00 

31 05 Un. Pneu traseiro com medida 
18.4- 34 R1, uso com 
câmara de ar, capacidade 
de lonas: 12 lonas, novo 
(primeira linha) 

SUPER-
GUIDER/ 
R112PR 

R$ 2.399,00 R$ 
11.995,00 

32 30 Un. Pneu com medida 12x16,5 
NHS, uso sem câmara de 
ar, capacidade de lonas: 12 
lonas, novo (primeira linha) 

SUPER-
GUIDER/ 
SKS12PR 

R$ 598,00 R$ 
17.940,00

33 05 Un. Pneu dianteiro com medida 
12.4- 24 R1, uso com 
câmara de ar, capacidade 
de lonas: 12 lonas, novo 
(primeira linha) 

SPEED-
WAYS 12PR 

R$ 948,00 R$ 4.740,00 

34 05 Un. Pneu traseiro com medida 
18.4-30, uso com câmara de 
ar, capacidade de lonas: 12 
lonas, novo (primeira linha) 

SPEED-
WAYS/ 
R112PR 

R$ 2.140,00 R$ 
10.700,00 

38 05 Un. Pneu traseiro com medida 
14.9- 28 R1, uso com 
câmara de ar, capacidade 
de lonas: 12 lonas, novo 
(primeira linha) 

SUPER-
GUIDER 
R112PR 

R$ 1.325,00 R$ 6.625,00 

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal. 
Vigência: 12 (doze) meses a partir de sua assinatura. 
Assinatura: 01/12/2017 
Bauru, 22 de novembro 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 PREÇO Nº 141/17
Processo nº 8569/17 – Pregão Registro de Preços nº 060/17
Contratante: EMDURB – Compromissária: CP COMERCIAL S/A.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
de pneus, 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

19 195 Un.

Pneu com medida 275/80 
R22,5, uso sem câmara de 
ar, LISO, capacidade de 
lonas: 16 lonas

DRC R$ 1.055,00 R$ 205.725,00

26 08 Un.
Pneu com medida 205/55 
R16, uso sem câmara de ar, 
novo (primeira linha)

AEOLUS R$ 243,00 R$ 1.944,00

34 05 Un.

Pneu traseiro com medida 
18.4-30, uso com câmara 
de ar, capacidade de lonas: 
12 lonas, novo (primeira 
linha)

SPEED-
WAYS R$ 2.140,00 R$ 10.700,00

38 05 Un.

Pneu traseiro com medida 
14.9-28 R1, uso com 
câmara de ar, capacidade 
de lonas: 12 lonas, novo 
(primeira linha)

SPEED-
WAYS R$ 1.325,00 R$ 6.625,00

VALOR TOTAL R$ 224.994,00

Empresa classificada em 3º lugar para os itens abaixo:

AMPLA PARTICIPAÇÃO
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Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

unitário Valor Total

07 53 Un.
Pneu com medida 185 
R14C, uso sem câmara de 
ar, novo (primeira linha)

FARROAD R$ 248,00 R$ 13.144,00

08 08 Un.
Pneu com medida 195/65 
R15, uso sem câmara de ar, 
novo (primeira linha)

APTANY R$ 218,50 R$ 1.748,00

11 12 Un.
Pneu com medida 185/65 
R14, uso sem câmara de ar, 
novo (primeira linha)

KUMHO R$ 199,00 R$ 2.388,00

15 18 Un.

Pneu com medida 7.50-
16, uso com câmara de ar, 
LISO dianteiro, capacidade 
de lonas: 10 lonas, novo 
(primeira linha)

CENTELLA R$ 387,50 R$ 6.975,00

20 45 Un.

Pneu com medida 275/80 
R 22,5, uso sem câmara 
de ar, BORRACHUDO, 
capacidade de lonas: 16 
lonas, novo  (primeira linha)

DRC R$ 1.286,00 R$ 57.870,00

22 63 Un.

Pneu com medida 215/75 R 
17,5, uso sem câmara de ar, 
LISO, capacidade de lonas: 
16 lonas, novo, (primeira 
linha)

AEOLUS R$ 548,50 R$ 34.555,50

32 30 Un.

Pneu com medida 12x16,5 
NHS, uso sem câmara de 
ar, capacidade de lonas: 12 
lonas, novo (primeira linha)

AMAZON R$ 598,00 R$ 17.940,00

33 05 Un.

Pneu dianteiro com medida 
12.4-24 R1, uso com 
câmara de ar, capacidade 
de lonas: 12 lonas, novo 
(primeira linha)

SPEED-
WAYS R$ 948,00 R$ 4.740,00

 Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal. 
Vigência: 12 (doze) meses a partir de sua assinatura.
Assinatura: 01/12/2017
Bauru, 22 de novembro 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 PREÇO Nº 142/17
Processo nº 8569/17 – Pregão Registro de Preços nº 060/17
Contratante: EMDURB – Compromissária: CPA – COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
de pneus, 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

13 53 Un.

Pneu com medida 1000 x 
20, uso com câmara de ar, 
diagonal, LISO dianteiro, 
capacidade de lonas: 16 
lonas, novo (primeira linha)

Pirelli - 
CE65 R$ 897,00 R$ 47.541,00

15 18 Un.

Pneu com medida 7.50-
16, uso com câmara de ar, 
LISO dianteiro, capacidade 
de lonas: 10 lonas, novo 
(primeira linha)

Pirelli - 
CT52 R$ 387,50 R$ 6.975,00

VALOR TOTAL R$ 54.516,00

Empresa classificada em 2º lugar para os itens abaixo:

AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor unitário Valor Total

14 53 Un.

Pneu com medida 1000 x 
20, uso com câmara de ar, 
diagonal, BORRACHUDO 
traseiro, capacidade de lonas: 
16 lonas, novo, (primeira 
linha)

Pirelli - 
RT59

R$ 980,00 R$ 51.940,00

Empresa classificada em 3º lugar para os itens abaixo:

AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor unitário Valor Total

19 195 Un.

Pneu com medida 275/80 
R22,5, uso sem câmara de ar, 
LISO, capacidade de lonas: 
16 lonas

Formula - 
DRIVER

R$ 1.055,00 R$ 205.725,00

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir de sua assinatura.
Assinatura: 01/12/2017
Bauru, 22 de novembro 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 PREÇO Nº 143/17
Processo nº 8569/17 – Pregão Registro de Preços nº 060/17
Contratante: EMDURB – Compromissária: DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA -EPP.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
de pneus, conforme especificação abaixo descrita:
Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:

RESERVA DE COTA A ME E EPP 

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

unitário Valor Total

01 03 Un.

Pneu dianteiro com 
medida 80/100-18, uso 
com câmara de ar, novo 
(primeira linha)

TECHNIC R$ 67,00 R$ 201,00

03 02 Un.

Pneu traseiro com 
medida 110/80-18, uso 
com câmara de ar, novo 
(primeira linha)

TECHNIC R$ 131,00 R$ 262,00

04 02 Un.

Pneu dianteiro com 
medida 60/100-17, uso 
com câmara de ar, novo 
(primeira linha), Diant. 
HONDA BIZ

TECHNIC R$ 67,00 R$ 134,00

05 05 Un.

Pneu traseiro com 
medida 80/100-14, uso 
com câmara de ar, novo 
(primeira linha), Tras. 
HONDA BIZ

TECHNIC R$ 70,00 R$ 350,00

08 25 Un.
Pneu com medida 175/70 
R13, uso sem câmara de 
ar, novo (primeira linha)

FUZION R$ 149,80 R$ 3.745,00

29 03 Un.

Pneu dianteiro com 
medida 7.50-18, uso 
com câmara de ar, TRI-
RAIADO, capacidade 
de lonas: 10 lonas, novo, 
(primeira linha)

MAGGION R$ 481,00 R$ 1.443,00

30 01 Un.

Pneu traseiro com 
medida 18.4-34 R1, 
uso com câmara de ar, 
capacidade de lonas: 12 
lonas, novo (primeira 
linha)

MAGGION R$ 2.696,00 R$ 2.696,00

35 12 Un.

Pneu com medida 3.50-
8, uso com câmara de 
ar, capacidade de lonas: 
04 lonas, novo (primeira 
linha)

MAGGION R$ 33,00 R$ 396,00

36 04 Un.

Pneu com medida 5.00-
8, uso com câmara de 
ar, capacidade de lonas: 
08 lonas, novo (primeira 
linha)

MAGGION R$ 214,00 R$ 856,00

VALOR TOTAL R$ 10.083,00

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir de sua assinatura.
Assinatura: 01/12/2017
Bauru, 22 de novembro 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 PREÇO Nº 144/17
Processo nº 8569/17 – Pregão Registro de Preços nº 060/17
Contratante: EMDURB – Compromissária: NACIONAL PNEUS EIRELI – EPP.
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Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
de pneus, conforme especificação abaixo descrita:
Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:

RESERVA DE COTA A ME E EPP 

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

unitário Valor Total

12 17 Un.

Pneu com medida 1000 x 
20, uso com câmara de ar, 
diagonal, LISO dianteiro, 
capacidade de lonas: 16 
lonas, novo (primeira linha)

Centella 
CR600 R$ 945,00 R$ 

16.065,00

13 17 Un.

Pneu com medida 1000 x 
20, uso com câmara de ar, 
diagonal, BORRACHUDO 
traseiro, capacidade de lonas: 
16 lonas, novo, (primeira 
linha)

Centella 
CL650 R$ 1.048,00 R$ 

17.816,00

20 21 Un.

Pneu com medida 215/75 R 
17,5, uso sem câmara de ar, 
MISTO, capacidade de lonas: 
12 lonas, novo (primeira 
linha)

Westlake 
CM986 R$ 740,00 R$ 

15.540,00

27 01 Un.

Pneu traseiro com medida 
14.00-24, uso com câmara 
de ar, capacidade de lonas: 
12 lonas, novo (primeira 
linha)

Road-guider 
G2L2 R$ 1.735,00 R$ 

1.735,00

28 01 Un.

Pneu traseiro com medida 
13.00-24, uso com câmara 
de ar, capacidade de lonas: 
12 lonas, novo (primeira 
linha)

Wesylake 
G2L2 R$ 1.555,00 R$ 

1.555,00

31 10 Un.

Pneu com medida 12x16,5 
NHS, uso sem câmara de 
ar, capacidade de lonas: 12 
lonas, novo (primeira linha)

Road-guider 
R4 R$ 750,00 R$ 

7.500,00

38 02 Un.

Pneu com medida 17.25 
R25, uso sem câmara de 
ar, capacidade de lona: 16 
lonas, novo (primeira linha)

Road-guider 
G2L2 R$ 2.495,00 R$ 

4.990,00

VALOR TOTAL R$ 65.201,00

Empresa classificada em 2º lugar para os itens abaixo:

AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

unitário Valor Total

39 06 Un.

Pneu com medida 17.25 
R25, uso sem câmara de ar, 
capacidade de lona: 16 lonas, 
novo (primeira linha)

Road
guider 
G2L2

R$ 2.245,00 R$ 
13.470,00

Empresa classificada em 2º lugar para os itens abaixo:

RESERVA DE COTA A ME E EPP 

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

unitário Valor Total

21 21 Un.

Pneu com medida 215/75 R 
17,5, uso sem câmara de ar, 
LISO, capacidade de lonas: 16 
lonas, novo, (primeira linha)

Westlake 
CR960 R$ 640,00 R$ 

13.440,00

Empresa classificada em 3º lugar para os itens abaixo:

AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

unitário Valor Total

14 53 Un.

Pneu com medida 1000 x 
20, uso com câmara de ar, 
diagonal, BORRACHUDO 
traseiro, capacidade de lonas: 
16 lonas, novo, (primeira 
linha)

Centella 
CL650 R$ 980,00 R$ 51.940,00

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal. 
Vigência: 12 (doze) meses a partir de sua assinatura.
Assinatura: 01/12/2017
Bauru, 22 de novembro 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 PREÇO Nº 145/2017
Pregão Presencial – Registro de Preço nº 060/2017 – Processo nº 8569/2017.

Contratante: EMDURB – Compromissária: GIULIA TAMBORRINO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO EIRELI – ME.
Objeto: 1.1 - O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual 
AQUISIÇÃO de pneus, conforme especificação abaixo descrita:
Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:

RESERVA DE COTA A ME E EPP 

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

unitário Valor Total

14 06 Un.

Pneu com medida 7.50-
16, uso com câmara de ar, 
LISO dianteiro, capacidade 
de lonas: 10 lonas, novo 
(primeira linha)

PIRELLI CT52 R$ 445,00 R$ 2.670,00

15 10 Un.

Pneu com medida 7.50-
16, uso com câmara de ar, 
BORRACHUDO traseiro, 
capacidade de lonas: 12 
lonas, novo (primeira linha)

PIRELLI RT59 R$ 494,00 R$ 4.940,00

16 02 Un.

Pneu com medida 215/80 
R16, uso sem câmara de 
ar, MISTO, capacidade 
de lonas: 08 lonas, novo 
(primeira linha)

PIRELLI ATRS 
STREET R$ 468,00 R$ 936,00

18 65 Un.

Pneu com medida 275/80 
R22,5, uso sem câmara de ar, 
LISO, capacidade de lonas: 
16 lonas

FORMULA 
DRIVER R$ 1.250,00 R$ 81.250,00

VALOR TOTAL R$ 89.796,00

Vigência: 12 (doze) meses a partir de sua assinatura.
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Assinado: 01/12/2017 
Bauru, 22 de novembro 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 PREÇO Nº 093/2018
Processo nº 6118/18 – Pregão Registro de Preços nº 048/18
Contratante: EMDURB – Compromissária: CÉLIA SUELY FERRARI BOSSONI – ME.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
de sacos de lixo, destinados a atender a Gerência de Limpeza Pública – GLP, a Gerência de Manutenção 
Predial e Modais - GMPM e a Gerência de Necrópoles e Funerária - GNF da EMDURB, na manutenção 
da limpeza com a destinação adequada dos resíduos e na exumação dos corpos, no município de Bauru, 
conforme especificação abaixo descrita:
Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:

AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item Quant. Unid. Descrição Marca Valor 
unitário Valor total

01 263 Pct com 
100

Saco Plástico 30 litros (ecolixeiras), 
largura 59cm x 62cm de altura mínima, 
com gramatura mínima de 0,15mm.

CURUMIM R$ 
25,30 R$ 6.653,90

02 150 Pct com 
100

Saco Plástico 30 litros, largura 59cm x 
62cm de altura mínima, com gramatura 
mínima de 0,06mm.

CURUMIM R$ 
10,80 R$ 1.620,00

04 188 Pct com 
100

Saco Plástico 100 litros, largura 75cm 
x altura mínima 105cm, com gramatura 
mínima de 0,10mm.

CURUMIM R$ 
37,00 R$ 6.956,00

VALOR TOTAL GLOBAL R$ 15.229,90 (Quinze mil duzentos e vinte nove reais e noventa 
centavos)

Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:

RESERVA DE COTA A ME E EPP

Item Quant. Unid. Descrição Marca Valor 
unitário Valor total

1 87
Pct 
com 
100

Saco Plástico 30 litros (ecolixeiras), largura 
59cm x 62cm de altura mínima, com 
gramatura mínima de 0,15mm.

CURUMIM R$ 
25,30 R$ 2.201,10

02 50
Pct 
com 
100

Saco Plástico 30 litros, largura 59cm x 62cm 
de altura mínima, com gramatura mínima de 
0,06mm.

CURUMIM R$ 
10,80 R$ 540,00

04 62
Pct 
com 
100

Saco Plástico 100 litros, largura 75cm 
x altura mínima 105cm, com gramatura 
mínima de 0,10mm.

CURUMIM R$ 
37,00 R$ 2.294,00

VALOR TOTAL GLOBAL R$ 5.035,10 (Cinco mil e trinta e cinco reais e dez centavos)

VALOR TOTAL GERAL (AMPLA 
PARTICIPAÇÃO + COTA 

RESERVADA)
R$ 20.265,00 (Vinte mil duzentos e sessenta e cinco reais)

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
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Assinatura: 20/08/2018
 Bauru, 22 de novembro 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 094/18
Processo nº 6118/18 – Pregão Registro de Preços nº 048/18
Contratante: EMDURB – Compromissária: RECICLE-JÁ COMERCIAL EIRELI ME.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
de sacos de lixo, destinados a atender a Gerência de Limpeza Pública – GLP, a Gerência de Manutenção 
Predial e Modais - GMPM e a Gerência de Necrópoles e Funerária - GNF da EMDURB, na manutenção 
da limpeza com a destinação adequada dos resíduos e na exumação dos corpos, no município de Bauru, 
conforme especificação abaixo descrita:
Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:

AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item
Qte total
Estimada

Un. Descrição Marca
Valor 

Unitário
Valor Total

03 150
Pct 
com 
100

Saco Plástico 50 litros, 
largura 63cm x 80cm 
altura mínima, com 
gramatura mínima de 
0,10mm.

MPC 
Modelo: 
50 litros

R$ 23,50 R$ 3.525,00

06 60
Pct 
com 
100

Saco Plástico para 
exumação, largura 
75cm x 105cm de altura 
mínima, com gramatura 
mínima 0,20mm, exceto 
na cor preta.

MPC 
Modelo: 
Exum

R$ 78,50 R$ 4.710,00

VALOR TOTAL 
GLOBAL

R$ 8.235,00 (Oito mil duzentos e trinta e cinco reais)

Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:

RESERVA DE COTA A ME E EPP

Item Qte total
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

Unitário Valor Total

03 50
Pct 
com 
100

Saco Plástico 50 litros, 
largura 63cm x 80cm altura 
mínima, com gramatura 
mínima de 0,10mm.

MPC 
Modelo: 50 

litros
R$ 23,50 R$ 1.175,00

06 20
Pct 
com 
100

Saco Plástico para 
exumação, largura 75cm 
x 105cm de altura mínima, 
com gramatura mínima 
0,20mm, exceto na cor 
preta.

MPC 
Modelo: 
Exum

R$ 78,50 R$ 1.570,00

VALOR TOTAL
 GLOBAL R$ 2.745,00 (Dois mil setecentos e quarenta e cinco reais)

VALOR TOTAL GERAL (AMPLA 
PARTICIPAÇÃO + COTA 

RESERVADA)
R$ 10.980,00 (Dez mil novecentos e oitenta reais)

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Assinatura: 20/08/2018
Bauru, 22 de novembro 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 095/18
Processo nº 6118/18 – Pregão Registro de Preços nº 048/18
Contratante: EMDURB – Compromissária: ANA VALÉRIA TONELOTTO – EPP.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
de sacos de lixo, destinados a atender a Gerência de Limpeza Pública – GLP, a Gerência de Manutenção 
Predial e Modais - GMPM e a Gerência de Necrópoles e Funerária - GNF da EMDURB, na manutenção 
da limpeza com a destinação adequada dos resíduos e na exumação dos corpos, no município de Bauru, 
conforme especificação abaixo descrita:
Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:

AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item Quant. Unid. Descrição Marca Valor
unitário Valor total

05 750
Pct
com
100

Saco Plástico 100 litros (varrição), 
largura
90cm x 110cm de altura mínima, com
gramatura mínima de 0,15mm.

CASTELO R$ 61,50 R$
46.125,00

VALOR TOTAL GLOBAL R$ 46.125,00 (Quarenta e seis mil cento e vinte cinco reais)

Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:

RESERVA DE COTA A ME E EPP

Item Quant. Unid. Descrição Marca Valor
unitário Valor total

05 250
Pct
com
100

Saco Plástico 100 litros (varrição), 
largura
90cm x 110cm de altura mínima, com
gramatura mínima de 0,15mm.

CASTELO R$ 61,50 R$
15.375,00

VALOR TOTAL GLOBAL R$ 15.375,00 (Quinze mil trezentos e setenta e cinco reais)

VALOR TOTAL GERAL (AMPLA
PARTICIPAÇÃO + COTA RESERVADA) R$ 61.500,00 (Sessenta e um mil e quinhentos reais)

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Assinatura: 20/08/2018
Bauru, 22 de novembro de 2018.
Presidente da EMDURB.

2ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/17
Pregão Presencial para Registro de Preço nº 024/2018 – Processo nº 3115/2018.
Contratante: EMDURB – Compromissária: WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI EPP. 
Objeto: Eventual AQUISIÇÃO DE BOMBA HIDRÁULICA, conforme especificação abaixo descrita:

ITEM QTD UN. DESCRIÇÃO MARCA V. UNIT.

01 030 Un.
Bomba Hidráulica P-50, bi-rotacional, flange 
SAE B 02 furos, eixo 7/8”, 13 estrias, bomba 
73 litros, entrada/saída lateral, flange 1.1/4”.

Hybel R$ 1.180,00

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 35.400,00
Quantidades estimadas para 12 (doze) meses. 
Condições de pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Assinada em 28/05/2018.
Bauru, 22 de novembro 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.

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
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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.

COMUNICADOS

COMUNICAMOS o falecimento da Sra. Maria Alice de Oliveira, portadora do RG nº 25.XXX.XXX-8 
SSP/SP e CPF/MF nº 190.XXX.XXX-28, matrícula nº 700.205, pensionista FUNPREV-PMB, ocorrido em 
06/11/2018.

COMUNICAMOS o falecimento da Sra. Matilde de Oliveira, portadora do RG nº 16.XXX.XXX-7 
SSP/SP e CPF/MF nº 058.XXX.XXX-71, matrícula nº 7.617, aposentada FUNPREV-PMB, ocorrido em 
17/11/2018.

COMISSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
PORTARIA N.º 342/2018

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE PREGÃO PRESENCIAL – Fundação de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV – Edital nº 05/2018 – Processo 
nº: 2804/2018 – Modalidade: Pregão Presencial nº 04/2018 – PREGÃO PRESENCIAL – TIPO 
MENOR PREÇO – EXECUÇÃO INDIRETA POR/ATRAVÉS DE EMPREITADA POR 
PREÇO UNITÁRIO que será regida Leis Federais n.º 10.520/2002 e 8.666/1993, e suas alterações; 
pelo Decreto Municipal n.º 10.123/2005 com alteração do Decreto Municipal n.º 10.744/2008; e demais 
legislações pertinentes. – Interessada: FUNPREV – Objeto: fornecimento pelo tipo “menor preço” de 
mobiliários de escritório para a Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos 
de Bauru – FUNPREV, observando-se as especificações e características contidas no Anexo I – Termo de 
Referência do Edital em questão. Do recebimento das propostas: O recebimento dos envelopes se dará 
até as 08h40 do dia 06 de dezembro de 2018, junto ao Serviço de Protocolo da FUNPREV, situada na Rua 
Rio Branco nº 19-31, Vila América, CEP 17014-037, Bauru/SP. O início da sessão do Pregão: acontecerá a 
partir das 09 horas do dia 06 de dezembro de 2018, na Sala da Escola Previdenciária, situada nas instalações 
da FUNPREV. As demais fases e informações quanto ao certame, serão oportunamente publicadas no 
Diário Oficial de Bauru e no site da FUNPREV (www.funprevbauru.sp.gov.br). O Edital completo estará 
disponível a partir de 15 de novembro de 2018, no site da Fundação, no menu Licitação – Abertas. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão de Pregão Presencial, pelos telefones (14) 3009-5541, 
ou, pelo e-mail priscilaleite@funprevbauru.sp.gov.br.

PODER LEGISLATIVO
Alexssandro Bussola

Presidente

Atos da Diretoria

PROJETO DE LEI

Institui a “Lei da Doula”, que dispõe sobre a presença 
de doulas antes, durante e após o parto em todo o 
Município, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de suas 
atribuições legais, DECRETA:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Fica instituído, através da “Lei Da Doula”, que os estabelecimentos de saúde seja da 
rede pública ou privada do município de Bauru são obrigados a autorizar a presença 
ou acompanhamento de doulas durante todo o período de trabalho de parto, parto e 
pós-parto imediato, sempre que solicitadas pela parturiente.

 
§ 1º O programa de que trata o caput deste artigo abrange as maternidades, casas de 

parto, hospitais e congêneres, desde que oficialmente reconhecidas pela Secretaria 
da Saúde.

§ 2º A presença das doulas não se confunde com a lei federal 11.108/2005 que autoriza a 
presença de acompanhante nos estabelecimentos de saúde.

§ 3º Para a habilitação descrita no caput deste artigo, as doulas deverão providenciar, 
com antecedência, a inscrição nos estabelecimentos hospitalares e congêneres.

§ 4º A doula que exercer sua aditividade de suporte à parturiente deverá ser escolhida 
pela mesma e não poderá, em hipótese alguma, sugerir ou intervir em procedimentos 
restritos à equipe médica, obstetrícia ou de enfermagem conforme determina o Art. 
2º desta lei.

§ 5º Os serviços privados de assistência prestados pelas Doulas durante todo o 
período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, não acarretarão vínculo 
empregatício ou quaisquer custos adicionais às maternidades, casas de parto e outros 
estabelecimentos hospitalares congêneres, da rede pública ou privada. Contudo, 
sendo necessária a paramentação, esta ficará sob responsabilidade da instituição.

Art. 2º A Doula exerce todas as atividades de doulagem, cabendo-lhe:
I –  incentivar e facilitar a mulher no ciclo gravídico puerperal a buscar 

as informações sobre gestação, trabalho de parto, parto e pós-parto 
baseadas em evidências científicas atualizadas;

II –  facilitar à parturiente a assumir a posição que mais lhe agrade durante o 
trabalho de parto;

III -  informar à mulher grávida sobre os métodos não farmacológicos para 
alívio da dor; 

IV -  favorecer a manutenção de um ambiente tranquilo, acolhedor e com 
privacidade para a parturiente; 

V -  auxiliar a parturiente a utilizar técnicas de respiração e vocalização para 
maior tranquilidade da mesma; 

VI -  utilizar massagens, banhos mornos e compressas mornas para alivio da 
dor; 

VII -  estimular a participação de acompanhante da escolha da mulher grávida 
em todo o processo do trabalho de parto, parto e pós-parto imediato; e 

VIII -  apoiar a parturiente em todo o trabalho de parto e parto, incluindo a 
possibilidade da liberdade de escolha quanto à posição que ela queira 
adotar na hora do parto.

Art. 3º É vedado, sob qualquer hipótese, que as doulas realizem qualquer tipo de 
procedimento clínico ou médico, mesmo as que estiverem legalmente aptas por 
formação técnica ou superior, se na ocasião estiverem no estabelecimento de saúde 
única e exclusivamente com a função de acompanhamento e suporte da parturiente. 
Entende-se por realização de procedimento médico ou clínico, entre outros:
I –  aferição de pressão arterial;
II –  avaliação de progressão do trabalho de parto;
III –  avaliação de dinâmica uterina; 
IV –  exame de toque; 
V –  monitoramento de batimentos cardíacos da parturiente e da criança;
VI –  administrar medicamentos;
VII –  Interferir ou sugerir diagnóstico.

Art. 4º Será permitido que as doulas utilizem equipamentos próprios e instrumentos 
de trabalho desde que não haja risco à saúde da mãe ou da criança ou esteja em 
desacordo com as normas estabelecidas pelos estabelecimentos de saúde.

§ 1º Entendem-se como instrumentos de trabalho das doulas:
I -  bola suiça;
II -  bolsa de água quente;
III -  óleos para massagens;
IV -  banqueta auxiliar para parto;
V -  equipamentos sonoros, desde que respeitem o limite de emissão sonora 

recomendado ou a determinação do estabelecimento de saúde;
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VI -  demais materiais utilizados no acompanhamento do período de trabalho de pré-
parto, parto e pós-parto imediato.

Art. 5º  O descumprimento ao disposto nesta lei sujeitará os infratores à sanções administrativas, tais 
como:
I –  quando doulas: advertência do estabelecimento de saúde e em caso de 

reincidência, suspensão do direito de acompanhar gestante por um período de 6 
meses;

II –  quando estabelecimentos privados: sanções administrativas municipais;
III –  quando órgão público: advertência ao dirigente e abertura de processo de 

averiguação e sanções administrativas municipais.

CAPITULO II
DA DIVULGAÇÃO

Art. 6º O conteúdo deste dispositivo deverá ser adotado de imediato pelos órgãos representativos da 
classe médica ou de enfermagem, secretaria municipal de saúde e demais serviços de saúde 
do município. Além da imediata adoção, serão responsáveis pela divulgação desta lei aos 
associados, cooperados ou servidores.

Art. 7º Fica determinado ao poder executivo do município de Bauru que promova ações de publicidade 
desta Lei afim de levar conhecimento do teor à população, em especial, às gestantes assim como 
aos seus servidores municipais e também à direção dos estabelecimentos de saúde geridos pelo 
estado ou união, quando for o caso.

§ 1º A  publicidade desta Lei far-se-á mediante meios disponíveis que não onerem o município, tais 
como:
I –  pela internet em sítio oficial da prefeitura e canais de redes sociais afim de 

permitir ampla e gratuita divulgação;
II –  em programas de aperfeiçoamento de servidores da saúde, simpósios, colóquios 

ou palestras;
III –  em cursos de gestantes administrados ou idealizados pelo município;
IV –  em órgãos, autarquias ou secretarias de atendimento à população que recebam 

grande circulação de pessoas como: SEBES, unidades do CRAS, CREAS, 
Prefeitura Municipal, Câmara Municipal.

§ 2º Aos estabelecimentos privados de saúde cabe a divulgação por meio de cartaz afixado em local 
visível e de fácil acesso;

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 20 de novembro de 2018.

FÁBIO SARTORI MANFRINATO

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
O termo “doula” significa “mulher que serve”. As doulas dão suporte emocional, afetivo 

e físico à gestante, antes, durante e após o parto. A Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde 
(MS) reconhecem e incentivam a presença da doula durante o trabalho de parto, parto e pós-parto, conforme exposto nas 
publicações “Maternidade segura. Assistência ao parto normal: um guia prático. Genebra: OMS, 1996” e “Parto, aborto 
e puerpério: Assistência Humanizada à Mulher. Brasília: MS; 2001”. Ao longo dos anos, estudos comprovam que o 
acompanhamento da parturiente pela doula traz diversos benefícios tanto maternos como fetais; dentre eles a diminuição da 
duração do trabalho de parto, do uso de medicações para alívio da dor e do número de cesáreas. É observado, também, que 
o acompanhamento da doula reduz a possibilidade de depressão pós-parto e facilita a amamentação, diminuindo o risco de 
desmame precoce. Em discussão prévia em Audiência Pública, discutiu-se a importância da aprovação da referida Lei. Na 
ocasião, as doulas, mães, gestantes e integrantes do serviço de saúde do município ponderaram situações e reiteraram essa 
necessidade de dar novos passos para firmar as mudanças no cenário de nascimento em nossa cidade, favorecendo maiores 
condições no processo de humanização das áreas obstétrica e neonatal, com o apoio e a presença das doulas. Desta forma, 
melhorar os dados de nascimento e contribuir, inclusive, para a diminuir os episódios de violência obstétrica, considerando 
ser a doula também alento para as mulheres gestantes e parturientes que vivem em situação de risco ou de vulnerabilidade 
social. Assim, se cria um processo de humanização e com isso melhorar os dados de nascimento, inclusive com relação à 
violência obstétrica e as doulas seriam um alento para as mães que vivem em situação de risco ou de vulnerabilidade social 
e a figura da doula poderia ser um apoio emocional.

Bauru, 20 de novembro de 2018.
FÁBIO SARTORI MANFRINATO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Concede o Título de “Cidadão Bauruense” ao Pastor 
ANTÔNIO CEZAR CORREIA FREIRE.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando das atribuições 
que lhe confere o Artigo 18, inciso XIV, da Lei Orgânica do Município, DECRETA:

Art. 1º - Fica concedido o Título de “Cidadão Bauruense” ao Pastor ANTÔNIO CEZAR 
CORREIA FREIRE.

Parágrafo Único - A entrega do referido título poderá ser realizada em Sessão Solene previamente 
convocada, em comum acordo com o homenageado.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, 20 de novembro de 2018.

ALEXSSANDRO BUSSOLA

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Antônio Cezar Correia Freire, o Cezinha de Madureira é Deputado Federal eleito pelo PSD de 
São Paulo, com 119.024 votos obtidos na capital paulista e em praticamente todos os municípios do Estado, representando 
as Assembleias de Deus do Brás, como também todo o Ministério de Madureira em São Paulo.

Em seu mandato como Deputado Estadual, atuou como vice-líder do Governo na Assembleia 
Legislativa, a convite do Governador. Foi presidente da Comissão de Saúde, da Casa e membro efetivo da Comissão de 
Atividades Econômicas. Atuou como suplente nas Comissões de Transportes e Comunicação, Finanças, Orçamento e 

Planejamento, Segurança Pública e Assuntos Penitenciários e da Educação e Cultura. Em 2015 foi membro da CPI das 
Telecomunicações. 

Apresentador do Plantão da Vida na Rede TV, com direção do Bispo Samuel Ferreira e 
Apresentador do Programa Palavra de Vida, na Rádio Musical FM, também com o Bispo Samuel Ferreira.

Natural de Ipiaú, na Bahia, onde nasceu em 1973, Cezinha de Madureira, foi criado pelos avós 
maternos Albertina Freire e João Carvalho. Desde criança sonhava em ser radialista e aos 14 anos começou a trabalhar na 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Ubaitaba, rádio histórica na cidade. Determinado desde a infância, 
aos 12 anos conheceu a Cristo e passou a professar a religião evangélica, na igreja Assembleia de Deus. 

Em 1991, mudou-se para São Paulo e trabalhou em diversas rádios comunitárias. Em 2001, uniu-
se ao Movimento para Legalização das Rádios Comunitárias, motivado pela ideia de democratizar e descriminalizar as 
rádios, que cumpriam um importante papel social. Em 1995, casou-se com a pedagoga Elis Freire, com quem tem um filho: 
Allan. Em 2012, foi ordenado pastor da Assembleia de Deus Ministério Madureira, AD Brás, em São Paulo. 

Sempre em submissão ao seu líder, Bispo Samuel Ferreira, com quem começou a trabalhar em 
2006, realizou suas atividades com dedicação. Conheceu as Américas, a Europa e o Oriente Médio, sempre acompanhando 
seu líder, de quem tornou-se filho por adoção. Também conheceu o Brasil inteiro, principalmente o Estado de São Paulo, 
região por região, onde sempre ouvindo o povo e desenvolvendo Projetos para atender sobretudo aos mais necessitados.

Assim sendo, pedimos aos Nobres Pares a aprovação desta justa homenagem.
Bauru, 20 de novembro de 2018.

ALEXSSANDRO BUSSOLA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Dá denominação de CÉLIA MARTINS a um prédio 
institucional da cidade. 

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que 
lhe confere o Artigo 15, Item I, letra “m”, da Resolução 263/90, promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica denominado CÉLIA MARTINS o prédio institucional, sem denominação oficial, conhecido 
como Centro Dia do Idoso, no setor 04, quadra 2043, lote 033, localizado na Rua Victor Leandro 
Domingues, quarteirão 01, lado ímpar, no loteamento denominado Núcleo Habitacional Mary Dota, 
nesta cidade de Bauru.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 20 de novembro de 2018.

TODOS OS VEREADORES

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Bauruense, Célia Martins, ou “dona Celinha”, como era carinhosamente conhecida, dedicou sua vida 
ao serviço social. Concluiu o curso em 1953, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

Anos depois, lecionou na primeira turma de serviço social da Instituição Toledo de Ensino (ITE) de 
Bauru. Trabalhou também no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e, até o final de sua vida, mantinha como hábito 
se reunir com amigas e ex-alunas mensalmente para almoçar e se confraternizar.

Faleceu no dia 08 de novembro de 2017, deixando um grande legado, motivo pelo qual pedimos a 
aprovação desta justa homenagem.

Bauru, 20 de novembro de 2018.
TODOS OS VEREADORES

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Dá denominação de Rua LUIZ PEREIRA DA SILVA a um 
prolongamento de via pública da cidade.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso das 
atribuições que lhe confere o Artigo 15, Item I, letra “m”, da Resolução 263/90, promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica denominado Rua LUIZ PEREIRA DA SILVA o trecho de   prolongamento conhecido 
como Vias Marginais Municipais que tem início no quarteirão 11 do loteamento denominado 
Vila São Paulo, seguindo paralelamente à Rodovia Cesário José de Castilho – SP 321, inclui 
a Rua 01 do loteamento denominado Empresarial Bauru, e término no km 350 da referida 
Rodovia, nesta cidade de Bauru.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 20 de novembro de 2018.

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente

NATALINO DAVI DA SILVA   ROGER BARUDE
1º Secretário                     2º Secretário

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
O presente Projeto de Decreto Legislativo visa atender solicitação feita pela Prefeitura Municipal de 

Bauru, por meio do Ofício GP 3165/18, para denominação de um prolongamento da Rua LUIZ PEREIRA DA SILVA.
Assim sendo, pedimos aos Nobres Pares a aprovação desta propositura.

Bauru, 20 de novembro de 2018.
ALEXSSANDRO BUSSOLA

Presidente

NATALINO DAVI DA SILVA   ROGER BARUDE
1º Secretário                     2º Secretário

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Dá denominação de Rua ARMANDO CAFFÊO a um 
prolongamento de via pública da cidade.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso das 
atribuições que lhe confere o Artigo 15, Item I, letra “m”, da Resolução 263/90, promulga o seguinte Decreto Legislativo:
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Art. 1º - Fica denominado Rua ARMANDO CAFFÊO o trecho de  prolongamento de via, sem 
denominação oficial, conhecido como Vias Marginais Municipais, que tem início no 
quarteirão 04 do loteamento denominado Parque City, seguindo paralelamente à Rodovia 
Cesário José de Castilho - SP 321, terminando no quarteirão 01 da Rua Luiz Pereira da 
Silva, no loteamento denominado Vila São Paulo, nesta cidade de Bauru.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 20 de novembro de 2018.
ALEXSSANDRO BUSSOLA

Presidente

NATALINO DAVI DA SILVA   ROGER BARUDE
1º Secretário                     2º Secretário

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O presente Projeto de Decreto Legislativo visa atender solicitação feita pela Prefeitura 
Municipal de Bauru, por meio do Ofício GP 3165/18, para denominação de um prolongamento da Rua ARMANDO 
CAFFÊO.

Assim sendo, pedimos aos Nobres Pares a aprovação desta propositura.

Bauru, 20 de novembro de 2018.
ALEXSSANDRO BUSSOLA

Presidente

NATALINO DAVI DA SILVA   ROGER BARUDE
1º Secretário                     2º Secretário

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Dá denominação de Rua SANTOS MORENO a um 
prolongamento de via pública da cidade.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso das 
atribuições que lhe confere o Artigo 15, Item I, letra “m”, da Resolução 263/90, promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica denominado Rua SANTOS MORENO o trecho de  prolongamento de via, sem 
denominação oficial, conhecido como Vias Marginais Municipais, que tem início no 
quarteirão 03 do loteamento denominado Jardim Ivone, seguindo paralelamente à Rodovia 
Cesário José de Castilho – SP 321, terminando no km 350 da referida Rodovia, nesta cidade 
de Bauru.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 20 de novembro de 2018.

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente

NATALINO DAVI DA SILVA   ROGER BARUDE
1º Secretário                     2º Secretário

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O presente Projeto de Decreto Legislativo visa atender solicitação feita pela Prefeitura 
Municipal de Bauru, por meio do Ofício GP 3165/18, para denominação de um prolongamento da Rua SANTOS 
MORENO.

Assim sendo, pedimos aos Nobres Pares a aprovação desta propositura.
Bauru, 20 de novembro de 2018.

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente

NATALINO DAVI DA SILVA   ROGER BARUDE
1º Secretário                     2º Secretário

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Dá denominação de Rua HENRIQUE MINGARDI a um 
prolongamento de via pública da cidade.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso das 
atribuições que lhe confere o Artigo 15, Item I, letra “m”, da Resolução 263/90, promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º - Fica denominado Rua HENRIQUE MINGARDI o trecho de  prolongamento de via, 
sem denominação oficial, conhecido como Vias Marginais Municipais, que tem início no 
quarteirão 13 do loteamento denominado Novo Jardim Pagani, seguindo paralelamente à 
Rodovia Cesário José de Castilho - SP 321, terminando no quarteirão 01 da Rua Santos 
Moreno, no loteamento denominado Jardim Ivone, nesta cidade de Bauru.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 20 de novembro de 2018.

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente

NATALINO DAVI DA SILVA   ROGER BARUDE
1º Secretário                     2º Secretário

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O presente Projeto de Decreto Legislativo visa atender solicitação feita pela Prefeitura 
Municipal de Bauru, por meio do Ofício GP 3165/18, para denominação de um prolongamento da Rua HENRIQUE 

MINGARDI.
Assim sendo, pedimos aos Nobres Pares a aprovação desta propositura.
Bauru, 20 de novembro de 2018.

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente

NATALINO DAVI DA SILVA   ROGER BARUDE
1º Secretário                     2º Secretário

EMENTÁRIO DOS PROCESSOS DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE DERAM ENTRADA NA 
42ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2018

Proc. nº  Assunto

229/18 Projeto de Lei nº 117/18, que cria o Fundo Municipal de Resíduos Sólidos.

230/18 Projeto de Lei nº 119/18, que altera a redação do inciso III, do art. 58, da Lei nº 5631, de 22 de agosto 
de 2008, que instituiu o Plano Diretor Participativo do Município de Bauru. (edifícios verticais - Nova 
Vila Nise/Jardim Estoril)

232/18 Projeto de Lei nº 126/18, que autoriza o Executivo a doar bens móveis de propriedade da Prefeitura 
Municipal à ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAURU - APAE. 

233/18 Projeto de Lei nº 127/18, que autoriza a suplementação de recursos através de anulação e suplementação 
no orçamento exercício 2018 (Lei nº 7007, de 11 de dezembro de 2017) e dá outras providências. 
(diversas Secretarias)

EMENTÁRIO DAS PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS SENHORES VEREADORES NA 42ª SESSÃO 
ORDINÁRIA, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2018

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos em todas as ruas do bairro Núcleo Habitacional 
Vereador Edson Francisco da Silva.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de placa de embarque e desembarque, além de vaga rápida de 
10 minutos, defronte ao imóvel 04-93 da Rua Salomão Habib Haddad, Parque Júlio Nóbrega.

BENEDITO ROBERTO MEIRA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a fiscalização para a limpeza e construção de calçada no terreno localizado defronte 
ao imóvel 25-25 da Rua Argentina, Jardim Solange.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a revitalização da praça localizada na confluência entre as Ruas Jayme Bichusky, 
Padre Donizete Tavares de Lima e Avenida José Henrique Ferraz, Jardim Ferraz.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico em todas as ruas do Conjunto Habitacional Joaquim 
Guilherme de Oliveira.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a fiscalização para a limpeza e construção de calçada no terreno localizado entre as 
Ruas Manoel Cação e Ricardo Pezzan, Quinta Ranieri.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza da via pública, recapeamento asfáltico e demais melhorias nas quadras 02 
e 03 da Avenida Alfredo Maia, Vila Falcão.

CHIARA RANIERI BASSETTO
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza da calçada na quadra 09 da Rua Antônio Manoel Costa, Jardim Olímpico.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a poda da árvore existente defronte ao imóvel 05-60 da Rua Alto Purus, Vila 
Camargo.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE o conserto do vazamento de água na quadra 08 da Alameda dos Cravos, Parque 
Vista Alegre.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE o conserto do vazamento de água na quadra 07 da Rua Boa Esperança, Vila Seabra.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a reposição da placa de trânsito de ‘sentido de via’ no cruzamento entre a 
quadra 23 da Avenida Rodrigues Alves com a quadra 04 da Rua Almeida Brandão, Vila Cardia.

FÁBIO SARTORI MANFRINATO
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a poda das árvores existentes no centro comunitário localizado na quadra 12 da 
Avenida Castelo Branco, Vila Paulista.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a manutenção em toda a parte elétrica da Praça Paradesportiva de Bauru, Vila 
Seabra.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 01 da Rua Romeu Telli, Vila Souto.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a retirada de entulho existente defronte ao imóvel 02-156 da Rua Yoichi Ogihara, 
Parque Jaraguá.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de redutor de velocidade nas quadras 16 das Ruas Padre 
Anchieta, Vila São João da Boa Vista e 05 da Sargento Joaquim Nunes Cabral, Jardim Nova Esperança.

FRANCISCO CARLOS DE GOES
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a instalação de banheiros públicos (masculino e feminino) nas proximidades da 
quadra de areia localizada na quadra 15 da Avenida Getúlio Vargas, Jardim América, bem como a disponibilização de 
banheiros químicos até a implantação dos mesmos.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico nas quadras 02 a 08 das Ruas Felício Atala, 01 a 05 da 
Luiz Svizzero, 04 a 06 da Silas Vicente de Toledo Piza, Jardim Flórida; 01 e 02 da Issac Bobra e 05 a 10 da Avenida Darcy 
César Improta, Núcleo Eldorado.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a abertura de acesso interligando a Rua Luiz Vendramine à Avenida Nações Unidas 
Norte, Jardim Godoy.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento em toda extensão da Rua João Cândido Madeira, Núcleo Habitacional 
Nobuji Nagasawa.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de academia ao ar livre e manutenção da quadra esportiva na quadra 
02 da Rua Márcia Andaló Mendes de Carvalho, Jardim Rosa Branca.

JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que o triturador móvel, utilizado para a trituração de galhos dentro do Viveiro 
Municipal, seja acoplado a um caminhão e destinado a cumprir o seu papel acompanhando as equipes de poda de árvores 
que percorrem toda a cidade de Bauru.
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Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que estude a possibilidade de instalar bocas de lobo inteligentes/ecológicas nos 
principais pontos da cidade de Bauru, a fim de prevenir o entupimento e favorecer o escoamento seguro das águas pluviais.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de cobertura no ponto de ônibus localizado na quadra 18 da 
Rua Araújo Leite, Centro.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, com base na LOM, informações oficiais a respeito do deficit de 3 mil pontos de 
iluminação pública no município de Bauru, conforme reportagem divulgada no Jornal da Cidade em 09 de novembro de 
2018.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de semáforo no cruzamento entre a Rua Doutor Armando 
Pieroni e Avenida Nossa Senhora de Fátima, Vila Riachuelo.

LUIZ CARLOS BASTAZINI
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento e implantação de iluminação na interligação da Rua dos Pedreiros, 
Núcleo Residencial Édison Bastos Gasparini com a Rua Capitão Orlando Pedro Demoro, Pousada da Esperança I.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de iluminação na Rodovia Marechal Rondon no trecho que 
compreende o Jardim Niceia até o Núcleo Residencial Édison Bastos Gasparini.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos ou recapeamento asfáltico em todas as ruas 
do Jardim Redentor.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a substituição de lâmpadas queimadas na Avenida Aparecida Inês Chrispim de 
Matos, entre as Ruas dos Ferroviários e dos Comerciários e em outras onde se fizerem necessárias, Núcleo Residencial 
Édison Bastos Gasparini.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de academia ao ar livre na praça localizada na confluência entre as 
Ruas Ezaltina de Almeida Prado Fraga, Agide Bozzini e Paulo VI, Parque Santa Cecília.

MANOEL AFONSO LOSILA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos nas quadras 01 das Ruas Aldo Apparecido 
Marcelino, Jardim Andorfato; 02 da Sergipe, Vila Cardia; 11 da Sargento José dos Santos, Fundação Casas Populares 
Salvador Filardi; 07 da José Samogim, Jardim Prudência e 05 a 07 da D’Annuncio Cammarosano, Vila Souto.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a substituição do poste de madeira por outro de concreto existente defronte ao 
imóvel 04-44 da Rua Gonçalves Dias, Vila Bela.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza das calçadas do lado direito (sentido centro-bairro) da quadra 01 da Rua 
São Sebastião, Jardim da Grama e no entorno da Escola Estadual Professora Marta Aparecida Hjertquist Barbosa (CAIC) 
localizada na quadra 12 da Rua Sargento José dos Santos, Fundação Casas Populares Salvador Filardi.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para a limpeza dos terrenos localizados nas quadras 05 das Ruas 
Francisco Lopes Filho, Vila Nove de Julho e 04 da José Samogim, Jardim Prudência.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, com base na LOM, informações do status do projeto e data de início das obras da 
EMEI Professora Apparecida Pereira Pezzatto, localizada na quadra 16 da Rua Bernardino de Campos, Vila Souto.

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a instalação de placas na entrada do estacionamento do Terminal Rodoviário 
informando os valores de cobrança dos serviços, destacando também os 15 minutos de tolerância.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para a capinação e limpeza dos terrenos localizados na quadra 01 da 
Rua Júlio Rodrigues, Jardim Flórida; defronte ao imóvel 14-65 da Avenida Engenheiro Paulo Frontin e na quadra 06 da 
Alameda Marte, Parque Santa Edwiges, além da retirada de lixo desta última.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza e a reposição da tampa da boca de lobo localizada na quadra 14 da Rua 
Engenheiro Paulo Frontin, Parque Santa Edwiges.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação, de forma definitiva, de policiais da atividade delegada no Terminal 
Rodoviário de Bauru.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a repintura de sinalização de solo em toda extensão das Ruas Hermínio Pinto, 
Vila Flores/Vila Brunhari; Ezequiel Ramos, Centro/Vila Cardia; Guaicurus, Vila Vieira; General Marcondes Salgado, 
Centro/Vila Cardia e Aymorés, Jardim Santana/Vila Antártica.

MILTON CÉSAR DE SOUZA SARDIN
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de canaleta na esquina da Rua Ângelo Tamarozzi com a Travessa 
Luiz Drigo, Vila Santista.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a manutenção de todas as praças da cidade de Bauru que possuem academia ao ar 
livre e playground.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento em toda extensão da Rua Luís Ferrari, Parque das Nações e nas 
quadras 01 e 02 das Ruas Hélio Canho e Elpídio Petronilho Carlos, Estância Balneária Águas Virtuosas.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal melhorias na iluminação pública das quadras 05 a 07 da Rua D’Annuncio 
Cammarosano, Vila Souto.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de obstáculo de solo na quadra 03 da Avenida José Alves 
Seabra, Pousada da Esperança I.

NATALINO DAVI DA SILVA
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a capinação, limpeza e instalação de bebedouro na praça localizada na quadra 02 da 
Rua Victor Curvello de Ávila Santos, Parque Residencial das Camélias.
Solicita ao Senhor Governador do Estado de São Paulo, Márcio França, informações sobre a construção de viaduto sobre a 
Rodovia Marechal Rondon, no trecho urbano de Bauru que interliga os dois lados da Avenida Cruzeiro do Sul.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, com base na LOM, informar qual o índice de mortalidade no município de Bauru 
nos anos de 2016, 2017 e 2018.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de redutor de velocidade nas quadras 10 das Ruas Victório 
Perin, Jardim Eldorado; 03 e 04 da Maurícia Pereira Lima, Pousada da Esperança; 12 da Sargento Carlos José Tomaz e 05 
da Avenida Eduardo da Silva, Pousada da Esperança I.
Moção de Aplauso ao Museu Histórico Militar de Bauru, na pessoa de seu Diretor-Presidente, Senhor Jorge Sebastião dos 
Santos, pelo importante trabalho na preservação do patrimônio histórico-cultural do município.

RICARDO PELISSARO LOQUETE
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a reforma dos bosques do bairro Núcleo Residencial Presidente Geisel.

Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento na quadra 02 da Rua Conceição de Lucas, Jardim Country Club.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza de todas as praças e áreas públicas do bairro Parque Bauru.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento na única quadra de terra da Rua Luiz José Coelho, Novo Jardim 
Pagani.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos em toda extensão da Rua Levy Lenotti, Vila 
Aviação B.

ROGER BARUDE
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos em toda extensão da Rua Ramiz Tayar, 
Núcleo Habitacional Vereador Edson Francisco da Silva.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos em toda extensão da Rua Otávio Jonas de 
Paula, Núcleo Habitacional Vereador Edson Francisco da Silva.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico em toda extensão da Rua José Costa Ribeiro, Jardim Vânia 
Maria.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para a capinação e limpeza do terreno localizado na quadra 03 da Rua 
Ângelo Tamarozzi, Vila São Francisco.

SÉRGIO BRUM
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a supressão de uma árvore existente defronte ao imóvel 01-41 da Avenida das 
Laranjeiras, Núcleo Residencial Presidente Geisel.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a capinação e limpeza da praça localizada na confluência entre as Ruas Maria José 
Silvério dos Santos, Rodolf Fronek e Avenida Lúcio Luciano, Conjunto Habitacional Pastor Arlindo Lopes Viana.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a instalação de seis bancos na Praça Armênio Caniati localizada entre as Travessas 
Madre Terezita Buzato e Francisco Cavallare Scripelliti, Jardim Cecap.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de canaleta no cruzamento entre as Ruas Geny Triumpho Moreira e 
Venâncio Cabello, Núcleo Residencial Presidente Geisel.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de mão única de direção em toda extensão da Rua Lindolpho 
Silva Sobrinho, Núcleo Residencial Presidente Geisel.

TELMA GOBBI
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para a capinação e limpeza do terreno localizado na quadra 02 da Rua 
São Paulo, defronte à Praça Paradesportiva, Vila Seabra.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos nas quadras 06 e 07 das Ruas Benito José 
Allegro, Vila Nova Santa Luzia; em toda extensão da Bernardino Coelho, Centro; Inez Fernandes Leão, Senhorinha Felícia 
Aparecida e Orestes Stocco, Conjunto Habitacional Darcy César Improta.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de canaleta nos cruzamentos das Ruas Senhorinha Felícia Aparecida 
e Inez Fernandes com a Orestes Stocco, Conjunto Habitacional Darcy César Improta; da Alcides Augusto Mendonça com 
Célio Palaro, Jardim Olímpico e da Iracy Devecchi Azevedo com Engenheiro Xerxes Ribeiro dos Santos, Jardim Alvorada.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE o reparo em afundamento de solo localizado na quadra 02 da Rua Alto Acre, Jardim 
Bela Vista.
Solicita ao Senhor Presidente do DAE a reposição do asfalto nas quadras 11 das Ruas São Lourenço, Vila Camargo; 03 da 
Altair Leite de Campos, Jardim Dona Lili; 01 da Capitão Alcides, Vila Cardia e defronte ao imóvel 05-89 da Engenheiro 
Xerxes Ribeiro dos Santos, Vila Carolina.

YASMIM NASCIMENTO
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a construção de uma ponte interligando as Ruas Vicente Rocha e Antônio Alcazar, 
Núcleo Residencial Beija-Flor.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento da quadra 02 da Rua São Vicente, Vila Bela.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de academia ao ar livre na quadra 04 da Rua Jorge Schneyder Filho, 
no antigo ecoponto, Distrito Industrial Domingos Biancardi.
Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a dragagem no Rio Bauru no perímetro urbano.
Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de semáforo no cruzamento entre a Rua Rafael Pereira Martini 
e a Avenida Lúcio Luciano, Parque Bauru.

TODOS OS VEREADORES
Moção de Aplauso ao Sesi Vôlei Bauru pela conquista do Campeonato Paulista de Vôlei Feminino.

Editais e Avisos
PROCESSO DA nº 040/2018
PREGÃO PRESENCIAL nº 07/2018
AMPLA PARTICIPAÇÃO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de acesso à internet dedicada; serviço 
telefônico fixo comutado - STFC nas modalidades local, longa distância, nacional, intrarregional, longa distância 
nacional, inter-regional, e acesso El digital.
Critério: Menor preço por lote.
Decisão do Pregoeiro: ADJUDICA o Lote 01 em favor da empresa ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, 
no valor de R$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais), e o Lote 02 em favor da empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A, 
no valor de R$ 23.484,00 (vinte e três mil quatrocentos e oitenta e quatro reais).
Data da Decisão: 13 de novembro de 2018.
Decisão do Presidente: Acato a decisão do Pregoeiro e HOMOLOGO o Lote 01 em favor da empresa ULTRAWAVE 
TELECOMUNICAÇÕES LTDA, no valor de R$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais), e o Lote 02 em favor da 
empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A, no valor de R$ 23.484,00 (vinte e três mil quatrocentos e oitenta e quatro reais).
Data da Decisão: 20 de novembro de 2018.
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